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Przewodniczący Rady Gminy
 Józef  Kozielski  

 „Naukę czas zacząć…

 Szkoła cichutko drzwi uchyliła,

 dzieci do siebie zaprosiła.”

Pasowanie pierwszoklasistów

 Ż yc z y my  Wa m  a by k a ż d y k o l e j ny d z i e ń  
przynosił tylko dobre, spokojne i bezpieczne chwile, 
abyście długo zachowali swoją aktywność, a  w trudnych 
chwilach mogli liczyć na bliskich. 

      Życzymy spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń,                                    
a w życiu osobistym aby dopisywało zdrowie i szczęście. 

        Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do 
spełniania rzeczy niespełnionych, a każdy dzień niech 
przynosi wiele radości i uśmiechu. 

Wójt Gminy
 Iwona Burek 

 We wszystkich placówkach oświatowych naszej 
gminy odbyły się uroczystości Pasowania i Ślubowania 
Pierwszoklasistów,  w ZSP w Olszynie w dniu 1 września 
a w ZSP Herby i Lisów w dniu 14 października 2020r.  Dzieci 
z klas pierwszych zostały włączone do grona uczniów 
poszczególnych szkół przez symboliczne dotknięcie 
ołówkiem przez Dyrektora Szkoły. Zanim to jednak nastąpiło 
Pierwszoklasiści ze Szkoły w Herbach i w Lisowie 
zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-recytatorskie 
udowadniając tym, że są już gotowe by podjąć wysiłek 
sumiennej pracy w szkole. Ukoronowaniem aktu pasowania 
było wręczenie pamiątkowych dyplomów, upominków oraz 
przygotowanych przez rodziców wspaniałych rogów 
obtości, pełnych słodkich niespodzianek. W związku 
z istniejącą sytuacją epidemiczną P. Wójt Iwona Burek 
p r ze k a z a ł a  n a  r ę ce  w yc h owawc ó w  ż yc ze n i a  d l a 
pierwszoklasistów i czekolady, które zostały przekazane 
dzieciom. Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcia, 
które zamieszczamy w niniejszej gazetce. Moment 
ślubowania oraz akt pasowania na ucznia na pewno 
pozostanie na długo w pamięci dzieci i ich rodziców. Była to 
ważna chwila, której towarzyszyło ogromne wzruszenie 
i radość.  

      Życzymy pierwszoklasistom powodzenia i wielu 
sukcesów w nauce oraz wspaniałych chwil spędzonych 
w ławach szkolnych.

Zadania z funduszu sołeckiego
na rok 2021

  Msza  Święta  w  intencj i 
Ojczyzny z okazji Święta Niepodległości 
zostanie odprawiona w Kościele 
paraalnym pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Herbach w dniu 
11 listopada 2020 r.  o godz. 9  .00

Informacja

Wójt Gminy  Iwona Burek



W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, od 1 stycznia 2021 roku nastąpią 
zmiany w systemie gospodarowania odpadami, obejmujące 
m.in. zwiększenie częstotliwości odbioru bioodpadów oraz 
niesegregowanych odpadów komunalnych (kubłów) a także 
możliwość kompostowania bioodpadów w przydomowych 
kompostownikach na terenie nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Zauważalny 
w ostatnich latach wzrost cen za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi spowodowany jest faktem, iż zgodnie 
z przepisami prawa system gospodarki odpadami musi być 
systemem samonansującym się, a więc gmina nie może na 
nim zarabiać, ani do niego dopłacać. Na wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływa w głównej 
mierze koszt ich przetworzenia wynikający z przetargu, 
opłata za składowanie odpadów na wysypisku i wzrost 
wymagań technicznych dotyczących ich magazynowania 
oraz wzrost cen energii i płacy minimalnej. Warto podkreślić, 
że zasadniczy wpływ na wysokość stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, oprócz ilości i 
rodzaju wytworzonych odpadów komunalnych, ma fakt 
niezgłaszania przez właścicieli nieruchomości wszystkich 
osób faktycznie zamieszkujących w danym budynku czy 
lokalu. Opłata ponoszona z tytułu gospodarowania odpadami 
jest wówczas niewspółmierna do ilości wytworzonych 
odpadów. Przypomina się zatem wszystkim mieszkańcom 
Gminy Herby o konieczności składania korekt deklaracji 
dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w przypadku każdorazowej zmiany liczby osób 
zamieszkałych na danej nieruchomości.

INFORMACJA  DOTYCZĄCA 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI  

KOMUNALNYMI
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Przejazd kolejowy w Lisowie
Jak wielu mieszkańców gminy zauważyło w miesiącu 

wrześniu remontowany był przejazd kolejowy pomiędzy 
Lisowem a Chwostkiem. Jeszcze przed przystąpieniem do 
remontu w wyniku rozmów Gminy z przedstawicielami PKP 
udało się uzgodnić wykonanie na terenie przejazdu drogi 
rowerowej. Remont z pożytkiem dla użytkowników został 
zakończony z początkiem października i widzimy jego 
estetyczne wykonanie i oznakowanie z czego się bardzo 
cieszymy. Wykonanie drogi rowerowej w ciągu przejazdu 
kolejowego usprawni ruch rowerzystów korzystających ze 
ścieżki

We wrześniu 2020 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Lisowie realizował projekt „Szkoła współpracy: uczeń– 

rodzic-nauczyciel” snansowany przez Narodowy Instytut 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 

lata 2014-2020.  Projekt był skierowany dla rodziców z dziećmi, 

wolontariuszy  i nauczycieli ZSP w Lisowie, udział w nim był 

bezpłatny.
W ramach projektu przewidziano organizację pięciu 

warsztatów: „Las w słoiku”, „Jesienne wianki”, „Artystyczna 

książka - drzewo genealogiczne”, „Scrapbooking – artystycznie 

zdobione kartki”, „Decoupage – artystycznie zdobione 

przedmioty” oraz meczu uczniowie kontra rodzice, który ze 

względu na COVID-19 został zastąpiony turniejem online 

z wiedzy o piłce nożnej. 
Pandemia  koronawirusa  mocno pok rz yżowała 

organizatorom projektu plany – ze względu na obostrzenia 

uczestnicy nie mogli się spotkać na tradycyjnych warsztatach 

w budynku szkoły. Aby móc zrealizować zaplanowane 

aktywności, wszyscy otrzymali komplet materiałów do 

wykonania danej pracy w domu (np. lasu w słoiku) wraz 

z poczęstunkiem. Korzystając ze wskazówek zamieszczonych 

w Internecie przez nauczycieli prowadzących warsztaty 

w dogodnym dla siebie czasie mogli wykonać wybrany przez 

siebie przedmiot.  
W ramach warsztatów „Las w słoiku” przygotowanych 

przez Katarzynę Korbel-Kostempską uczestnicy wykonali 

kompozycję zamkniętą w szklanym słoju. Warsztaty „Jesienne 

wianki” były okazją do ozdobienia wykonanego z drewna 

wianka materiałami takimi jak liście, szyszki, jabłka, gałązki;  

„Scrapbooking – artystycznie zdobione kartki” – do nauczenia 

się wykonywania kartek na różne okazje m.in. ślubu i urodzin – 

oba warsztaty poprowadziła Sabina Góra. Podczas 

przygotowanych przez Ewę Praską warsztatów „Decoupage – 

artystycznie zdobione przedmioty” uczestnicy ozdabiali 

świąteczne bombki, a zajęcia „Artystyczna książka - drzewo 

genealogiczne” prowadzane przez Katarzynę Adamik 

pozwoliły uczestnikom uzupełnić album tworząc drzewo 

genealogiczne swojej rodziny.  Wielu emocji dostarczył turniej 

online z wiedzy o piłce nożnej, przygotowany przez 

nauczycielki wychowania zycznego: Brygidę Fogiel i Alicję 

Kulicką. W turnieju I miejsce zajął Adam Kosmała, II miejsce 

Filip Kosmała, a III miejsce Jarosław Trzop.
Łącznie przygotowano i rozdano 105 zestawów, które 

trały do 72 rodziców, 72 dzieci, 18 nauczycieli i 20 

wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu ZSP w Lisowie. 
Atrakcyjność materiałów przygotowanych przez 

prowadzących, możliwość wzięcia w udziału w warsztatach 

w bezpiecznych warunkach i okazja do nabycia nowych 

umiejętności sprawiły, że zaplanowane działania spotkały się 

z dużym zainteresowaniem. Cieszymy się, że pomimo 

trudnych warunków udało się zrealizować projekt, który 

zaangażował społeczność ZSP w Lisowie.
Organizatorzy projektu:

„Szkoła współpracy: 
uczeń-rodzic - nauczyciel”

Inicjatywy Sołeckie w Chwostku

W  r o k u  2 0 2 0  G m i n a  H e r b y  o t r z y m a ł a  ś r o d k i 
z Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego 
Konkursu „ Inicjatywy Sołeckie”. W tym roku wystąpiono 
o środki na zadanie pn: „Zakup i wymiana urządzeń na placu 
zabaw przy Placu Kopernika w miejscowości Chwostek” 
W ramach w/w zadania  dokonano zakupu i wymiany  
urządzeń na placu zabaw a mianowicie: postawiono 1 zestaw 
zabawowy czterowieżowy, huśtawkę potrójną z siedziskiem 
mieszanym – 1 szt; huśtawkę wagową ważka czteroosobową 
– 1 szt.; urządzenie ruchome młynek – 1 szt; bujak typu 2D-1 
szt i bujak typu 3D - 1 komp.; karuzelę - 1szt.ściankę 
wspinaczkową trójstronną – 1 kpl. oraz 2 ławki, kosz na 
śmieci, regulamin placu zabaw. Łączny koszt zadania wyniósł 
65.934,40 zł z czego  52.747,52 zł to środki z Urzędu 
Marszałkowskiego. Mamy nadzieję , że nowy plac będzie 
służyć najmłodszym w sołectwie Chwostek bardzo długo.

Katarzyna Adamik
Anna Bieńko

Karina Smol-Czaja
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Warsztaty dotyczące niemarnowania 
żywności w ZSP w Lisowie

Zwracam się z uprzejmą prośbą do właściciel i 
nieruchomości przylegających do chodników i dróg 
gminnych o przycięcie krzewów i gałęzi drzew wystających 
i zwisających nad chodnikami i drogami gminnymi.

Zwisające konary drzew i wystające krzewy utrudniają 
swobodne korzystanie z dróg i chodników, ograniczają 
widoczność i stwarzają inne niebezpieczeństwa dla 
uczestników ruchu drogowego i pieszego.

Apel do mieszkańców

Realizacja Programu Ograniczenia    
    Niskiej Emisji w Gminie Herby

Marnotrawstwo żywności to jeden z problemów 

współczesnego świata. Podczas warsztatów online "Drugie 

życie odpadów żywnościowych oraz rola  fosforu 

w środowisku” wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu 

w Lisowie mieli okazję zapoznać się z informacjami na temat 

najczęstszych powodów marnowania żywności oraz poznać 

sposoby na zapobieganie temu zjawisku. Zostały one 

zorganizowane przez dr Marzenę Smol, kierownika Pracowni 

Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Warsztatom towarzyszył również konkurs  „Wykorzystuję 

– nie marnuję!”, w ramach którego zadaniem uczniów było 

przedstawianie swoich sposobów na niemarnowanie 

jedzenia. Na laureatów czekały atrakcyjne nagrody w postaci 

kart podarunkowych do sieci sklepów Empik, głośników 

bezprzewodowych i powerbanków.

 W kat. kl.1-3 I miejsce zajął Mateusz Lipnicki, w kat. kl.4-6 I 

miejsce Jakub Malcher, II miejsce Hanna Tomas, III miejsce 

Roksana Beszoner i Nadia Ostrowska. W kat. kl.7-8 I miejsce 

zajęła Magdalena Famulla, II miejsce Magdalena Dymarek, 

a III miejsce Agnieszka Gołąbek. Dodatkowo wszyscy 

uczestnicy konkursu, a także wolontariusze otrzymali 

materiały promocyjne z logo projektu InPhos w postaci 

bawełnianych worków, bambusowych kubków i pojemników 

na żywność z zestawem sztućców, papierowych słomek do 

napojów i przyborów piśmienniczych wykonanych 

z materiałów pochodzących z recyklingu.

Warsztaty oraz konkurs zostały zrealizowane w ramach 

projektu InPhos – Zrównoważone zarządzanie fosforem 

w regionie Morza Bałtyckiego (2018-2020) który otrzymał 

donansowanie z Europejskiego Instytutu Innowacji 

i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej w ramach 

programu ramowego na rzecz badań naukowych i innowacji 

Horyzont 2020 i są wynikiem współpracy, jaką ZSP w Lisowie 

nawiązał z  Pracownią Surowców Biogenicznych Instytutu 

Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej 

Akademii Nauk w Krakowie.

Karina Smol-Czaja

Gmina Herby realizuje Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji z udziałem środków z WFOŚiGW w Katowicach od roku 
2007. W 2018 roku dokonano aktualizacji "Programu 
ograniczenia niskiej emisji dla gminy Herby" przyjętej 
uchwałą  Rady Gminy Herby nr XXVIII/269/18 z dnia 21 marca 
2018r. 

      Głównym  celem Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji  jest realizacja zadań polegających na wymianie   
niskowydajnych  i nieekologicznych źródeł ciepła na źródła 
ekologiczne,  montaż kolektorów słonecznych i montaż 
ogniw fotowoltaicznych. PONE zakłada dla mieszkańców – 
właścicieli  budynków jednorodzinnych donasowanie  do 
wymiany star ych źródeł  ciepła i  montaż nowych 
ekologicznych w wysokości  do 60% (do 7.200 zł dla wymiany 
pieców, do 9.000 zł dla montażu instalacji fotowoltaicznych 
i solarów). Udział mieszkańców w nakładach nansowych  
wynosi  40 % inwestycji. Zadania są  realizowane przy udziale 
środków WFOŚiGW w Katowicach w etapach.

     Etap na lata 2018/2019 obejmował realizację 60 
inwestycji w zakresie  wymiany źródeł ciepła oraz montaż 
ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych 
w budynkach jednorodzinnych. W ramach tego  etapu  
dokonano montażu 37 kotłów węglowych nowej generacji, 
12 kotłów gazowych, 2 kotły na biomasę oraz  zainstalowano 
3 instalacje solarne i 6 instalacji fotowoltaicznych.  

Łączny koszt zadania wyniósł 747.000 zł  z czego 448.200 
zł ( tj 60 %) to środki WFOŚiGW, które Gmina pozyskała 
w formie pożyczki oraz kwota 298.800 zł (tj. 40%) to środki 
mieszkańców. 

     Etap na lata 2019/2020 obejmował realizację  92 
inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż 
ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. 

W ramach tego etapu zamontowano 40 kotłów 
węglowych nowej generacji, 25 kotłów gazowych, 2 kotły 
opalane biomasą oraz zainstalowano 25 instalacji 
fotowoltaicznych 

Łączny koszt realizacji zadania  wyniósł 1.179.000 zł 
z czego 707.400  zł  to środki pozyskane  z WFOŚiGW  
w formie pożyczki  oraz kwota 471.600 zł to środki własne 
mieszkańców. 

     Aktualnie Gmina przystępuje do etapu na lata 
2020/2021 gdzie zaplanowanych jest 70 inwestycji 
w budynkach jednorodzinnych. W ramach zadania zostanie 
zainstalowanych 38 kotłów węglowych nowej generacji, 30 
kotłów gazowych  oraz 2 kotły opalane biomasą. Planowany 
koszt  realizacji etapu  będzie wynosić 840.000 zł z czego 
środki WFOŚiGW w  kwocie 504.000 zł oraz środki własne 
mieszkańców w kwocie 336.000 zł.

Wójt Gminy Iwona Burek
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Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy
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Pasowanie w ZSP w Herbach


