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Poniedziałek, 11 lipca 2011 
Nr 41, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

Nakład kontrolowany 500 szt.
 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
„U Nowaka” 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

  

 
Sesja 
Rada udzieliła Wójtowi Gminy 
absolutorium. 

STR. 3 
 
 
Prawnik 
Prawa i obowiązki lokatorów. 

STR. 4 
 
 
Pod lupą 
Wypoczynek w Gminie, czyli oferta 
Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica”. 

STR. 5  
 
 

Kulturalnie 
- Przelot zeppelina nad Tworogiem 
był spektakularnym wydarzeniem 
dla mieszkańców. 
- Nie przeszkodził deszcz, ani zła 
pogoda – festyn sołecki w Kotach. 

STR. 6 
 

Na bieżąco 
- Strażacy walczyli o Puchar 
Wójtów Gminy Tworóg i Krupski 
Młyn. 
- Nieprzemyślana wycinka drzew  
i krzewów z własnej posesji może 
grozić wysoką karą. Poznaj 
regulacje prawne w tym zakresie. 

STR. 10  
 
 
 
 
 

 

 
Dni Tworoga już na stałe wpisały się  

w repertuar letnich imprez. W tym roku 
odbyły się pod hasłem „Swojskie klimaty”. 

STR. 7
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Oddajemy w Wasze ręce wakacyjny numer 
TWG Kuriera, w którym nie zabraknie lekkich  
i przyjemnych tematów. Kolejny, 42 numer 
miesięcznika ukaże się po wakacyjnej 
przerwie 12 września.  
 

Za nami IV Dni Tworoga, na naszych 
stronach znajdziecie relację z tych wydarzeń. 
Kolejna impreza, którą udało się uwiecznić to 
festyn sołecki w Kotach. 
 

Jak co roku w czerwcu do Urzędu Gminy 
zawitali absolwenci gimnazjów, którzy uzyskali 
niebywale wysoką średnią ocen. Kto w tym roku 
brał udział w tym uroczystym spotkaniu? 
 

W stałych działach znajdziecie porady 
prawne, tym razem poświęcone tematyce najmu 
lokali. Lokalny historyk Fryderyk Zgodzaj 
opowiada o przelocie zeppelina nad naszą 
gminą.  

 
Zapraszamy do lektury! 

 
www.twg-kurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 
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- Z prac Sejmu 
- „E-belfer” – podsumowanie projektu 
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Programu Rozwoju Bibliotek 
- Strażackie zawody 
- Jak wycinać drzewa 
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KURIER 
TWG SESJA 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z XI 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 10 czerwca 
2011r.: 
- zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2010 rok 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu (Uchwała  
nr XI/52/2011), 
- zatwierdzono sprawozdanie finansowe 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Tworogu (Uchwała nr XI/53/2011), 
- przyjęto zmiany w regulaminie wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach na terenie gminy Tworóg (Uchwała 
nr XI/54/2011), 
- podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy 
skwerkowi przy ul. Powstańców Śląskich w Tworogu. 
Skwerek św. Anny w swojej nazwie nawiązuje do 
tradycji pielgrzymowania mieszkańców na Górę św. 
Anny. (uchwała XI/62/2011), 
- rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie 
finansowe za 2010 rok (Uchwała nr XI/65/2011) oraz 
udzielono Wójtowi Gminy absolutorium z tytuły 
wykonania budżetu za rok 2010 (Uchwała  
nr XI/66/2011). 
 
Pełny tekst uchwał znajdziecie na stronie 
internetowej: 

http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 
 

SESJA ABSOLUTORYJNA 
 

Podczas czerwcowej sesji Rada Gminy 
udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2010. Głosowanie  
w sprawie udzielenia absolutorium poprzedziło 
zapoznanie ze: sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za rok 2010, sprawozdaniem 
finansowym, opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach, informacją  
o stanie mienia komunalnego. 
 

W roku 2010 dochody budżetu gminy wyniosły 
18.841.964,55zł, co stanowi 99,27% wykonania 
planu, przy czym dochody bieżące wyniosły 
18.221.098,55zł, a majątkowe 620.866,00zł. Mimo 
zapowiedzi, że udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych mogą być dużo niższe od 
zaplanowanych, to wyniosły one 2.865,788zł  
i stanowią 97,87% planu, wzrosły w stosunku do 
2009 roku o 6,87%, kwotowo tylko o 161.420,12zł. 
Również podatek dochodowy od osób prawnych 
wykonano w 334,80%, jednak kwotowo podatek ten 
nie rzutuje na dochody budżetu gminy. Wpływy  
z tytułu zbycia nieruchomości wyniosły 381.853,00zł, 
co stanowi 107,3% planu.  

 

Podatek rolny, od nieruchomości, od środków 
transportowych zostały wykonane w ponad 100%, 
podatek leśny w 99%. Podatek od spadków  
i darowizn wykonano w 129%. Mimo wysokich 
wpływów dalej widnieją zaległości podatkowe,  
w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości. 
 

Wydatki zostały wykonane na kwotę 
22.126.069,79zł i stanowią 95,3% planu, z tego 
wydatki bieżące wykonano na kwotę 
18.070.068,13zł, a wydatki majątkowe na kwotę 
4.056.001,61zł. Wydatki przewyższają dochody  
i powstaje ujemny wynik finansowy na kwotę 
3.284.105,19zł prawie o 950.863zł niższy od 
planowego deficytu. Deficyt ten został pokryty 
kredytami i pożyczkami. 
 

Do najważniejszych inwestycji w roku 2010 
należy zaliczyć dokończenie budowy kanalizacji  
w sołectwie Koty na łączną kwotę 2.276,987zł.  
W 2010 roku rozpoczęto budowę gminnej hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej  
w Boruszowicach na kwotę 544.699,99zł. 
Zakończono II etap przebudowy i rozbudowy 
Przedszkola w Wojsce (353.635,13zł), wykonano 
wodociąg dla osiedla w Brynku (164.907,90zł), 
zakończono również II etap rozbudowy strażnicy  
w Wojsce (104.000,00zł). W ramach inwestycji 
związanych z przebudową dróg gminnych wykonano 
ulicę Lubliniecką w sołectwie Koty (414.115,46zł), 
przebudowano ulicę Brynkowską w Nowej Wsi 
(64.755,67zł) oraz w ramach środków Funduszu 
Sołeckiego wykonano projekt budowy chłodnika przy 
ulicy B. Chrobrego w Hanusku (4.000,00zł).  
 

Wydatki na lokalny transport zbiorowy 
pochłonęły aż 1.053.508,74zł co stanowi 4,8% ogółu 
wydatków budżetu gminy. Na remonty dróg w całej 
gminie wydano 485.094,06zł, najwięcej w sołectwie 
Tworóg – 205.735,0zł oraz Boruszowice – 
152.216,96zł. Na bieżące utrzymanie dróg 
przeznaczono 234.278,57zł w tym na zimowe 
utrzymanie 219.559,10zł. Należy zaznaczyć, że 
środki na to zadanie rosną, chociaż są nadal 
niewystarczające. W ramach usuwania skutków 
powodzi wyremontowano ulicę Pniowiecką  
w Mikołesce.  
  

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową oraz przez Komisję Rewizyjną 
Rady Gminy Tworóg, która wystąpiła do Rady Gminy 
o udzielenie Wójtowi absolutorium. W jednogłośnym 
głosowaniu radni udzielili Wójtowi absolutorium,  
a tym samym stwierdzili prawidłowość w działaniu 
finansowym w roku 2010. 
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KURIER 
TWG PRAWNIK 

NAJEM LOKALI 
MIESZKALNYCH 
 

Prawo najmu to jeden z możliwych sposobów 
zgodnego z prawem korzystania z lokalu, domu czy 
mieszkania. Ponieważ nierzadko zdarza się, że 
osoby nie stać na kupno własnej nieruchomości, stąd  
zmuszona jest korzystać z czyjegoś mieszkania.  Tu 
znajduje zastosowanie prawo najmu. Przy pomocy 
tej instytucji, gmina zaspokaja potrzeby 
mieszkaniowe swoich mieszkańców.  Z uwagi na 
częste stosowanie i powagę stosunków, które 
reguluje najem, jest unormowany specjalną ustawą.    
 

Umowa najmu jest umową nazwaną czyli 
unormowaną w Kodeksie cywilnym. Zgodnie  
z definicją: przez umowę najmu wynajmujący 
zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania 
przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca 
zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony 
czynsz. Oznacza to, że wynająć można każdą rzecz, 
np. samochód, meble, narzędzia. Największe 
znaczenie w praktyce ma jednak najem lokali.   
 

Wyróżnić możemy najem lokali użytkowych  
i mieszkalnych, przy czym szczegółowa regulacja 
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
dotyczy w zasadzie tylko wynajmowania lokali 
mieszkalnych.  

 
Często pojawia się problem z odpowiedzią na 

pytanie co może najemca w wynajmowanym lokalu 
oraz co jest mu zabronione.  Najemcę obciążają 
drobne nakłady w lokalu, jak drobne naprawy podłóg, 
drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz 
wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również 
drobne naprawy instalacji  i urządzeń technicznych, 
zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania 
lokalu, dopływu i odpływu wody. Oznacza to, że bez 
zgody właściciela może on takie remonty wykonać, 
nie może natomiast żądać od wynajmującego zwrotu 
kosztów ich wykonania. Ponadto wszelkie większe 
remonty w lokalu najemca powinien uzgodnić  
z właścicielem. Ustawa o ochronie praw lokatorów 
mówi nawet o pisemnym porozumieniu między 
właścicielem a najemcą w sprawie ulepszeń w lokalu. 
Te ulepszenia powinny być rozliczone po 
zakończeniu trwania umowy najmu. Według wyboru 
właściciela może on żądać przywrócenia stanu 
poprzedniego albo pozostawić dla siebie ulepszenia 
za zapłatą ich wartości. 

 
Należy podkreślić, że umowa najmu lokalu może 

być zawarta na czas określony i nieokreślony. 
Zasadą jest, że umowa na czas określony nie może 
zostać rozwiązana wcześniej niż z upływem okresu 
na jaki została zawarta. Może przewidywać jednak, 

że umowa może być rozwiązana za 
wypowiedzeniem. 
 

Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego 
używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela 
stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn 
określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów. 
Takimi przyczynami są m.in. zaległości czynszowe, 
używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową, 
wynajęcie, podnajęcie lub oddanie w bezpłatne 
używanie obcej osobie. Oznacza to, że istnieje 
generalny zakaz wypowiadania umowy bez istnienia 
wyraźnego, wymienionego w ustawie powodu.  
 

Najczęstszą w praktyce występującą przyczyną 
wypowiedzenia jest istnienie zaległości w płaceniu 
czynszu. Zaległość musi wynosić trzy pełne okresy 
płatności, a wypowiedzenie musi poprzedzać 
pisemne upomnienie zawierające wiadomość  
o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego  
i wyznaczeniu dodatkowego, miesięcznego terminu 
do zapłaty zaległych i bieżących należności.  
 

Najemca, zanim utraci tytuł prawny do lokalu, 
musi otrzymać co najmniej dwa pisma od właściciela. 
Wiele osób tego nie wie, ale mimo wypowiedzenia 
stosunku najmu, właściciel nie może po prostu 
wyrzucić byłego najemcy z zajmowanego przez 
niego lokalu. Jedynym wyjściem przeciwko 
opornemu lokatorowi jest pozew eksmisyjny do sądu. 
Dopiero po uzyskaniu wyroku eksmisyjnego, można 
przystąpić do przymusowego odzyskania własności.  
 

Droga ta jest jednak długa, a nieraz kręta. 
Niejednokrotnie bowiem byłemu lokatorowi 
przysługuje tzw. prawo do lokalu socjalnego. 
Wówczas nie można go eksmitować do momentu 
wskazania przez właściwą gminę lokalu, w którym 
były najemca może zamieszkać. Prawo do lokalu 
socjalnego przysługuje w szczególności: kobietom w 
ciąży, bezrobotnym (zarejestrowanym), obłożnie 
chorym, emerytom i rencistom spełniającym kryteria 
do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej. 
 

Pamiętać należy, że osoba zajmująca lokal bez 
tytułu prawnego (po wypowiedzeniu i upływie okresu 
wypowiedzenia) ma do momentu wyprowadzenia się 
z lokalu obowiązek opłacania miesięcznego 
odszkodowania. Odszkodowanie to odpowiada 
wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać  
z tytułu najmu lokalu. 
 

Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie 
lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 
31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie 
eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma 
nastąpić przekwaterowanie. 

 
adwokat Łukasz Frączek 
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KURIER 
TWG POD LUPĄ 

BRZEŹNICA - OTWARCIE 
SEZONU 

20 czerwca Ośrodek Wypoczynkowy 
„Brzeźnica” rozpoczął sezon letniego 
wypoczynku. Ośrodek znajduje się w Brynku, 
blisko drogi krajowej DK-11 Lubliniec - 
Tarnowskie Góry. 

Do Ośrodka można dojechać autobusem PKS,  
miejskim bezpośrednio z Tarnowskich Gór lub 
własnym samochodem, a nawet rowerem  
z pobliskich miejscowości. Jego położenie 
gwarantuje doskonały relaks i daje możliwość 
aktywnego spędzenia czasu.  

W „Brzeźnicy” znajduje się piętnaście domków 
czteroosobowych oraz jeden przeznaczony dla 
większej ilości gości. Ponad połowa domków jest 
wyposażonych w łazienki. Ceny nie są wygórowane. 
Przykładowo, za lokal czteroosobowy bez łazienki na 
czas dłuższy niż 3 doby trzeba zapłacić  55 zł, 
natomiast w przypadku domku z łazienką cena 
wzrasta do 110 zł. Aktualny cennik zainteresowani 
znajdą na stronie internetowej 
www.brzeznica.tworog.pl.  
 

Amatorzy bardziej koczowniczego trybu życia 
mogą na terenie Ośrodka ustawić namiot lub 
przyczepę kempingową. Kosztuje to tylko 10 zł za 
dobę, natomiast pobyt dla jednej osoby to cena  
wysokości 6 zł, do tego trzeba doliczyć 15 zł za dobę 
za korzystanie z energii elektrycznej. Doba 
noclegowa zaczyna się o godz. 12 a kończy o 10. 
Opłaty są pobierane „z góry” za cały okres pobytu. 
Wszystkie osoby zakwaterowane na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego są zwolnione z opłaty za 
korzystanie z basenu i innych atrakcji. Pozostałych 
użytkowników obowiązuje opłata za wstęp. Dla osób 
dorosłych jest to 6 zł, w przypadku dzieci do lat 18 
oraz młodzieży szkolnej i studentów do 25 roku życia 
opłata wynosi w dni powszednie 3 zł, zaś w soboty  
i w niedziele 4 zł. 
 

Nad bezpieczeństwem osób korzystających  
z basenu czuwa ratownik, a czystość wody jest 
sprawdzana regularnie przez pracowników sanepidu. 
Atrakcjami dla dzieci są brodzik i plac zabaw  
z huśtawkami, karuzelą i drabinkami, które przed 
rozpoczęciem sezonu zostały wyremontowane  
i częściowo wymienione. Jest także zjeżdżalnia  
i duża piaskownica. Już za kilka dni można będzie 
pograć w piłkę plażową na nowo powstałym boisku. 
Oczywiście jest także miejsce, gdzie można zjeść 
posiłek pod parasolami  w dobrze zaopatrzonym 
sklepiku. Ci, którzy mają ochotę grillować mogą 
skorzystać z dużego grilla pod drewnianym domkiem. 
Doskonała lokalizacja i konstrukcja grilla pozwala  
w spokoju przygotować sobie ulubione potrawy  
i delektować się nimi nawet w razie nagłej zmiany 
pogody. Chętni do grillowania powinni zgłosić swój 
zamiar pracownikowi obsługi. Korzystanie z grilla jest 
płatne. 

Amatorom sportu nie będzie się tutaj nudzić, 
można pograć w koszykówkę, siatkówkę oraz  
w tenisa i badmintona. Miłośnicy wodnych atrakcji 
mogą popływać kajakiem lub rowerem wodnym. 
Szczególną atrakcją jest sauna fińska (sucha). 
Jednorazowo mieści się w niej 6 osób. 
Jednogodzinna sesja wystarcza w pełni na dwa cykle 
pobytu w saunie. Cena jednej godziny wynosi 60 zł 
niezależnie od ilości osób. Pobyt w saunie ma 
właściwości poprawiające krążenie, a także jest 
bardzo dobrym środkiem hartującym przy obniżonej 
odporności, przede wszystkim jednak pomoże nam 
się zrelaksować po dniu pełnym wrażeń.  

Zbiornik wodny „Brzeźnica” pozwala także 
realizować wędkarskie hobby. Wejściówkę można 
zakupić na terenie Ośrodka. Oprócz atrakcji 
sportowo-rekreacyjnych istnieje możliwość 
organizowania imprez plenerowych.  

 



 6 

 

 

KURIER 
TWG 

JEDEN BUDYNEK – WIELE 
HISTORII 
 

Handlowano tam zbożem, prowadzono sklep 
spożywczy,  masarnię i salon fotograficzny.  Na 
przestrzeni lat w budynku funkcjonował skup 
butelek, złomu i zwierzęcych skór. W miejscu 
masarni działał także sklep „1001 drobiazgów”.  
Dom przy ul. Grunwaldzkiej, o którym mowa 
niedawno został zburzony, wiążą się z nim jednak 
ciekawe historie, które warto przypomnieć.  
 

Budynek zbudowano w  XIX w., z dużym placem 
stanowił on ważny ośrodek handlu w Tworogu. 
Według zapisków katastralnych miejscem tym 
przynajmniej od 1865 dysponował Żyd – handlarz 
zbożem i paszą Scogold Hamburger. Jego córka 
wyszła za mąż za sąsiada, również Żyda – Alberta 
Sittenfelda. W 1903 r. dom kupił Wilhelm Schütz. 
 

Nowy właściciel przybył do Tworoga z okolic 
obecnego przejścia granicznego w Chalupkach. 
Urodził się w malowniczej miejscowości Zabełków. 
Wilhelm jako syn młynarza od najmłodszych lat 
poznawał zboża.  Tym samym,  kupując budynek  
w Tworogu, mógł kontynuować tradycje tego miejsca. 
Wiedzę wykorzystał i początkowo rzeczywiście 
handlował zbożem i paszą. Po pewnym czasie zaczął 
hodować świnie. Najpierw na własne potrzeby, 
później na większa skalę, by w końcu całkowicie 
porzucić handel zbożem i otworzyć sklep masarski.   
Właściciel dostosował budynek do nowej profesji. 
Przeniósł się z rodziną na poddasze, a parter został  
strefą handlową. Po lewej stronie  działał sklep 
masarski, a lokal po prawej udostępniono na studio 
fotograficzne. 

Fotografem prowadzącym tam działalność był 
autor wielu zdjęć dokumentalnych Tworoga i okolicy – 
Robert Kläser. Fotografował wesela, pogrzeby, 
uroczystości gminne, wydarzenia państwowe, a także 
produkował pocztówki.  

W tym czasie (przełom lat 20. I 30. XX w.) nad 
Tworogiem miał przelecieć sterowiec zeppelin.  
Wiadomość była niemałą sensacją. W dniu przelotu 
dzieci zostały zwolnione z zajęć w szkole,  
a mieszkańcy miejscowości od rana wpatrywali się  
w niebo. Wydarzenie warte było uwiecznienia, toteż 
fotograf postanowił wydać pamiątkową pocztówkę. Nie 
stał jednak na ulicy z aparatem fotograficznym. 
Zamiast tego czekał z już gotowymi fotomontażami. 
Wcześniej wykonane zdjęcie zeppelina nałożył na 
fotografię, na której widać jedną z głównych  ulic 
Tworoga.  Świadkowie wydarzenia mówili, że sterowiec 
był jeszcze widoczny na horyzoncie, a Robert Kläser 
już sprzedawał pocztówki z napisem „Pamiątka 
przelotu zeppelina nad Tworogiem”. 

Przelot zeppelina nie każdy dobrze wspominał. 
Pewien chłopiec chcąc znaleźć najlepsze miejsce do 
obserwacji nieba, wdrapał się na trzypiętrowy budynek 
gminny znajdujący się na dzisiejszej ul. Nowej. Na 
nieszczęście spadł łamiąc sobie miednice i obie nogi. 
Kiedy dorósł ze względu na inwalidztwo został 
fryzjerem, a następnie pracował jako szewc, zbiegiem 
okoliczności w miejscu, gdzie przed laty było studio 
fotograficzne. 

Fryderyk Zgodzaj 

Drodzy Czytelnicy! 

Możliwe, że ktoś z Was jest w posiadaniu 
pocztówki z zeppelinem lub innych wiekowych 
już zdjęć naszej gminy. Zapraszamy do 
współpracy! Udostępnione fotografie 
będziemy drukować na łamach TWG Kuriera 
starając się jednocześnie dotrzeć do historii 
miejsc, które przedstawiają.   

KULTURALNIE 

Foto. Moneta wybita z okazji lotów zeppelina. 

Foto. To tu pracował fotograf, który wydał pocztówki na 
pamiątkę przelotu sterowca zeppelina nad Tworogiem. 
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Dodatkową atrakcją była Regionalna Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych - Czempionat Źrebiąt przy 
Stadninie Koni w Brynku. Można było podziwiać 
pokazy zaprzęgów konnych i skoki przez przeszkody. 
Ciekawostką była wystawa fotografii i ceramiki  
o tematyce końskiej. Najmłodszym jednak największą 
frajdę sprawiła jazda na kucykach. Więksi fajni 
konnych przejażdżek mogli skorzystać z bryczki.  
W sobotni wieczór wystąpił również zespół 
„Wyrwani”, po którym rozpoczęła się dyskoteka.  
 

Niedzielne świętowanie otwarły rozgrywki piłki 
nożnej na boisku przy Szkole Podstawowej  
w Tworogu. Nasi zawodnicy osiągnęli duży sukces. 
Najmłodsza drużyna zwyciężyła w meczu z drużyną  
z Krupskiego Młyna wynikiem 6 - 4. Drużynie 
trampkarzy Sparty Tworóg niestety nie udało się 
zwyciężyć w meczu z drużyną Szombierki Bytom, ale 
wynik 0 - 1 świadczy o zaciętej walce. Z kolei 
zmagania Sparty Tworóg i księży Diecezji Gliwickiej 
zakończyły się wynikiem 2 – 0.  
 

O godzinie 15 tradycyjnie można było posłuchać 
koncertu Orkiestry Dętej OSP Tworóg, a po nim 
rozpoczęły się atrakcje dla naszych milusińskich. Nie 
zabrakło baloników, cukierków i wesołej zabawy, 
czyli tego co dzieciaki lubią najbardziej. Gośćmi 
naszych dzieci byli klowni i szczudlarze, którzy 
przewodzili konkursom i zabawom. W atmosferę 
swojskich klimatów wprowadził nas występ „Kapeli ze 
Śląska im. Józefa Poloka”, a wieczorem tańczyliśmy 
przy muzyce zespołu „Duo Klang”.  

 

TAK SIĘ BAWIŁ TWORÓG! 
 

W weekend 18-19 czerwca już po raz IV 
obchodziliśmy Dni Tworoga. Tegoroczne 
świętowanie upłynęło pod hasłem „Swojskie 
Klimaty”. Można było zjeść tradycyjną „sznite”  
z „tustym” i ogórkiem, były też krupnioki  
i grillowane kiełbaski, a dla osłody pyszne 
swojskie ciasta, upieczone przez przedstawicielki 
Koła Gospodyń Wiejskich. Dodatkowo w tym roku 
można było sprawić sobie przejażdżkę ciuchcią 
kołową po ulicach naszej miejscowości. Atrakcji 
było wiele, ale po koleiT  
 

18 czerwca o godzinie 12 można było zwiedzać 
remizę strażacką i zajrzeć za kulisy pracy strażaka. 
Dużą atrakcją sobotniego popołudnia były również 
pokazy strażackie, które odbywały się na placu za 
Urzędem Gminy. Płonący samochód wzbudził 
niemałe zainteresowanie publiczności, która  
z zaciekawieniem obserwowała umiejętności naszych 
strażaków. Tego samego dnia poświęcono Kapliczkę 
św. Anny, która powstała na skwerku, naprzeciw 
budynku Szkoły Podstawowej w Tworogu.  
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz 
Gminy, Dyrekcja Szkoły podstawowej wraz  
z nauczycielami i uczniami, a także mieszkańcy 
Tworoga. Po poświęceniu na właściwe miejsce 
świętowania ruszył korowód w asyście tworoskiej 
Orkiestry Dętej OSP.  

 
Kolejne atrakcje czekały na placu za Urzędem 

Gminy. Na rozgrzewkę na scenie pojawili się 
uczniowie. Zarówno Szkoła Podstawowa w Tworogu, 
jak i Gimnazjum w Brynku przedstawiły doskonale 
przygotowane programy artystyczne. Można było 
posłuchać piosenek śpiewanych gwarą śląską,  
a także w języku angielskim i niemieckim. Duże 
zainteresowanie wzbudziła humorystyczna wersja 
„Czerwonego Kapturka”. Nasi gimnazjaliści 
przedstawili ją w kilku językach. Na zaproszenie 
Szkoły Podstawowej w Tworogu gościnnie wystąpił 
zespół „Małe Siemianowice” z Siemianowic Śląskich. 
Na scenie pojawiły się także małe modelki. W pokazie 
mody brały udział uczennice klas młodszych 
tworoskiej podstawówki, które zaprezentowały 
oryginalne koszulki wykonane przez ich starsze 
koleżanki - uczennice klas szóstych.  
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FESTYN SOŁECKI W KOTACH 
 

Pomimo niesprzyjającej aury mieszkańcy 
sołectwa Koty zgromadzili się w sobotę 2 lipca przy 
budynku OSP aby bawić się podczas corocznego 
festynu. Imprezę rozpoczęły gry i zabawy dla dzieci 
zorganizowane przez pracowników Gminnego 
Ośrodka Kultury. Na scenie pojawił się zespół Duo 
Fenix, który śpiewem i żartem rozgrzewał 
imprezowiczów. Następnie przed kotowską 
publicznością wystąpiły dziewczyny z zespołu 
tanecznego Amorki. Zabawę taneczną poprowadził 
zespół Gryffon.  

Niezmiennie w programie zajęć musiał znaleźć się 
wyjazd do Multikina w Zabrzu, mali kinomani zostali 
zaproszeni na seans „Gnomeo i Julia”. Miłośnicy 
atrakcji wodnych i plażowych mogli skorzystać  
z dobrodziejstw Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica”, do którego dzieci wybrały się trzykrotnie. 
Wielką atrakcją okazała się wizyta w indiańskiej wiosce 
w Stanicy, gdzie każdy mógł wypróbować życia  
w indiańskim wigwamie. Ostatni dzień zajęć był 
podróżą w czasy prehistoryczne, a wszystko za sprawą 
Parku Dinozaurów w Krasiejowie.  

 
Zajęcia letnie z GOK to dwa tygodnie 

intensywnych atrakcji, wycieczek i przyjemności. Jak co 
roku cieszyły się one wielkim zainteresowaniem, wzięło 
w nich udział 45 dzieci. Do zaplanowania pozostaje 
jeszcze ponad półtorej miesiąca wakacji, życzymy 
najmłodszym, aby ten czas był równie ciekawy i udany 
jak podczas zajęć z Ośrodkiem Kultury.  

 

„USKRZYDLENI” AKTORZY 
 

Pacynki-liliputy, kukły-olbrzymy i młodzi 
aktorzy przedstawiający „Przygody Guliwera”.  
W role wcielili się wychowankowie Niepublicznego 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce, 
którzy brali udział w teatralnym projekcie 
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży 
„Uskrzydlamy”. Realizację projektu zakończono  
w czerwcu, a jego podsumowaniem był występ 
adeptów sztuki teatralnej w miejscowym 
przedszkolu.  
 

Spotkanie zorganizowano na świeżym powietrzu, 
a przedszkolaki były zachwycone tym co zobaczyły. Po 
spektaklu chłopcy opowiedzieli maluchom o rożnych 
technikach lalkowych i przedstawili swoich 
„pomocników” czyli pacynki i kukły.  

 
Występ został przygotowany przez opiekunkę 

ośrodka - Ewelinę Trzęsimiech oraz aktorkę Beatę 
Zawiślak. Wcześniej grupa pod opieką obu pań oraz 
przy współpracy pracowników ośrodka przygotowała 
„Szopkę Świąteczną”. W ramach realizowanego od 
września projektu wychowankowie NMOS uczyli się 
poprawnej wymowy, poruszania po scenie, 
zaznajamiali się ze scenografią i kostiumami, które 
sami tworzyli, dobierali muzykę i piosenki do 
 

Z okazji kotowskiego festynu miejscowość 
odwiedzili Poseł RP Tomasz Głogowski, Wicestarosta 
Andrzej Pilot, Wójt Gminy Eugeniusz Gwóźdź, radni 
powiatowi Adam Chmiel, Andrzej Elwart i Gerda 
Ochman. 
 

Imprezę zorganizowali: Rada Sołecka w Kotach, 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. 
 

WAKACJE Z GOK 
 

Wakacje to dla najmłodszych dwa miesiące 
wolnego czasu do zagospodarowania. Niestety 
pracujący rodzice mogą zapewnić 2 może 3 tygodnie 
wspólnych wczasów, co pozostawia jeszcze jakieś 
półtorej miesiąca do zaplanowania. Jak co roku  
z pomocą dzieciom naszej gminy przyszedł Gminny 
Ośrodek Kultury ze swoją ofertą letnich zajęć.  
 

Tym razem organizatorzy przygotowali 2-
tygodniowe atrakcje wyjazdowe w dniach od 27 
czerwca do 8 lipca. Już w pierwszym tygodniu zajęć 
dzieci odwiedziły salę zabaw „Alele” w pobliskich 
Wilkowicach. Po dniu spędzonym na zabawach wśród 
wymyślnych urządzeń w „Alele” przyszła kolej na 
poznanie zwyczajów egzotycznych zwierzą  
w chorzowskim ZOO. Kolejnego dnia dzieci zwiedziły 
zielony świat roślin i kolorowych kwiatów w palmiarni. 
Następnie czekała je wakacyjna lekcja historii na 
zamku w Ogrodzieńcu. 
 

Foto. Interaktywna zabawa z uczestnikami festynu. 
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Po wypowiedziach dorosłych, do głosu doszła 
młodzież. Opowiadali o swoich planach i 
zainteresowaniach. Większość z zaproszonych gości 
naukę będzie kontynuowało w tarnogórskich liceach: 
w I LO im. Stefanii Sempołowskiej ( 9 osób), II LO im 
Stanisława Staszica (9 osób). Do tarnogórskiego 
„Ekonomika” wybiera się 4 uczniów, jedna osoba 
zadeklarowała chęć nauki w „Mechaniku”, a jedna  
w Zespole Szkół Artystyczno – Projektowych.  
 

W tym roku szkolnym Gimnazjum w Brynku 
ukończyło 81 uczniów, a więc 22 osoby z najwyższą 
średnią stanowią 27,17% ogółu uczniów klas III tej 
szkoły. 6 najlepszych uczniów pochodzi z sołectwa 
Boruszowice-Hanusek, 10 z Tworoga, 2 z Wojski, 2  
z Świniowic, natomiast 4 absolwentów jest spoza 
naszej gminy. 

przedstawień, wykonywali lalki i co najważniejsze 
uczyli się tekstów spektakli. Żeby przybliżyć im pracę 
w teatrze jeździli również na spektakle. Byli na 
„Pinokiu” w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” 
w Katowicach i na „High School Musical” w Teatrze 
Muzycznym w Gliwicach. Ponadto chłopcy 
uczestniczyli w spotkaniach z obcokrajowcami, którzy 
opowiadali o swojej kulturze i dzielili się 
doświadczeniem. Byli nimi wolontariusze 
Stowarzyszenia – Oleg z Rosji i Ozan z Turcji oraz 
Sandra – portugalska tancerka, która poprowadziła  
warsztaty tańca hip hop. 

Stowarzyszenie „Uskrzydlamy” chce szczególnie 
podziękować siostrze Dyrektor Ośrodka w Wojsce 
oraz Ewelinie Trzęsimiech.  

 

MŁODZI ZDOLNI 
  

15 czerwca na specjalne zaproszenie Wójta 
Gminy do Sali Posiedzeń Urzedu przybyli 
tegoroczni absolwenci gimnazjów, których wyniki 
w nauce dały średnią ocen minimum 4,75. 
 

Na spotkanie oprócz młodzieży przybyli: 
Przewodnicząca Rady Gminy - Maria Łukoszek, 
Zastępca Wójta Gminy - Teodor Dramski, 
Przedstawiciel Kuratorium Oświaty – Jerzy Balas, 
Dyrektor ZOPO - Teresa Gansinicec, Dyrektor 
Gimnazjum w Brynku - Bożena Cembrowska oraz 
Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworogu - 
Ryszard Królicki, a także opiekun gimnazjalistów  
z Wielowsi, Monika Stróżyk. 
 

W tym roku zaproszono 24 absolwentów: 22 
uczniów Gimnazjum w Brynku oraz 2 uczennice 
Gimnazjum w Wielowsi. Najwyższe średnie ocen 
uzyskali: Szymon Boroński (5,94), Anna Bąk (5,68), 
Aleksandra Drozdowska (5,68). Wszystkim 
zaproszonym absolwentom wręczono pamiątki 
związane z gminą Tworóg. Zastępca Wójta, Teodor 
Dramski powiedział uczniom, że są dumą nie tylko 
swoich rodziców ale całej gminy i wszystkich 
mieszkańców. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła 
uwagę na fakt, iż wśród najlepszych absolwentów 
znalazło się tylko 4 panów, co oznacza, że to jednak 
kobiety wiodą prym. 

Foto. najwyższą średnią ocen uzyskali: Szymon Boroński, 
Anna Bąk, Aleksandra Drozdowska, Agnieszka 

Makowaska, Dominika Bezrąk, Hanna Trojan, Agnieszka 
Matejczyk, Barbara Ekiert, Sara Stańko, Dominik Trojan, 

Dominika Zawartka, Paulina Osadnik, Aleksandra 
Barszcz, Joanna Blondzik, Katarzyna Bednarek, Wojciech 

Opara, Dominika Pallek, Wojciech Szastok, Dominika 
Szczepanik, Emilia Grzesiek, Marta Wallach, Monika 

Chmielorz, Anna Soll, Angelika Świerzy. 

KUBUSIOWY PRZYJACIEL 
 

Przedszkole w Tworogu już po raz trzeci 
uczestniczyło w programie zorganizowanym pod 
patronatem firmy TYMBARK, producenta soków 
KUBUŚ, realizowanym z Fundacją Partnerstwo dla 
Środowiska. Program ma edukować dzieci  
w zakresie przyrody i ekologii. 
 

W tym roku tematem przewodnim było 
poznawanie różnego rodzaju energii pod hasłem 
„Energię oszczędzamy, przyrody nie zaśmiecamy 
czyli poznajemy ELEKTROŚMIECI”. Przedszkolaki 
brały udział m.in. w obchodach Pierwszego Dnia 
Wiosny, obchodach Zielonego Dnia, zbiórce baterii  
i elektrośmieci, spotkaniu z leśnikiem, „Dniu 
marchewki”. Realizowano również opracowane 
scenariusze zajęć. Każdy przedszkolak za udział  
w programie otrzymał odznakę „KUBUSIOWY 
PRZYJACIEL NATURY” oraz dyplom. Przedszkole 
zdobyło po raz trzeci CERTYFIKAT „PRZYJACIEL 
NATURY”. 
 

Koordynatorzy programu: 
Teresa Adamczyk i Anna Arendarska 
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Z PRAC SEJMU 
 

Pomimo wakacji prace Sejmu trwają pełną parą 
(w tym roku parlament będzie miał tylko bardzo 
krótką przerwę w sierpniu). W ostatnich tygodniach 
ukończyliśmy prace nad kompleksowymi reformami 
wielu obszarów życia. Pozwolę sobie przedstawić 
dziś dwa z nich. 
 

System opieki zdrowotnej ze względu na wiele 
lat zaniedbań i niespójnych działań, wymagał 
zdecydowanej reformy. Dokonaliśmy takiej już  
w 2009 r., ale spotkała się ona z wetem Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Obecnie na finiszu są 
intensywne prace nad kilkunastoma ustawami 
reformującymi służbę zdrowia. Oto niektóre  
z przyjętych rozwiązań, które wejdą w życie już  
w najbliższych miesiącach: 

• trzon zmian stanowi ustawa o działalności 
leczniczej, która zakłada, że szpitale  
i przychodnie otrzymają możliwość 
przekształcenia swej formy działalności  
w spółki, co znacznie ułatwi ich zarządzanie, 
a pacjentom zapewni wyższą jakość  
i łatwiejszy dostęp do oferowanych przez nie 
usług, oczywiście nadal bezpłatny, 

• wprowadzono możliwość umawiania się na 
wizyty w publicznych poradniach przez 
internet, a tworzone przez szpitale  
i przychodnie internetowe listy oczekujących 
pozwolą monitorować on-line swoje miejsce 
w kolejce, 

• wykorzystanie systemów informatycznych 
pozwoli także na przechowywanie informacji 
o pacjentach na tzw. indywidualnych kontach 
elektronicznych, do których będzie miała 
dostęp wyłącznie uwidoczniona na nich 
osoba – dzięki temu pacjenci będą mogli iść 
do lekarza bez dokumentacji medycznej, 
gdyż po zalogowaniu będą mogli przedstawić 
mu swoją historię chorób, zażywanych 
leków, wyniki badań itp., 

• znacznie przyspieszone i ułatwiane zostają 
procedury uzyskania odszkodowania za 
błędy lekarskie - wnioski rozpatrywane będą 
przez komisje tworzone przy urzędach 
wojewódzkich bez konieczności wszczynania 
postępowania sądowego. Co równie ważne – 
pacjent zamiast wypłaty jednorazowego 
odszkodowania, będzie mógł wybrać stałą 
rentę.  

Kolejne bardzo ważne uregulowanie to ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
przyjęta kilka tygodni temu. Wprowadza ona 
rozwiązania, które funkcjonują już we wszystkich 
 

krajach UEM poza Polską i Węgrami. Tworzone do 
tej pory w naszym kraju projekty ustaw regulujące ten 
obszar były niedokańczane, bądź skutecznie 
blokowane. Wreszcie nie zabrakło determinacji  
i ustawa została przyjęta. 
 

Zgodnie z uchwalonymi przepisami obowiązek 
odbierania odpadów komunalnych przejdzie na 
samorządy gminne. W pewnym uproszczeniu można 
powiedzieć, że gminy staną się „właścicielami” śmieci 
– będą zlecać odbieranie wszystkich śmieci od 
mieszkańców oraz firm i dokonają wyboru podmiotu, 
który zajmie się budową i utrzymaniem wysypiska itp. 
Oczywiście gmina obciąży każdego mieszkańca tą 
samą stawką za wywóz śmieci (rodzajem podatku 
lokalnego).  

 
Przykład miast, które wprowadziły takie 

rozwiązania (np. Pszczyna) wskazuje, że będzie to 
mniejsza kwota, niż obecnie płaci się za wywóz 
śmieci, a zniknie problem dzikich wysypisk – nie 
będzie przecież powodu wywożenia gdzieś śmieci, 
skoro przy stałej stawce, wszystkie odpady będą 
odbierane! A warto dodać, że do tej pory w Polsce 
3,5 mln ton odpadów rocznie trafiało na dzikie 
wysypiska. Czy źródłem oporów przed zmianami było 
lobby śmieciowe, czerpiące zyski z rynku wartego 4-6 
mld zł? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Ważne 
jest, że wprowadzony jednolity system w gospodarce 
odpadami, zagwarantuje mieszkańcom obniżenie 
opłat za wywóz śmieci, a w niedalekiej przyszłości 
zlikwiduje problem dzikich wysypisk. 

 
Tomasz Głogowski 

Biuro Poselskie – Tarnowskie Góry, ul. Opolska 1 
www.glogowski.pl        

facebook.com/głogowski.tomasz 
 

„E–BELFER” - 
PODSUMOWANIE PROJEKTU 
 

8 czerwca w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Boruszowicach odbyło się seminarium 
podsumowujące projekt e–belfer, który realizowano  
w placówce podczas roku szkolnego. 
 

Dzięki projektowi finansowanemu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego nauczyciele z boruszowickiej szkoły 
mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. 
 

Specjalistyczne szkolenia skierowane były do 11 
nauczycieli Gminy Tworóg. W projekcie, którego 
podjęła się Szkoła Podstawowa w Boruszowicach 
udział wzięło 2 nauczycieli i 9 nauczycielek chcących 
uzupełnić swoje kompetencje zgodnie  
z kwalifikacjami zawodowymi. 
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Celem programu jest również przygotowanie 
bibliotekarzy do prowadzenia placówek  
w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych  
i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, 
zdobywania dodatkowych pozabudżetowych 
funduszy na działalność, promowania swojej 
placówki i gminy. W całej Polsce uczestniczy  
w Programie ponad 3300 placówek bibliotecznych ze 
1122 gmin. Co tworoska biblioteka zyska? Filie  
w Boruszowicach i w Wojsce otrzymają  sprzęt 
komputerowy. Będzie to: komputer stacjonarny 
wyposażony w słuchawki, mikrofon, kamerkę 
internetową, DVD oraz urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, skaner i ksero w jednym). 

 
Bibliotekarze będą uczestniczyć w szkoleniach 

na temat planowania pracy w bibliotece, 
specjalistycznych przygotowujących biblioteki do 
nowych usług oraz szkoleniach informatycznych  
z obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 
Po zakończeniu szkoleń biblioteka będzie mogła 
korzystać  z programu grantowego na realizację 
planów pracy przygotowanych podczas szkoleń – do 
końca 2013 roku. Realizatorzy i uczestnicy programu 
mają nadzieję, iż dostarczony sprzęt komputerowy 
doda bibliotece atrakcyjności  i ułatwi podejmowanie 
interesującej działalności. 

    

STRAŻACKIE ZAWODY 
 

W sobotę 25 czerwca na boisku sportowym 
w Boruszowicach odbyły się gminne zawody 
pożarnicze o puchar Wójtów gminy Tworóg  
i Krupski Młyn. Drużyny startowały w czterech 
kategoriach. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Zakończenie projektu połączono z seminarium, 
które poprowadziła Halina Tarnawiecka - wykładowca 
kursu w ramach projektu e–belfer. Do szkoły z tej 
okazji zaproszono przedstawicieli władz gminy: Wójta 
Eugeniusza Gwoździa, jego zastępcę, Teodora 
Dramskiego, Przewodniczącą Rady Gminy, Marię 
Łukoszek oraz Dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych, Teresę Gansiniec. 
 

W trakcie podsumowania przedstawiono wyniki 
monitoringu i ewaluacji projektu, zaprezentowano 
najlepsze kursy oraz wręczono nagrody za najlepszy 
kurs e-learningowy lub blended-learningowy. Wśród 
wyróżnionych uczestników kursu były panie: Ilona 
Pella-Bok (nauczycielka języka niemieckiego), 
Justyna Kańtoch (nauczycielka języka angielskiego) 
oraz Weronika Zyzik (nauczycielka nauczania 
zintegrowanego). Wręczono także 11 zaświadczeń 
ukończenia szkolenia. 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 
OFICJALNYM UCZESTNIKIEM 
PROGRAMU ROZWOJU 
BIBLIOTEK 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu 
przystąpiła do II Rundy Programu Rozwoju 
Bibliotek. Wiąże się z tym szereg korzyści dla 
naszej placówki. Jakich? 
 

Program ten jest przedsięwzięciem 
prowadzonym w ramach światowego Programu 
Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates, który ma 
ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do 
komputerów, Internetu i szkoleń. Partnerem  
i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności. Program Rozwoju 
Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Skierowany 
jest do bibliotek publicznych we wszystkich gminach 
wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich, które mają 
nie więcej niż 20 tyś. mieszkańców. Szczególnie ma 
na celu dotarcie z ofertą do filii bibliotecznych, które 
często są jedynymi instytucjami publicznymi w danej 
miejscowości.  
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Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 
- księgę wieczystą, 
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa, 
- w przypadku posiadacza nieruchomości, który nie 
jest jej właścicielem – zgodę właściciela. 
 

Złożenie takiego wniosku jest bezpłatne, 
natomiast opłata pobierana za wycinkę drzew jest 
ustalona na podstawie stawki zależnej od obwodu 
pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Często są to 
naprawdę wysokie kwoty, co więc zrobić by uniknąć 
takich opłat? Jeżeli zobowiążemy się do 
przesadzenia rośliny w inne miejsce lub też 
posadzenia nowych roślin wówczas opłata zostanie 
odroczona na 3 lata (od dnia wydania zezwolenia). 
Po tym czasie opłata będzie umorzona, pod 
warunkiem, że nowo posadzone rośliny nadal żyją.  
W pewnych sytuacjach otrzymamy zezwolenie na 
wycięcie drzewa bez naliczania opłaty. Przykładem 
jest sytuacja, kiedy drzewo zagraża bezpieczeństwu 
ludzi lub ruchu drogowego. Bez opłaty usuniemy 
także rośliny, które obumarły lub nie rokują szansy na 
przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza 
nieruchomości, a także w innych przypadkach 
szczegółowo opisanych w ustawie o ochronie 
przyrody z 16 kwietnia 2004 roku (art. 86). Tak więc 
decydując się na wycięcie roślin z naszego ogrodu 
warto wystąpić o stosowne pozwolenia, gdyż dobrze 
umotywowany wniosek powinien zostać rozpatrzony 
pozytywnie. Jeżeli jednak wytniemy roślinę bez 
pozwolenia musimy się liczyć z możliwością 
naliczenia bardzo wysokich kar pieniężnych. 
Administracyjną karę pieniężną ustala się  
w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew 
lub krzewów. Urząd może nałożyć na nas karę  
w ciągu 5 lat od końca roku, w którym dokonaliśmy 
bezprawnej wycinki. Trzeba pamiętać, że każda 
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew poprzedzona 
jest oględzinami wnioskowanych do wycinki drzew 
lub krzewów, przeprowadzonymi przez pracownika 
Urzędu Gminy  w obecności wnioskodawcy oraz 
spisaniem protokołu. Pamiętajmy więc, by nie 
wycinać pochopnie żadnych roślin z naszego 
podwórka. Poniżej  umieszczamy przykładowe 
naliczenie kary za nielegalną wycinkę drzewa - 
świerk pospolity o obwodzie pnia 60 cm na 
wysokości 130 cm. 
 
Nazwa gatunku: 
Świerk pospolity 
Obwód pnia [cm] na wys. 130 cm: 
60 
Stawki zł za 1 cm obwodu pnia drzewa 
mierzonego na wys. 130 cm: 
34,03 
Współczynnik różnicujący stawki w zależności od 
obwodu pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm: 
2,37 
Opłata ustalona zgodnie z art. 85 ust. 1 [zł]: 
4.839,07 
 

Dla powyższego przykładu administracyjna kara 
pieniężna ustalona w wysokości trzykrotnej opłaty za 
usunięcie drzewa wynosi 14.517,21 zł. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

W grupie A (mężczyźni) I miejsce zajęła OSP 
Wojska, II – OSP Potępa, III – OSP Połomia, IV – 
OSP Tworóg, V – OSP Świniowice, VI – OSP Koty, 
VII – OSP Krupski Młyn, VIII – OSP Boruszowice – 
Hanusek. W grupie C (kobiet) I miejsce zdobyły panie 
z OSP Potępa, II – OSP Boruszowice – Hanusek, III 
– OSP Świniowice, IV – OSP Wojska, V – OSP Koty. 

 
W kategorii drużyn młodzieżowych startowali 

strażacy w wieku od 12 do 16 lat w grupach 
dziewcząt i chłopców. W grupie dziewcząt pierwsze 
miejsce zdobyła drużyna OSP Potępa, II – OSP 
Świniowice. Wśród drużyn chłopców najlepsi okazali 
się druhowie z OSP Wojsa, II miejsce zajęła OSP 
Potępa, III – OSP Krupski Młyn, IV – OSP 
Boruszowice, V – OSP Tworóg. 

 

JAK WYCINAĆ DRZEWA  
 

Drzewa odgrywają dużą rolę w życiu 
człowieka. Dostarczają między innymi drewna, a 
niektóre ich elementy mogą być wykorzystywane 
w celach spożywczych np. owoce, czy nasiona. 
Drzewa zapobiegają erozji, a większe ich 
skupiska poprawiają lokalny mikroklimat. Zdarza 
się jednak, że stają się przeszkodą przy drogach, 
a nawet na własnej posesji.  

 
Procedura usuwania drzew i krzewów została 

zawarta w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 
1220 ze zmianami). W myśl tej ustawy osoby, które 
są właścicielami nieruchomości i zamierzają wyciąć 
ze swojej posesji drzewa lub krzewy powyżej 10 lat 
żywotności, powinny złożyć wniosek do Wójta Gminy 
o wydanie zezwolenia na  wycięcie drzew. Wniosek 
taki oprócz właściciela może złożyć także użytkownik 
nieruchomości, który nie jest właścicielem. W takiej 
sytuacji należy dodatkowo dołączyć zgodę 
właściciela, natomiast w przypadku posesji 
stanowiącej współwłasność, wniosek musi być 
potwierdzony przez współwłaściciela.  
 

Tak więc w pierwszej kolejności, planując 
wycięcie drzewa musimy zorientować się czy 
potrzebujemy na to zezwolenie. Zezwolenia na 
wycinkę drzew nie wymagają drzewa i krzewy 
owocowe z wyłączeniem rosnących na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz  
w granicach parku narodowego lub rezerwatu 
przyrody, oraz drzewa lub krzewy iglaste i liściaste 
poniżej 10 lat żywotności. W sytuacji kiedy 
potrzebujemy zezwolenia na wycięcie drzewa 
wypisujemy wniosek, który powinien zawierać: 
- imię, nazwisko i adres, albo nazwę i siedzibę 
posiadacza i właściciela nieruchomości, 
- tytuł prawny władania nieruchomością, 
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu, 
- przeznaczenie terenu, na którym rośnie, 
- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, 
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte 
krzewy, 
- przyczynę i termin usunięcia. 
 


