
Z okazji

Świąt Bożego Narodzenia

Życzymy zdrowia, szczęścia 

Oraz wszelkiej pomyślności.

Niech ten świąteczny czas,
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Zawody sportowe - Częstochowa 2021r.

Rozstrzygnięcie
II Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 

Polskiej „Ukryte talenty” 2021    
Gminny Ośrodek Kultury w Herbach zorganizował po raz drugi 

Konkurs Piosenki Polskiej „Ukryte talenty”. Podczas tegorocznej 
edycji konkursu uczestnicy mieli za zadanie zaprezentowanie  
wybranej piosenki z repertuaru Majki Jeżowskiej, Krzysztofa 
Krawczyka, Zespołu Perfect. Na konkurs wpłynęło 49 nagrań 
piosenek zgodnych z regulaminem we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Komisja oceniła nagrania i wyłoniła zwycięzców 
w kategoriach: soliści, grupy wokalne i wokalno – instrumentalne. 
Kategoria SOLISCI: Kategoria I - przedszkolaki - I miejsce - Agata 
Brol z Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej 
w Boronowie, II miejsce -Helena Jureczko z Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego  w Herbach, Kategoria II  - uczniowie klas I-III szkoły 
podstawowej - I miejsce - Zuzanna Mleczko z  Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Herbach, II miejsce - Antonina Warwas ze Szkoły 
Podstawowej im. kapitana Leonida Teligi w Poraju, III miejsce - Alan 
Kamiński ze Szkoły Podstawowej w Olsztynie, Kategoria III –  
uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej - I miejsce – Roksana 
Witkowicz z Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej, II miejsce - Patrycja Herman z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii, III miejsce  
Filip Robak z Prywatnej Szkoły Podstawowej Akademii Młodych                                 
w Sosnowcu, Kategoria IV –uczniowie klas VII- VIII szkoły 
podstawowej - I miejsce - Wiktoria Herman z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii, 
II miejsce – Paulina Desperak ze Społecznego Ogniska 
Muzycznego w Kłobucku, III  miejsce- Kamila Krawczyk 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisowie, Kategoria V –  
uczniowie szkół ponadpodstawowych - I miejsce – Anna 
Majchrzyk z Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej, 
II miejsce – Julia Rączka z III  Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego w Bielsko-Białej. Kategoria  grupy wokalne 
i wokalno instrumentalne: I miejsce - Zespół „ Dobra nutka”  ze 
Szkoły Podstawowej im Pokoju w Żarkach- Letnisku, II miejsce – 
Duet  Maria Pietrzak i Jakub Wójcik z Gminnego Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej, III miejsce - Zespół wokalny Nadii 
Dutkiewicz z Zespołem z Gminnego Centrum Kultury, Informacji 
i Rekreacji w Poczesnej. Wyróżnienie: „Przyjaciele Biedronki”  
z Samorządowego Publicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” 
w Poraju”, ”Kocice Kochcic” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kochcicach. 

Wycieczka do Wrocławia    
7 grudnia 2021r. rozpoczęła się dwudniowa wycieczka do 

Wrocławia realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj 
Polskę”.  Wzięło w niej udział 45 uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Olszynie oraz Szkoły Podstawowej 
im. Juliusza Słowackiego w Herbach wraz z pięcioma opiekunami. 
Najpierw udaliśmy się na Ostrów Tumski – znaną wszystkim 
urokliwą wrocławską wyspę. Tam podziwialiśmy piękną katedrę 
oraz spacerowaliśmy po Moście Tumskim. Kolejnym punktem, 
który odwiedziliśmy był Rynek tego miasta. Przepiękna Starówka 
i niesamowity późnogotycki Ratusz zachwyciły wszystkich. 
Uczniowie, idąc w kierunku Starego Miasta, szukali po drodze 
krasnoludków, które rozrzucone są po całym Wrocławiu.  Pani Pilot 
ogłosiła konkurs z nagrodami na „Najlepszego Poszukiwacza 
Krasnoludków”. W drugim dniu zwiedzaliśmy Hydropolis - 
wrocławskie centrum wiedzy o wodzie, które łączy walory 
edukacyjne z zabawą, a to wszystko za sprawą interaktywnej 
wystawy. Każda sala Hydropolis jest obudowana multimedialnymi 
tablicami z ciekawostkami na temat przełomowych odkryć 
podwodnego świata, natury wody i sposobu jej wykorzystania 
przez człowieka. Oglądaliśmy modele statków, łodzi i innych 
konstrukcji. Następnie udaliśmy się do Pawilonu Czterech Kopuł, w 
którym mogliśmy podziwiać Kolekcję Sztuki Polskiej II połowy XX 
i XXI wieku. Po wyjściu z muzeum mieliśmy okazję oglądać Halę 
Stulecia o której opowiadała nam Pani Pilot. Ostatnim punktem 
programu było zwiedzanie Panoramy Racławickiej. Wspaniałe 
dzieło lwowskich malarzy – Jana Styki i Wojciecha Kossaka wywarło 
ogromne wrażenie na każdym z nas. Wszyscy z uwagą słuchali 
komentarza do obrazu. Wycieczka była bardzo udana. 
Zobaczyliśmy wiele pięknych miejsc, które uwieczniliśmy na 
pamiątkowych zdjęciach. Pomimo zmęczenia oraz oszołomienia 
natłokiem wrażeń, zadowoleni wróciliśmy do domów.

Spektakl  „Wśród nocnej ciszy” online

Gminny Ośrodek Kultury w Herbach serdecznie zaprasza 
mieszkańców  na premierę spektaklu online  pt. „Wśród nocnej 
ciszy”, który odbędzie się w pierwszy Dzień Świat Bożego 
Narodzenia tj. 25 grudnia br. o godz. 16:00 na  kanale YouTube.   
Spektakl przygotowany został przez dziecięcą grupę teatralną 
„A KUKU”  pod okiem pani Justyny Gola oraz  przy współudziale 
grup: wokalno-instrumentalnej oraz tanecznej Show Dance 
początkującej.
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Dzień Pluszowego Misia

Dnia 25 listopada br. w naszych bibliotekach miały miejsce 
dwa ważne wydarzenia: obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Pluszowego Misia, który został połączony z akcją 
czytelniczą promującą kampanię „Mała książka – Wielki 
człowiek”.

Na spotkanie z naszymi milusińskimi zaprosiliśmy 
najbardziej znanego wśród dzieci misia – Kubusia Puchatka 
wraz z jego przyjacielem Tygryskiem.

W trakcie spotkania, wszyscy razem rozwiązywaliśmy 
zagadki i rebusy, w których głównym bohaterem był miś. 
Wspólnie z Kubusiem wyszukiwaliśmy także książki 
o przygodach znanych misiów, fragmenty których zostały 
następnie odczytane przez ulubieńca dzieci. 

W czasie spotkania dzieci otrzymały również garść 
informacji o tym, co zrobić aby wziąć udział w akcji „Mała 
książka – Wielki człowiek”.

Wszystkie dzieci z grup przedszkolnych, które nie są jeszcze 
naszymi czytelnikami zapraszamy do Bibliotek w Herbach, 
Lisowie, Olszynie i Hadrze

XXVI Mistrzostwa Polski w Kumite
W dniu 27.11.2021r. w Hali Sportowej Rzeszowskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, odbyły się XXVI Mistrzostwa Polski 
w Kumite (walkach). Organizatorem zawodów był Klub Sportowy 
Oyama Rzeszów z sensei Patrycjuszem Mostkiem 4 Dan na czele. 

Herbowski Klub Oyama Karate reprezentował Oskar 
Imiołczyk w kategorii Młodzik do 40kg, który po dobrych 
i zwycięskich walkach, został Mistrzem Polski! Ten niewątpliwy 
sukces Oskar zawdzięcza ciężkiej pracy na treningach, właściwie 
zaplanowanym jednostkom treningowym w oparciu 
o spersonalizowane plany treningowe, a także odpowiedniej 
opiece mentalnej.

K O M U N I K A T
Informujemy, że Urząd Gminy Herby w dniu 

24 grudnia 2021r. ( Wigilia) będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy..

Konkurs modelarski
W dniu 13 listopada 2021 roku w sali Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kalinie odbył się organizowany przez tę jednostkę 
konkurs modelarski, objęty honorowym patronatem Prezesa 
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Waldemara Pawlaka oraz Wójta 
Gminy Herby Pani Iwony Burek. Konkurs przeznaczony był dla 
dzieci i młodzieży do lat 18, dorośli modelarze mogli wystawić 
swoje prace na specjalnie przygotowanej  wystawie 
pozakonkursowej. Łącznie w konkursie zaprezentowano 273 
modele plastikowe i kartonowe. Do kategorii wiekowej młodzik 
zgłoszono 107, a w kategorii junior 66 modeli. W każdej klasie 
startowej została nagrodzona najlepsza praca (20 nagród), 
p r z y z n a n o  r ó w n i e ż  d o d a t k o w e  w y r ó ż n i e n i a .

Konkurs został uświetniony poprzez dodatkowe wydarzenia: 
wystawę militariów, pokaz makiety jeżdżącej w skali 1:87 (H0), 
p re ze n t a c j ę  p o j a zd ó w  m i l i t a r nyc h  w y k o n a nyc h 
z klocków Cobi oraz pokaz sprawności strażaków z OSP Kalina. 

Na konkurs przybyli modelarze indywidualni z całego 
województwa śląskiego m.in. z Rudy Śląskiej, Bytomia, Piekar 
Śląskich, Boronowa, Olszyny, Koszęcina, Kochanowic, Będzina, 
Częstochowy, Rędzin, Chorzowa, Katowic, oraz Włocławka.
W wręczaniu nagród uczestniczył zaproszony na tę uroczystość 
Prezes Gminnego ZOSP RP Pan Andrzej Styczyrz. Wszystko udało 
się zrealizować dzięki pomocy wielu sponsorów w tym: Urzędu 
Gminy Herby na czele z Panią Wójt Iwoną Burek, Świat 
z kartonu z Tarnowskich Gór, GPM  z Łodzi, ARMA HOBBY 
z Warszawy, Moje Hobby z Wieliczki, Modelmania.pl z Gdańska, 
Przemysław Grabarczyk.

W przyszłym roku planowana jest kolejna edycja konkursu 
z dodatkowymi kategoriami z zakresu pożarnictwa dla dorosłych 
modelarzy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWKI 
ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE 

W związku z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Herby 
informujemy, że od 1 stycznia 2022r. nastąpi zmiana stawki opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Herby i będzie wynosić w przypadku odpadów 
segregowanych 27,00 zł/osobę/miesiąc. Jednocześnie 
informujemy, iż właściciele nieruchomości zabudowanych 
budynkami jednorodzinnymi mogą uzyskać ulgę z tytułu 
kompostowania bioodpadów w wysokości 1,00 zł/osobę/miesiąc. 
W przypadku chęci kompostowania bioodpadów, właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Herby 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w której oświadczy, że na nieruchomości będą 
kompostowane bioodpady. Warunkiem uzyskania ww. zwolnienia 
jest  posiadanie  na  nieruchomości  kompostownika 
przydomowego. W przypadku zadeklarowania kompostowania 
bioodpadów w kompostowniku przydomowym, nie ma 
możliwości oddawania bioodpadów rmie odbierającej odpady 
sprzed posesji zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, selektywna zbiórka 
odpadów komunalnych jest obowiązkiem dla wszystkich 
właścicieli nieruchomości i nie ma możliwości niesegregowania 
odpadów komunalnych. W przypadku, gdy właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, wówczas naliczona zostanie 
stawka podwyższona opłaty za gospodarowanie odpadów 
komunalnych w wysokości 54,00 zł/osobę/miesiąc.

Na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wpływa w głównej mierze koszt ich przetworzenia: 
wzrastająca opłata za składowanie odpadów na wysypisku 
i wyższe wymagania techniczne dotyczące ich magazynowania 
oraz wzrost cen paliwa, energii i płacy minimalnej.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

 • do 15 marca – za okres od stycznia do marca,
 • do 15 maja – za okres od kwietnia do czerwca,
 • do 15 września – za okres od lipca do września,
 • do 15 listopada – za okres od października do grudnia.
Od 1 stycznia 2022r. świadczenie usługi odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Herby należy do rmy FCC Lubliniec sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 
42-700 Lubliniec, która odpowiedzialna jest za wyposażenie 
mieszkańców naszej gminy w worki do zbierania odpadów 
segregowanych. Podczas zbiórki odpadów segregowanych, rma 
będzie dostarczać worki na poszczególne nieruchomości.

Wycieczka do Wrocławia i Świdnicy 
uczniów ZSP w Lisowie

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie 
w ramach projektu „Poznaj Polskę” w dniach 9-10 listopada 

2021r. odbyli trzydniową wycieczkę do Wrocławia i Świdnicy. 
Podczas wycieczki uczniowie odwiedzili punkty edukacyjne 
wskazane w katalogu projektu „Poznaj Polskę”: w Świdnicy 
Zespół Kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej 
Trójcy- zwanego Kościołem Pokoju i Muzeum Dawnego 
Kupiectwa, a we Wrocławiu historyczne centrum miasta, 
Muzeum Pana Tadeusza, Hydropolis - Interaktywne Muzeum 
Wody i Panoramę Racławicką oraz wiele innych miejsc jak. np. 
Galerię Neonów i Sky Tower.
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Dzień Pluszowego Misia - OlszynaDzień Pluszowego Misia - Herby

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Olszynie 
na wycieczce w ŚwidnicyDzień Pluszowego Misia – Hadra

XXVI Mistrzostwa Polski w Kumite – Rzeszów 2021r.

Członkowie Koła Emerytów z Herbów na wycieczce w ZakopanemZakończenie remontu drogi między blokami w Mochali

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Olszynie 
i Szkoły Podstawowej w Herbach na wycieczce we Wrocławiu
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