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Dnia 23.06.2021r. na obiekcie sportowym w Lisowie odbył 
się turniej nałowy mistrzostw Śląska w piłce nożnej chłopców 
rocznik 2008 i młodsi. W turnieju nałowym wzięło udział 
8 drużyn, które wcześniej rozegrały eliminacje w swoich 
powiatach. Zwycięzcy turniejów powiatowych zawitali do 
Lisowa. Drużyny, które brały udział to: LKS Ciężkowianka 
Jaworzno,  MLKS Znicz Kłobuck,  UKS Orzeł Moszczenica, LKS 
Liswarta Krzepice, LKS Pasjonat Dankowice, LKS Żwirex Hadra, 
GLKS Wilkowice oraz gospodarze LKS Liswarta Lisów, co 
stanowiło łącznie około stu zawodników.

Drużyny zostały podzielone na 2 grupy, gdzie rozegrały 
mecze każdy z każdym. Pierwsze miejsce w I grupie zajęła 
drużyna z Wilkowic, natomiast I miejsce w grupie II zajęła 
drużyna z Moszczenicy. Mecz nałowy wygrała drużyna 
z Wilkowic. Z drużyn gminy Herby Hadra zajęła miejsce VII 
natomiast Lisów miejsce V. Warto podkreślić, że drużyna 
z Lisowa przy odrobinie szczęścia mogła zagrać w nale. 
Drużyny biorące udział w turnieju otrzymały oprócz pucharów 
i medali (pierwsze trzy miejsca),  nagrody nansowe w kwotach 
od 1000 do 2000 złotych każda. Turniej był współnansowany 
przez Urząd Marszałkowski w Katowicach i  Śląskie 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Katowicach.

Na turniej przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Herby 
Pani Iwona Burek, prezes Śl.W.Z. LZS w Katowicach Pan Andrzej 
Sadlok, dyrektor szkoły w Lisowie Pani Katarzyna Adamik oraz 
obserwujący zmagania młodych piłkarzy„ łowcy talentów”.

Pani Wójt wszystkim biorącym udział w zawodach przekazała 
drobny pamiątkowy upominek magnes z wizerunkiem budynku 
Urzędu Gminy Herby.

W imieniu Rady Wojewódzkiej LZS w Katowicach 
pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za pomoc 
w organizacji turnieju Pani Wójt Iwonie Burek, Pani dyrektor 
Katarzynie Adamik, druhom-ratownikom OSP Chwostek za 
obsługę medyczną oraz Zarządowi LKS Liswarta Lisów.

                   H. Malcher

Mistrzostwa Śląska w Ogólnopolskim 
turnieju piłki nożnej pod nazwą „Mała 

Piłkarska Kadra Czeka”

W dniu 17 czerwca 2021 r.  odbyła się sesja  Rady Gminy 
Herby, na której udzielono Wójtowi Gminy wotum zaufania 
i absolutorium za rok 2020. Podjęcie uchwał w tych sprawach 
poprzedzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i odpowiednią procedurą. Najpierw Komisje Rady Gminy 
dokonały dogłębnej analizy Raportu o stanie gminy za rok 
2020 oraz sprawozdań z wykonania budżetu gminy wraz  
z informacją o stanie mienia komunalnego wydając 
pozytywne opinie o tych dokumentach. Sprawozdania 
z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowała także 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach – Zespół 
Zamiejscowy w Częstochowie. 

Po debacie nad Raportem o stanie gminy Rada Gminy 
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy wotum zaufania.  Następnie po analizie sprawozdań, 
zapoznaniu się z opiniami, po wysłuchaniu wniosku Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
z realizacji budżetu gminy za rok 2020, pozytywnej opinii  
RIO o tym wniosku i po dyskusji podjęto jednogłośnie 
uchwałę w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia 
sprawozdania nansowego i sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy oraz w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy za rok 2020.                

Absolutorium dla Wójta Gminy

Zadanie obejmuje budowę dwóch odcinków oświetlenia 
ulicznego ul. Lublinieckiej wzdłuż DK46.

Pierwszy odcinek od wiaduktu kolejowego do stacji  paliw 
Orlen a drugi odcinek od skrzyżowania z ul. Powstańców do 
końca miejscowości Herby w kierunku Częstochowy.

Po zakończeniu postępowania przetargowego podpisano 
umowę z rmą” OLDFOOGY” C. Sukiennik z Kochanowic. 
Wartość zamówienia wynosi 594.036,89 zł (brutto).

Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 
6 listopada 2021 roku.

„Budowa oświetlenia ulicznego przy                      
ul. Lublinieckiej w Herbach”

W dniach 30 czerwca - 1 lipca rajdem rowerowym 
rozpoczęliśmy "Wakacje z Biblioteką". Ścieżkami gminy Herby,  
w towarzystwie pięknej pogody :) :) i w dobrych humorach,  
wytrwale przemierzaliśmy kolejne kilometry. Odwiedziliśmy 
także Koszęcin, gdzie spacerowaliśmy po pięknym parku przy 
siedzibie Zespołu "Śląsk". Wczesnym popołudniem 
dotarliśmy do Hadry, gdzie zaplanowany był nocleg. Na 
miejscu odbywały się gry, zabawy, spacery i niespodzianka: 
wizyta miejscowej OSP - pogadanka i pokaz możliwości 
działka wodnego. Pełen emocji dzień zakończyło ognisko. 
Drugiego dnia, po poranku spędzonym na wesołej zabawie 
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Ostatnim przystankiem 
w naszej wyprawie była lokalna restauracja, w której zjedliśmy 
pyszny obiad. Cali i zdrowi wróciliśmy do domów. Na kolejną 
wyprawę rowerową zapraszamy 26 sierpnia.  Informacje 
i zapisy w naszych bibliotekach.     

GBP

Wakacje z Biblioteką

W czerwcu br. ukazała się książka promująca dziedzictwo 
gminy Herby pt. „(Nie)zwykłe opowieści o herbskiej ziemi” 
autorstwa Marii Dziuk pod patronatem Gminy Herby.   
Bohaterem książki jest skrzat Herbuś, który wędrując po 
herbskiej ziemi opowiada  historie i legendy z nią związane. 
Książkę ubogacają ilustracje przedstawiające charakterystyczne  
miejsca i  obiekty znajdujące się w poszczególnych  
miejscowościach pięknie odmalowane przez Panią Mariolę 
Widera.  

22 czerwca odbyło się spotkanie autorskie z Panią Marią 
Dziuk w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Herbach. Autorka opowiadała o perypetiach związanych     
z powstaniem książki, przytaczając ciekawe fragmenty  w niej 
zawarte. Spotkanie ubogacił występ wokalny pani Aliny 
Kozielskiej, która zaśpiewała piękną balladę o sołectwie Lisów. 
Spotkanie zwieńczył spektakl teatralny opowiadający 
o znajdującym się w Turzy skarbie…, wyreżyserowany przez 
Panią Iwonę Nowak.   

W lipcu z autorką spotkali się emeryci z Lisowa, a jesienią  
odbędą się spotkania z dziećmi i młodzieżą w placówkach 
oświatowych w Herbach,  w Lisowie i w Olszynie, by rozbudzać 
w młodym pokoleniu potrzebę zdobywania i poszerzania 
wiedzy o małej ojczyźnie – gminie Herby.  

Już niebawem książkę będzie można zakupić w Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Herbach w cenie 25zł za egzemplarz. 

                                                                               GOK Herby

„(Nie)zwykłe opowieści o herbskiej ziemi"



INFORMACJA

HERBY 6/2021

Gmina Herby informuje, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
nr PO.RZT.70.177.2021/D/PH z dnia 7 czerwca 2021 r. od dnia 3 lipca 2021 r. następuje zmiana cen za dostarczaną wodę
i odprowadzane ścieki.

Wysokość cen za wodę i ścieki oraz stawek opłat abonamentowych przedstawia się następująco: 
Wysokość cen wody oraz opłat abonamentowych na 3-letni okres obowiązywania taryfy 

(lata 2021 – 2024)
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Gmina Herby informuje o możliwości przesyłania faktur 
za wodę i ścieki, energię cieplną oraz czynsze drogą 
elektroniczną. Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest 
posiadanie adresu e-mail oraz złożenie oświadczenia                    
o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną. 
Wypełnione oświadczenie można przekazać osobiście, 
listownie na adres Gminy Herby lub na skrzynkę e-mailową:  
opłaty.komunalne@herby.pl             

INFORMACJA
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zadanie dot. 

modernizacji  końcówki ul. Jałowcowej w Olszynie. 
Przedmiotem modernizacji jest budowa kanalizacji deszczowej 
i przebudowa konstrukcji części drogi. Wykonawcą tego 
zadania została rma „DOMAX” A. Mika  z Boronowa. Wartość 
zamówienia wynosi 487.999,31 zł (brutto). 

Termin zakończenia robót określono na dzień 5 listopada 
2021 roku.

„Modernizacja ul. Jałowcowej w Olszynie”

INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19
Poniżej publikujemy najważniejsze informacje pochodzące ze strony www.gov.pl: 

Od 10 maja ruszyła rejestracja na  szczepienie dla wszystkich chętnych

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE?

1. Za pośrednictwem całodobowej i bezpłatnej infolinii Narodowego Programu Szczepień –  989 
 • Można to zrobić osobiście lub poprosić o zapisanie kogoś bliskiego z rodziny. 
• Przed rozmową należy przygotować numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.
• Podczas rejestracji konsultant zapisze Państwa na dogodny termin oraz ustali miejsce szczepienia.
• Na podany numer otrzymają Państwo po rozmowie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 
• Na drugą dawkę zostaną Państwo umówieni w punkcie szczepień po podaniu pierwszej dawki.

2. Online poprzez e-Rejestrację dostępną na Internetowym Koncie Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
Aby skorzystać z tego sposobu rejestracji, należy posiadać Prol Zaufany. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymają Państwo 
powiadomienie SMS, a następnie ponowne przypomnienie  o szczepieniu dzień przed planowanym terminem. 
3. Szybka rejestracja  bez  Prolu Zaufanego 
Można skorzystać z szybkiej rejestracji na szczepienie – bez logowania się przez Prol Zaufany. Wystarczy, że  podasz swój 
numer PESEL,  nazwisko i numer telefonu a zostanie Ci zaproponowany termin i miejsce szczepień. 
Szybka ścieżka służy tylko do umawiania terminu szczepienia – nie możesz go jednak w ten sposób zmienić lub anulować.
4. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym punktem szczepień.
5. Wyślij SMS
Wyślij SMS pod numer telefonu 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
Wysyłając SMS pod jeden z wyżej wskazanych numerów (oba numery prowadzą do jednego systemu), połączysz się 
z systemem, który pokieruje Cię krok po kroku. Najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem 
o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego 
miejsca zamieszkania.  Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty.  Po zarejestrowaniu, 
na dobę przed szczepieniem otrzymasz  SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty.
Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia 
w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień. 

GDZIE SIĘ ZASZCZEPIĆ NA TERENIE GMINY HERBY?

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej SKOR-MED,  Herby,  ul. J. Słowackiego 2, nr tel.  
(34) 3574 011
2. Apteka Ogólnodostępna Przemysław Sucharkiewicz,  Herby ul. Lubliniecka 43 nr tel. (34) 3574 592
Inne lokalizacje punktów szczepień możemy znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa -
punktow-szczepien

S z c z e g ó ł o w e  i  b i e ż ą c e  i n f o r m a c j e  d o t y c z ą c e  s z c z e p i e ń  z n a j d u j ą  s i ę  n a  r z ą d o w y c h  s t r o n a c h 
https://www.gov.pl/web/szczepimysie, https://www.gov.pl/web/koronawirus.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI TRANSPORTU NA SZCZEPIENIE DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI  
W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Została uruchomiona na terenie gminy infolinia dotycząca organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych  i osób, 
które mają trudności w dotarciu do punktu szczepień: nr tel. 698 774 679 . Osoba do kontaktu: Agnieszka Ledwoń

Stopka redakcyjna:                                               

„Herby Informacje Gminne”                                   

Wydawca: Gmina Herby

 adres:  42-284 Herby 

ul. Lubliniecka 33   tel. 34/3574-100;101;080                                          
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych

W dniu 13 czerwca 2021r. w Andrychowie i w dniu 
19 czerwca 2021r. w Iłowej odbyły się Turnieje OYAMA Karate. 
Herbowski Klub reprezentowali: Oskar Imiołczyk i Wiktoria 
Olszewska.  Wiktoria na turnieju w Andrychowie zajęła 3 miejsce 
ulegając w półnale zwyciężczyni kategorii a Oskar na turnieju 
w Iłowej – 1 miejsce. Wszystkie walki Oskar wygrał poprzez
 nokauty techniczne.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
    O YA M A  K a r a t e  H e r b y

Turnieje OYAMA Karate



Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Wzory deklaracji do pobrania można znaleźć pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Wyremontowana droga - dojazd do garaży w Lisowie
Turniej OYAMA Karate
w Andrychowie

Turniej piłkarski w Lisowie Wieczór autorski z Marią Dziuk

HERBY 7/2021

Turniej OYAMA Karate 
w Iłowej

UWAGA MIESZKAŃCY !!!
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