nr 3

9 lipca 2015

bezpłatny miesięcznik społeczno-kulturalny

Wianki, ognisko
i Bayer Full
Ostatni czerwcowy weekend w
regionie częstochowskim obfitował w propozycje aktywnego
wypoczynku. W wielu miejscach
odbywały się plenerowe imprezy,
próbując swoją ofertą zwabić jak
największą publiczność. Do rywalizacji tej przystąpił także Mstów,
organizując kolejną edycję „Nocy
Świętojańskiej”. Biorąc pod uwagę
liczbę osób, które zdecydowały się
na udział w mstowskim festynie
trzeba przyznać, że organizatorzy
stanęli na wysokości zadania.

Mstowska
Noc Świętojańska 2015
przyciągnęła tłumy!

Szczegóły na str. 5

Jeszcze w tym roku
Będzie kolejny chodnik
remont drogi
i miejsca parkingowe
Małusy Wielkie - Zawada

Przedszkola otwarte
w wakacje!
Wójt Gminy Mstów informuje, że w czasie
tegorocznych wakacji dyżurują następujące przedszkola: Jaskrów, Mokrzesz (w lipcu)
oraz Mstów, Małusy Wielkie (w sierpniu).
Przedszkola będą czynne od godz. 8.00 do
13.00 bez żadnych opłat. Są jeszcze wolne
miejsca.
Zapisu dziecka do przedszkola na okres wakacyjny rodzice dokonują bezpośrednio u
dyrektora wybranego przedszkola.
W czasie wakacji nie obowiązuje rekrutacja – dzieci przyjmowane są do wybranego
przedszkola w miarę wolnych miejsc.

Pomiędzy klasztorem, a budynkiem
przedszkola, wzdłuż drogi powiatowej nr 1028S w Wancerzowie poD o ko ń c a l i s t o p a d a p ow i n i e n wstanie chodnik i miejsca parkinzakończyć się remont nawierzchni gowe. Poprawi to zarówno estetykę,
drogi powiatowej 1038S pomiędzy jak i bezpieczeństwo w tym ruchliwym, także ze względu na bliskość
Małusami Wielkimi i Zawadą.
marketu, miejscu.
Szczegóły na str. 2
Szczegóły na str. 2
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Nazwa placówki, w której
funkcjonuje przedszkole
Szkoła Podstawowa
w Mokrzeszy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie

tel. 34 3284 548

tel. 34 3284 771

Zespół Szkolno-Przed- Zespół Szkół
szkolny w Małusach w Mstowie
Wielkich
tel. 34 3284 107
tel. 34 3284 129
34 3295 285

Z życia gminy

Będzie kolejny chodnik
i miejsca parkingowe

Jeszcze w tym roku remont drogi
Małusy Wielkie - Zawada

Pomiędzy klasztorem, a budynkiem przedszkola, wzdłuż drogi powiatowej nr 1028S w Wancerzowie powstanie chodnik i miejsca Do końca listopada powiparkingowe. Poprawi to zarówno estetykę, jak i bezpieczeństwo nien zakończyć się remont
w tym ruchliwym, także ze względu na bliskość marketu, miejscu. nawierzchni drogi powiato-

wej 1038S pomiędzy Małusami Wielkimi i Zawadą.

Stosowną umowę, dotyczącą realizacji inwestycji zawarto pomiędzy Zarządem Powiatu w Częstochowie, reprezentowanym przez Andrzeja Kwapisza – starostę
i Henryka Kasiurę – wicestarostę, a Gminą
Mstów, reprezentowaną przez Tomasza Gęsiarza – wójta. Wartość zadania to ok. 100
tys. zł.
- W tym momencie na poboczu drogi i tak
parkują samochody. Teren jest nieutwardzony, tworzą się zapadliska i wizualnie
wygląda to fatalnie. Cieszymy się więc z
podpisanej umowy – mówi wójt Tomasz
Gęsiarz. - Chcemy, aby miejsca parkingowe
służyły zarówno przyjeżdżającym do Urzędu Gminy, jak i nad Zalew Tasarki i tereny
rekreacyjne przy „Skale Miłości”.

Szacowana wartość zadania to 600
tys. zł. Ponieważ dotyczy ono drogi powiatowej, to częstochowskie starostwo wyłoży
większą część kwoty – 560 tys. Resztę dołoży Gmina Mstów. Stosowną umowę w imieniu Starostwa podpisali: Andrzej Kwapisz
(starosta) i Henryk Kasiura (wicestarosta).
Gminę reprezentował natomiast wójt Tomasz Gęsiarz.

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS)
W miejscowościach położonych na terenie gminy Mstów trwają prace mające na celu polepszenie szerokopasmowej światłowodowej infrastruktury. Są one częścią większego projektu, realizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego.
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Celem prac, które prowadzone
są min. na terenie gminy Mstów, a także
w wielu sąsiadujących z nią rejonach, jest
utworzenie w regionie szerokopasmowej
infrastruktury światłowodowej, umoliwiającej optymalny rozwój telekomunikacyjny.
Ma to dać możliwość uruchomienia usług
NGN/NGA tzw. nowej generacji, gdzie
przepustowość do użytkownika końcowego
obejmuje poziom min. 40 Mb/s.
Projekt jest realizowany w ramach RPO WSL Priorytet II Społeczeństwo
Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura
Społeczeństwa Informacyjnego. Jest finansowany w 85% ze środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.,15% pochodzi na-

tomiast ze środków własnych Województwa.
W ramach przedsięwzięcia zapalnowano wybudowanie ok. 495 km sieci
szkieletowej, w tym wykonanie 58 węzłów
sieci szkieletowej na trasie biegnącej pomiędzy następującymi miastami: Tarnowskie Góry, Lubliniec, Kłobuck, Częstochowa,
Myszków, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza,
Tychy, Pszczyna, Bielsko-Biała, Żywiec,
Cieszyn, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Wodzisław
Śląski, Racibórz, Rybnik.
Sieć zostanie udostępniona operatorom telekomunikacyjnym, którzy z kolei
będą udostępniać ją odbiorcom.

Ulice: Słowackiego
i Sienkiewicza
w Mstowie
przebudowane

Gmina Mstów wśród
członków CZOT

Zakończyły się prace przy przy przebudowie dróg w ulicach Słowackiego i Sienkiewicza w Mstowie wraz z ich odwodnieniem.
W ramach zadania powstały:
- droga w ul. Słowackiego o dł. 365mb i szerokości zmiennej tj. 6m na długości 157,47m
oraz 5m na pozostałej długości.
- droga w ul. Sienkiewicza o dł. 75mb i szerokości 5,5m
- odwodnienie powierzchniowe spadkami
poprzecznymi i podłużnymi do przebudowanego systemu odwodnienia – kanału
deszczowego poprzez kratki ściekowe.
Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Myszków” Sp.
z o.o. z Żarkek.

Częstochowska Organizacja Turystyczna
powiększyła się, przyjmując w swoje szeregi gminę Mstów. Wcześniej stosowną
uchwałę w tej sprawie podjęła mstowska
Rada Gminy.
Częstochowska Organizacja Turystyczna została zarejestrowana w listopadzie
2004 roku jako stowarzyszenie skupiające osoby prawne i osoby fizyczne.
Członkami są m. in. samorządy gminne
z Urzędem Miasta Częstochowy i Związkiem Gmin Jurajskich, Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze i w Żarkach-Leśniowie, Polska Izba Turystyki, branża
turystyczna reprezentująca biura podróży
i gestorów bazy noclegowej, przedsiębiorcy
oraz stowarzyszenia i organizacje non-profit.
W ofercie Częstochowskiej Organizacji
Turystycznej dostępne są: wydawnictwa,
przewodniki turystyczne, atlasy i mapy samochodowe, a także pamiątki i upominki.

Parking przy Przedszkolu w Siedlcu

Teren wokół Przedszkola w Siedlcu zyskał nowy wygląd. Został wykonany parking o nawierzchni z kostki brukowej. Postawiono również tablicę informacyjną o gminie Mstów. Inwestycja została zrealizowana w
ramach Funduszu Sołeckiego.

Dnia 31.05.2015r. w Zespole Szkół w Mstowie odbył się „Festyn Rodzinny”, przygotowany przez Dyrekcję, Nauczycieli
i Uczniów Szkoły, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej, Radę Rodziców Gimnazjum i GOK w Mstowie. Tego dnia
uczniowie oraz nauczyciele przygotowali dla wszystkich przybyłych gości szereg atrakcji.
Podczas festynu swoje artystyczne umiejętności pokazali zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum.
Uczniowie klas młodszych przygotowani
przez wychowawców zaprezentowali się
wokalnie. Można było słuchać solistów,
przygotowanych przez nauczycielki
muzyki, a także oglądać pokazy tańców,
przygotowane przez nauczycielki wychowania fizycznego.
Uczniowie Gimnazjum zaprezentowali się natomiast w przedstawieniu
„Czy na pewno Romeo i Julia?”. Młodzi,
a jednocześnie niezwykle utalentowani
artyści zebrali gromkie brawa.
Podczas imprezy ogłoszono wyniki Festiwalu Piosenki Przyrodniczej
i Ekologicznej, zorganizowanego przez
nauczycieli: Barbarę Szklarzyk, Anatolię
Benduch, Joannę Bielawską oraz Pawła
Orlikowskiego. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

Oprócz atrakcji artystycznych
przygotowanych przez uczniów można
było skorzystać z innych form rozrywki,
min. wziąć udział w zabawach integracyjnych dla dzieci z rodzicami, zabawach
sportowych oraz muzycznych. Na młodszych uczestników festynu czekał dmuchany zamek. Każdy mógł też skorzystać
z oferty deserowej. Rodzice przygotowali
pyszne ciasta, gofry z bitą śmietaną i owocami, watę cukrowa, popcorn, napoje i
lody. Uczestnicy festynu, których „dopadł”
natomiast większy głód, mogli skorzystać
z bogatego wyboru przekąsek serwowanych przy stoisku grillowym.
Były także atrakcje dla ducha.
Artystyczne dusze mogły rozwijać swe
zdolności na stoisku rękodzieła oraz znaleźć ciekawą lekturę dla siebie na stoisku
taniej książki.
Odbył się również pokaz pomocy medycznej przygotowany prze absol-

wentkę Gimnazjum, Magdalenę Knysak,
oraz pokaz zaprezentowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Mstowa.
Podczas festynu trwały zabawy muzyczno-ruchowe, w których mógł
uczestniczyć każdy, bez względu na wiek.
Dominowała muzyka latynoska oraz disco-polo.
Wielką oglądalnością cieszyło
się przedstawienie, przygotowane przez
Rodziców oraz Nauczycieli. Kompilacja
bajek: Czerwony Kapturek, Kot w butach,
Kopciuszek oraz Smerfy, połączonych w
niezwykle humorystycznym i rozśpiewanym stylu zachwyciły wszystkich.
Aktorzy z wielkim zaangażowaniem oraz profesjonalizmem oddali role,
w które się wcielili. Barwne stroje, profesjonalna gra aktorska, cudowny śpiew
i dużo humoru zapewniły sukces spektaklu.

W przedstawieniu wystąpili:
Rodzice: Katarzyna Łochowska, Klaudia
Bednarek, Anna Cierpiałowska, Justyna
Rezler, Agnieszka Kita, Katarzyna Piasecka, Tomasz Gęsiarz, Tomasz Benduch,
Jakub Cieśliczka; Nauczyciele: Wioletta
Derda, Magdalena Drążek, Olga Wiewióra, Beata Miry, Justyna Klimczak, Justyna
Janus, Ewelina Dąbrowska, Tomasz Łukasiewicz, Piotr Ujma, Paweł Derda, Tomasz
Derda, Robert Knysak oraz uczennica
Amelia Heręży.
Scenariusz i reżyseria to dzieło Tatiany
Całus, Moniki Błachowicz, Darii Wójcikiewicz, Marleny Skibińskiej oraz Wioletty
Kołodziejskiej.
Przedstawienie zakończył występ Smerfów z klas Oa i Ob przygotowanych przez Beatę Sieradzką oraz Jolantę
Bekus. W główną rolę Smerfetki wcieliła
się Pani dyrektor Beata Miry.
ŹRÓDŁO: http://www.szkolamstow.pl

Owocowo nie tylko w Mstowie
„Owocowo w Mstowie” to hasło promocyjne, które od jakiegoś czasu zachwala sztandarowy produkt miejscowych
sadowników na wielu imprezach organizowanych w gminie, ale nie tylko.
Niedawno uczestnicy i organizatorzy lekcji samorządności zorganizowanej
w Katowicach mieli okazję zapoznania się z
folderami promującymi walory gminy, ale i
skosztowania mstowskich jabłek.
Założeniem lekcji dotyczącej samorządności było przybliżenie młodym ludziom
jej idei i uświadomienie, jak duży wpływ ma
ona na życie społeczeństwa. Wyjątkowe
zajęcia odbyły się we wspaniałej scenerii
historycznej Sali Sejmu Śląskiego. Rolę gospodarza pełnił Marszałek Województwa
Śląskiego, Wojciech Saługa.

rządności. Zwycięzca, który przedstawił najlepszy projekt, zrealizowany w sali sejmowej,
otrzymał atrakcyjną nagrodę – laptop.
Podczas zajęć miał miejsce mstowski akcent. Każdy z uczestników spotkania
otrzymał egzemplarz najnowszego wydania
folderu promocyjnego gminę. Było też coś
dla ciała - zdrowy poczestunek, na który
złożyły się produkty sadów podczęstochowskiej gminy: jabłka i soki. Soki pochodziły z
gospodarstwa p. Jędrasów z Zawady, jabłka
z gospodarstwa p. Walaszczyków z Wancerzowa. Mstowskie stoisko zdobił banner z
hasłem „Owocowo w Mstowie”.
----------------------------------------------------

- Promowaliśmy walory przyrodnicze i
krajobrazowe naszej gminy oraz imprezy
mające się odbyć jeszcze w tym roku - Noc
Świętojańską, czy Święto Jabłka. W namiocie
promocyjnym każdy zainteresowany miał
możliwość stworzenia własnej apaszki z motywem jabłkowym, degustować oraz nabyć
mstowskie jabłeczniki upieczone przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Mstowa. Można było
również skosztować i kupić sok jabłkowy i
owoce pochodzące z gospodarstwa sadowniczego, należącego do Państwa Anny i Tomasza Walaszczyków z Wancerzowa.- mówi
Karolina Bartelak z Urzędu Gminy Mstów.
----------------------------------------------------

Gmina Mstów w Alei Dobrego Smaku

Zespół „Mstowianki” podczas występu
w Olsztynie

W dniach 19-21 czerwca odbyła się
IX Edycja Festiwalu Sztuki Kulinarnej pod
nazwą „Aleje Dobrego Smaku” organizowana przez Częstochowską Organizację Turystyczną. Gmina Mstów już po raz drugi przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
wzięła udział w tym wydarzeniu.

Gmina Mstów była reprezentowana także w sąsiedniej gminie Olsztyn, kiedy
na tamtejszym rynku zagościł Jura ROK Festiwal. Była to dwudniowa impreza, podczas
której na scenie można było zobaczyć takie
zespoły jak Regenese, Eternal Spiritis czy A
Quattro z Filharmonii Częstochowskiej. Im-

prezie towarzyszyły liczne atrakcje – spod
głównej bramy zamkowej na rynek przeszedł korowód zespołów ludowych, odbyła
się gra terenowa,nie zabraakło też miejsca
dla wystaw rękodzieła i produktów regionalnych, a także konkursu „Legendy Jury”.
W Olsztynie zaprezentował się zespół śpiewaczy „Mstowianki”, nie zabrakło też stoiska
naszej gminy.
---------------------------------------------------Jako jedyna spośród graniczących
z Częstochową, nasza gmina reprezentowana była podczas plenerowej imprezzy Piknik
Rodzinny „marka czestochowskie - LUBIĘ
TO!”. Namiot z logo naszej gminy, gdzie mozna było zaopatrzyć się w produkty mstow-

Śląscy uczniowie delektują się mstowskimi
jabłkami

Zajęcia dla uczniów w sali Sejmu
Śląskiego odbyły się w ramach konkursu
„Lekcja samorządowa”, organizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego i jedną z redakcji lokalnych gazet.
Patronowali jej: Śląski Kurator Oświaty i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Katowicach.
Zadaniem uczestników konkursu
było napisanie scenariusza lekcji nt. samo-

Imprezy

Kolejny Festyn Rodzinny za nami

fot. Marcin Szpądrowski

Mstowianie uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym
„marka częstochowskie - LUBIĘ TO!”

skich sadów i skorzystać z oferty przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury we
Mstowie cieszył się sporą popularnością
wśród osób, które zdecydowały się spędzić
upalne lipcowe popołudnie na Placu Biegańskiego.
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Działo się

W Mstowie wydobyto z Warty fragmenty kilkudziesięciu macew
A r c h e o l o d z y z U n i we r s y t e tu Łódzkiego we współpracy z mieszkańcem Mstowa, Markiem Dewódzkim,
wydobyli z dna rzeki Warty około stu
fragmentów nagrobków ze zniszczonego w czasie wojny pobliskiego cmentarza żydowskiego. Zachowało się wiele
części macew z napisami i symbolami.
Zabytki zostały starannie zabezpieczone i obecnie są katalogowane.
Odkrycie jest efektem projektu
badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne na
północnych terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Prace badawcze prowadzone są
przy współpracy z Gminą Mstów.

Świętowali ćwierćwiecze powrotu do Mstowa
19 czerwca 1990 roku, po 171-letniej przerwie do Mstowa powrócili Kanonicy Regularni Laterańscy. Stało się to
na prośbę Ordynariusza Diecezji Częstochowskiej, Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Z okazji 25-ej rocznicy tego
wydarzenia w mstowskim klasztorze miała miejsce uroczystość, która zgromadziła wielu gości, z przełożonym generalnym Zakonu Kanoników, Ks. Opatem Giuseppe Cipollonim na czele.
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ło się to faktem, za który dziś dziękujemy
Bogu - mówił ks. opat.
Podczas uroczystości zwierzchnik
Kanoników odsłonił w mstowskiej świątyni
pamiątkową tablicę, upamiętniającą radość
minionego ćwierćwiecza.
Życzenia i gratulacje płynęły pod
koniec mszy św. z serc wszystkich obecnych, a w sposób szczególny wyrażali je
Wójt Gminy, Radni Gminy i Powiatu Częstochowskiego, dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych, przedstawiciele rady parafialnej i ekonomicznej parafii, dzieci i młodzież.
Na koniec słowa wdzięczności wyraził także Wizytator Kanoników Regularnych, ks.
Marian Szczecina.
Mszę św. transmitowaną przez
Diecezjalne Radio Fiat zakończyło krótkie
przemówienie ks. proboszcza Pawła Grenia,
który wraz ze współbraćmi z Mstowa wręczył ks. opatowi Cipolloniemu wyjątkowy
prezent: namalowany na płótnie portret
szacownego gościa.

Na zaproszenie gospodarzy
mstowskiego klasztoru do wspólnego świętowania pozytwnie odpowiedzieli min.:
Wizytator Polskiej Prowincji Zakonu Ks.
Marian Szczecina i spora grupa kapłanów
z kraju i zagranicy. W uroczystej jubileuszowej Mszy św. uczetniczyło także wielu
świeckich gości oraz parafianie.
Uroczystość rozpoczęła procesja,
kórą uświetniły poczty sztandarowe, reprezentujące szkoły i instytucje z terenu gminy
Mstów. W trakcie Mszy św. homilię wygłosił ks. opat Giseppe Cipolloni, który koncentrując się na Ewangelii wyraził ogromną
radość z powodu powrotu Kanoników Regularnych do Mstowa. Przyrównał to wyjątkowe wydarzenie do owego wskrzeszenia Córki Jaira, o której wszyscy myśleli, że
umarła.
- Tylko Jezus wiedział, że jej sen nie był
snem śmierci, że z tego snu można być wybudzonym mocą Słowa dającego życie. Być
może 25 lat temu mieszkańcy Mstowa nie
spodziewali się, że do klasztoru mogą powrócić kapłani w białych sutannach, a sta-

Dzień Dziecka z Kanonikami
100 kg kiełbasy i 150 kg porcjowanych kurczaków usmażono na grillu podczas festynu zorganizowanego z okazji
Dnia Dziecka na błoniach przylegających do klasztoru Kanoników Regularnych w Mstowie. Uroczystość rozpoczęła
Msza św. odprawiona przez ks. biskupa Antoniego Długosza.
Nie po raz pierwszy mstowscy kanonicy z tak wielką pompą zorganizowali
obchody Dnia Dziecka. Podobna impreza
odbyła się już rok temu i ponieważ cieszyła
się sporym zainteresowaniem, powtórzono
ją. Tym razem również gościem honorowym był ks. biskup Antonii Długosz, który
najpierw odprawił w mstowskim kościele
Mszę św., a potem – już na przykościelnej
łące, dał koncert, skierowany głównie do
najmłodszych. Wokół sceny przygotowano
też szereg atrakcji towarzyszących: dmuchane zamki, skakańce, czy konne przejażdżki.
Organizatorzy poza atrakcjami
dla ducha, zadbali też o atrakcje dla ciała.
Sporym wzięciem cieszyły się grillowane
smakołyki, po które ustawiały się pokaźne
kolejki. Pełne ręce roboty miały też osoby
obsługujące maszynę do wyrobu waty cukrowej – będącą własnością mstowskich kanoników. Dla chętnych przygotowano 1500
porcji tego słodkiego przysmaku. Statystyki

uzupełniają 2 tys. rozdanych porcji popcornu i 500 lodów.
- Chętnie przystaliśmy na propozycję, by
wspólnie z zakonnikami zorganizować tę
imprezę – mówi Krzysztof Choryłek, przewodniczący Rady Gminy Mstów. - To przecież super oferta dla naszych najmłodszych
mieszkańców, a jednocześnie świetna reklama Mstowa na zewnątrz.
Tradycyjnie już ogromnym wręcz
zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa. Wśród jej uczestników rozlosowano
wiele cennych nagród, w tym główną, którą
była wycieczka do Rzymu. Rozegrano także
mecz piłki nożnej w którym reprezentacja
księży pokonała drużynę samorządowców.
Kolejną atrakcją było wspólne zdjęcie, na
którym odpowiednio ustawieni uczestnicy
festynu, widziani z lotu ptaka, utworzyli
napis: „Mstów”.
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Ostatni czerwcowy weekend w regionie częstochowskim obfitował w propozycje aktywnego wypoczynku. W wielu miejscach odbywały się plenerowe imprezy, próbując swoją ofertą zwabić jak największą publiczność. Do rywalizacji tej przystąpił także Mstów, organizując kolejną edycję „Nocy Świętojańskiej”. Biorąc pod uwagę liczbę osób,
które zdecydowały się wybrać udział w festynie trzeba przyznać, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania.

Tradycja organizacji mstowskiej
Nocy Świętojańskiej sięga wielu lat wstecz,
a minione edycje ustawiły poprzeczkę poziomu organizacyjnego wysoko, stąd też i
oczekiwania przed tegoroczną imprezą były
spore. Organizatorzy starali się im sprostać

Kultura

Wianki, ognisko i Bayer Full

Program imprezy obfitował w atrakcje przygotowane dla publiczności w różnym wieku.
Tradycyjnie sporym wzięciem u najmłodszych cieszyły się efektowne dmuchańce.
Odrobinę starsi i odważniejsi mieli okazję
skorzystać z kul wodnych, czy ścianki wspinaczkowej, a dla osób którym w ogóle pojęcie
strachu jest obce przygotowano most linowy
nad nurtem Warty. Nie tylko miłośnicy militariów mieli okazję sprawdzić celność oka
na strzelnicy przygotowanej przez Fort
Belweder z Latosówki. Można było z bliska
przyjrzeć się, także z wnętrza kokpitu szybowcowi, udostępnionemu przez Aeroklub
Częstochowski. Stadnina koni w Mirowie
oferowała konne przejażdżki.
Nie mogło także zabraknąć akcentów tradycyjnych. Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich zadbały o kontynuację zwyczaju
wyplatania świętojańskich wianków. Poprowadziły one cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty, w trakcie których można
było nauczyć się tej tradycyjnej sztuki. Kolejnym akcentem nawiązującym do dawnych
zwyczajów było potężne ognisko. Zapłonęło
ono dla najlepszego efektu po zmroku, kiedy
to także na mstowskim niebie rozbłysł pokaz
fajerwerków.
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zarówno na polu organizacyjnym, porządkowym, jak i – co najważniejsze – artystycznym. Nie było to łatwe.
- Dziękuję w imieniu organizatorów każdemu, kto przyczynił się do tego, by uczestnicy
imprezy wynieśli z niej jak najlepsze wrażenia – mówi Krzysztof Drynda, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury we Mstowie.
- Myślę, że dzięki zaangażowaniu zarówno
sponsorów, jak i innym osobom, które w bardzo różny sposób nam pomogły, odnieśliśmy
wspólny sukces.

Wszystkie wymienione atrakcje
były jednak zaledwie uzupełnieniem tego,
co działo się na scenie. Imprezę otworzyły
występy przedszkolaków, uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjalistów z mstowskich
placówek. Po występie artystów stawiających na estradzie pierwsze kroki, przyszła
kolej na scenicznych weteranów. Tę część
otworzył występ zespołu śpiewaczego „Mstowianki”, które od lat starają się kultywować
miejscowy folklor poprzez prezentację ludowych pieśni, występując naturalnie w
efektownych, tradycyjnych strojach. Potem
miał miejsce występ Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Kłomnic. W nieco nietypowych aranżacjach zaprezentowała ona szereg standardów, których tytułów odgadnięcie nie sprawiło zgromadzonej publiczności żadnych
trudności. W repertuarze znalazło się wiele
hitów muzyki popularnej, nie wyłączając nawet gatunku dance.
Po propozycjach dla ucha, znalazło
się i coś dla reszty ciała. Ekspreesja zaprezentowana na scenie przez Katarzynę Krywult
- instruktorkę zumby, sprawiła, że w ruch
poszły biodra niejednego z widzów. Chwilę
potem przy dźwiękach irlandzkiej muzyki na scenie zatańczyły członkinie zespołu
Irish Steps. 				
Po tanecznym przerywniku starsza
publiczność miała okazję przypomnieć sobie,
a młodsza poznać, największe hity szwedzkiej legendy – grupy Abba. Zaprezentował

je w swojej aranżacji zespół Tribute Cover
Show. To właśnie ten występ stał się bezpośrednim wstępem do koncertu gwiazdy
wieczoru, którą w tym roku był Bayer Full
– jeden z najpopularniejszych wykonawców
sceny disco polo.
- Wiele osób czekało właśnie na ten koncert.
Płyta stadionu wypełniona była po brzegi.
Liczni zgromadzeni bez problemu włączali
się w śpiew i konwersację w artystami. Zabawa była naprawdę wyśmienita. Nikt na-

wet nie odczuł upływającego czasu – opisuje
atmosferę przed sceną Krzysztof Drynda.
Szampański nastrój uczestników po
występie gwiazdy starali się jeszcze przez jakiś czas podtrzymać didżeje: DJ Maciek i DJ
Pjankers. Ten ostatni poprowadził dyskotekę, która zakończyła tegoroczną edycję Nocy
Świętojańskiej we Mstowie.

Rozmowa numeru

Rowerem przez gminę Mstów
Marka Cieślaka nie trzeba przedstawiać nikomu, kto – chociaż trochę – interesuje się żużlem. Goszcząc w redakcji
tygodnika „Częstochowskie24” opowiedział Mariuszowi Rajkowi o żużlu, pasji rowerowej, psach i papudze, a także
o urlopowych planach (a raczej ich braku). W rozmowie nie zabrakło też mstowskich akcentów.
Pierwsze, na co zwrócił pan uwagę po przyjściu do redakcji, to akwarium. Pana miłość
do zwierząt wszelakich jest chyba ogromna...
- Tak, mam w moim domu, w Jaskrowie,
prawdziwy zwierzyniec. Aktualnie mieszka z
nami dziesięć psów. Mam też świnkę morską
i papugę o imieniu Żako, która pięknie mówi.
Papuga Marka Cieślaka obrosła już legendą w
środowisku żużlowym.
- Kiedyś byłem trenerem w Zielonej Górze i
prezes, pan Dowhan, wymyślił, żeby papuga
nauczyła się mówić „Kto wygra mecz? Falubaz!”, ale nie zgodziłem się na to. Pomyślałem:
za rok będę gdzie indziej, a papuga będzie mi
mówiła, że Falubaz jest najlepszy! (śmiech)
Wiąże się pan z wieloma miejscami w Polsce,
długo pracował pan we Wrocławiu i w Tarnowie, aktualnie w Ostrowie, ale najbliższa
pana sercu jest chyba Częstochowa i rodzinny Jaskrów.
- Tak, w Jaskrowie mieszkam już trzydzieści
pięć lat. Znam środowisko i okolicę. Jestem
amatorem kolarzem, jeżdżę z kolegami, byłymi mistrzami Polski. Oni jadą, a ja bardziej
walczę sam ze sobą, z dystansem, z górami, z
wiekiem. Między innymi te przejażdżki sprawiają, że znam swoją gminę doskonale. Jak na
swój wiek jeżdżę bardzo dużo.
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Jest pan cały czas przy żużlu. Pojawiały się jakieś inne propozycje, choćby ze świata polityki, żeby się pan w coś zaangażował i poszedł
w inną stronę niż speedway?
- Miałem propozycję, żeby wystartować w
wyborach na radnego miasta Częstochowy,
propozycji związanych z gminą Mstów na razie nie miałem. Ale wychodzę z założenia, że
trzeba robić to, co się lubi i to na czym się zna.
Nie mam zielonego pojęcia o polityce. Dlaczego mam być pionkiem i figurantem, żeby na
moim nazwisku ktoś coś budował? Tak nie powinno być. Znam się na żużlu, więc pracuję
jako trener. Każdy powinien robić to, do czego
się nadaje.
Porozmawiajmy więc o żużlu. Odwołując się
tylko do ostatniej niedzieli - Grzegorz Walasek, Kenni Larsen, Jakub Jamróg, Borys Miturski – mnóstwo kontuzji i to tylko z wczorajszego dnia. Takiego sezonu nie pamiętam.
Z czego to może wynikać?
- Wszyscy kiedyś mówili, że przyczyną takiej

ka jest bardzo ważna.” Robią się takie chore
układy, że nie jedzie drużyna „x” przeciwko
drużynie „y”, tylko jedzie jeden przeciwko drugiemu, prezes przeciwko prezesowi.
Trener jest też trochę wychowawcą ludzi,
których ma pod sobą. Próbuje pan ich kształtować zwyczajnie po ludzku, nie tylko sportowo?
- Oczywiście, traktuję zawodników jak ludzi,
jak normalnych chłopaków. To są mężowie,
rodzice, synowie, nie można robić z nich mięsa armatniego. Dlatego staram się, żeby ten
bardzo niebezpieczny sport uprawiali w miarę
inteligentnie i bezpiecznie.
ilości wypadków są tłumiki. Twierdziłem, że
to nieprawda, bo z tą przegrodą żużlowcy
jeździli już w latach siedemdziesiątych. Niby
coraz większe zabezpieczenia, pneumatyczne
bandy, różnego typu ochraniacze dla zawodników....tory są dużo lepsze i sprzęt, na którym się jeździ to też jest już coś innego. Myślę, że to nadmierne ciśnienie na wynik i na
zdobywanie punktów jest główną przyczyną.
Trwa wyścig szczurów i presja na zawodników, żeby wygrać. A zdrowy rozsądek gdzieś
ucieka...
Tę presję zauważam od kilku, jeśli nie kilkunastu lat. Odkąd chodzę na żużel presja była
zawsze. Żużel tak naprawdę jest małą dyscypliną w wielkim świecie sportu, a lokalne
społeczności, mówiąc kolokwialnie, głupieją
na jego punkcie. Czy w żużlu brakuje takich
rozsądnych osób w klubach? Z czego może
wynikać ta presja?
- Ludziom się trochę pomieszało. Ja inaczej
rozmawiam z zawodnikami. Ważne, żeby
chcieli wygrywać, ale nigdy nie powiedziałem żadnemu zawodnikowi, że wygrać musi.
Mają robić wszystko, co umieją, a nie jeździć
w ciemno, nie panując nad motocyklem. Zawodnik powinien w każdym momencie świadomie kierować. W klubach pojawia się presja,
bo jest sponsor, który dał parę złotych, bo są
kibice, którzy są w zasadzie kibicami sukcesu...
Nie chodzimy na widowisko, tylko na wynik...
- Tak. Czasem mówiłem, że jeżeli moja drużyna przegra dwoma punktami po zaciętym
meczu, powiem: „szkoda, że przegraliśmy, ale
dziękuję wam chłopaki za tę walkę, bo ta wal-

ZBIERAMY WSPOMNIENIA O GMINIE MSTÓW
część II (lato 2015)

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Mstów!
W dniach 17-26 kwietnia 2015 roku na terenie gminy Mstów realizowaliśmy projekt naukowy
zatytułowany Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. Badania te, w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, prowadzili naukowcy oraz studenci etnologii z Uniwersytetu Łódzkiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, którzy zgodzili się wówczas poświęcić nam
swój czas, podzielić się swoimi wspomnieniami oraz opowieściami o miejscach szczególnie ważnych
dla lokalnej społeczności. To były dla nas niezwykle wartościowe spotkania i rozmowy, a materiał,
który dzięki nim zebraliśmy wspaniale wpisuje się w kulturowe dziedzictwo regionu i jest – o czym
jesteśmy przekonani – nieocenionym źródłem wiedzy o świecie, zwłaszcza tym, który przemija.
Jesteśmy wdzięczni za okazane nam zaufanie.
Latem 2015 roku ponownie odwiedzimy Państwa gminę. W dniach 15 czerwca – 12 lipca badania
prowadzić będą etnolodzy, ale także archeolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego. Zadaniem archeologów będzie przeprowadzenie nieinwazyjnych, sondażowych badań. Dzięki nim miejsca, o których
nam Państwo opowiadali, zostaną udokumentowane i opisane, by zachować wiedzę oraz pamięć
o nich.
W imieniu etnologów zapraszamy zaś na przygotowane przez nas specjalnie dla wszystkich mieszkańców wydarzenia, podczas których razem z Państwem chcielibyśmy wędrować przez historię
i współczesność gminy.
Wśród zaplanowanych przez nas wydarzeń znajdą się:
- spotkanie, podczas którego zaprezentujemy wyniki naszej dotychczasowej pracy w gminie
Mstów;
- konsultacje społeczne;
- wystawa fotografii;
- dyskusje z mieszkańcami;
- warsztaty dla najmłodszych.
Szczegóły podamy wkrótce, ale już teraz na wszystkie wydarzenia gorąco zapraszamy! Bardzo
liczymy na Państwa obecność.
Do zobaczenia!
dr Olgierd Ławrynowicz
Uniwersytet Łódzki
kierownik projektu
olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl, tel. 660 676 638

Przejdźmy do tematu bliskiego nam Włókniarza. Zaryzykuję stwierdzenie, że sezon
2015 to najtrudniejszy sezon w całej historii
klubu. Nie jedziemy w lidze, niełatwo w częstochowianach „przechować” ten sport na kolejny sezon, kiedy, miejmy nadzieję, już bez
większych problemów wystartujemy... Boli
pana wszystko, co stało się z Włókniarzem?
- To klub, w którym się wychowałem. Całe
swoje życie sportowe jeździłem dla Włókniarza. Smutna jest cała ta sytuacja. Tym bardziej, że mamy piękny stadion, uważam, że
jeden z najładniejszych w Polsce, i tor świetny
do ścigania. I najważniejsza kwestia - przecież
jeszcze w zeszłym roku na zawody chodziło
po dwadzieścia tysięcy ludzi, więc zapotrzebowanie na dobry żużel w Częstochowie jest
i zostało zmarnowane.
Można w ogóle znaleźć winnego? Winnych
pewnie jest wielu...
- Wskazanie jednego nazwiska byłoby dużym
błędem. Na taki efekt końcowy pracowano kilka lat. Nadszedł taki czas, że upadają olbrzymie firmy, potężne kluby... a to, co się kiedyś
wydawało niemożliwe, stało się bardzo możliwe. I tak jest u nas. Teraz najważniejsze by
podnieść się z kolan i zacząć żużel od nowa.
Patrząc na stowarzyszenie kierowane przez
Michala Świącika, jest nadzieja na to?
- Wszystko się okaże. Jeżeli są ludzie chętni do
pracy i chcą, żeby żużel wrócił, choć w mniejszym wydaniu niż był, to życzę, żeby tak się
stało. Żużel to pieniądze. Bez pomocy sponsorów niewiele się zdziała. Pieniądze w II lidze
nie są może tak duże jak w Ekstralidze, ale
też są potrzebne. Chciałbym, żeby lew dalej

ryczał gdzieś po Polsce i tu, w Częstochowie.
Bierze pan pod uwagę powrót tutaj? To by
mogło być piękne zwieńczenie kariery trenerskiej...
- Wiele razy mnie pytano, dlaczego nie chcę
być w Częstochowie. Najciemniej jest pod latarnią. Widziałem to wszystko nie będąc w
Częstochowie. Klub i tak przeciągnął ze dwa,
trzy lata moment tego upadku. Zdawałem sobie sprawę z tego, z kim można pracować, a z
kim nie. I jak ludzie mnie pytali czy nie wolę
być tutaj, zamiast gdzieś jeździć, odpowiadałem, że ja też chcę żyć spokojnie...
Jest spokój w Ostrowie w I lidze? Po latach
Ekstraligi taka zmiana jest po to, żeby się wyciszyć i zobaczyć inny żużel?
- Żużel w I lidze wcale nie jest taki cichy. Tam
też są oczekiwania i na mecze też chodzą kibice. Ludzie zawsze chcą dobrego wyniku i dobrych meczów. Emocje i poziom kilku spotkań
z udziałem mojej drużyny nie wskazuje na to,
by była jakaś wielka przepaść. Różnica jest
widoczna, kiedy drużyna ekstraligowa startuje z pierwszoligową, ale kiedy dwie czołowe
drużyny z I ligi jadą ze sobą, tego nie widać i
są duże emocje.
Bardzo gorzka myśl płynie z ostatnich doniesień. Coraz mniej jest chętnych adeptów do
uprawiania żużla, ostatnio odwołano egzamin na licencję...
- Szkolenie kuleje dlatego, że kosztuje. Regulamin foruje tych, którzy nie szkolą. Poprzez
instytucję gościa można sobie wypożyczać
juniorów, którzy nie mają miejsca w swojej
drużynie. Mało kto bawi się w szkolenie w
pierwszej czy drugiej lidze. W Ekstralidze też
niewielu. Poza tym, tracimy całe pokolenia
młodych zawodników kończących wiek juniorski, bo regulamin mówi, że w drużynie
musi być dwóch Polaków i może być trzech
obcokrajowców. Żeby ten chłopak, który
skończy dwadzieścia jeden lat, znalazł się
przynajmniej w tej dwójce, musi być wybitnym talentem. A tracimy takich, którzy za
rok, dwa mogą być naprawdę dobrymi zawodnikami. Dlatego powtarzam wielu: wy się
bawcie w żużel, ale najpierw idźcie do szkoły.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Drewniane krzyże na cmentarzu
za „Górą Dobrą”

Drewniane krzyże, umiejscowione na cmentarzu cholerycznym za „Górą
Dobrą” w Wancerzowie, zostały poddane
gruntownej odnowie i przymocowane do
betonowej konstrukcji.
W ramach czynności renowacyjnych wykonano:
1-wysuszenie i wyczyszczenie drewnianych elementów

2-wykonanie metalowej konstrukcji nośnej
3-przymocowanie drewnianych elementów
do stalowego szkieletu
4-betonowanie gotowych konstrukcji
Teren wokół cmentarza zostanie w
najbliższym czasie uporządkowany, aby był
wizytówką i ciekawym miejscem do zatrzymania się dla turystów.

Gwiazdy nie tylko estrady goszczą ostatnio w Mstowie. Uczestnikiem Meczu Gwiazd Koszykarskiej Ligi Okręgowej,
który odbył się w mstowskim Zespole Szkół był Marcin Gortat – jedyny Polak grający w NBA. W spotkaniu rywalizowały zespoły: Foxberg i Reprezentacja Ligi.

To miała być przede wszystkim dobra zabawa, promocja koszykówki i podsumowanie sezonu w częstochowskiej koszykarskiej okręgówce. Udział Marcina Gortata
był natomiast nie do końca zaplanowanym
dodatkiem, aczkolwiek wyjątkowo miłym.
Polski koszykarz na co dzień jest zawodnikiem Washington Wizards, we Mstowie
zasilił ekipę ligowych gwiazd.
-W takiej hali jak mstowska ostatni raz
wystąpiłem w meczu kilkanaście lat temu
– wspominał z uśmiechem na twarzy Marcin Gortat. - Gdy spoglądam na ławeczkę,

Sport

Prawie jak w NBA - Marcin Gortat w Mstowie!

na której siedzą teraz rezerwowi, wracają
wspomnienia. Przypominają mi się czasy, w
których dorastałem.
Gortat potraktował występ w meczu gwiazd jako formę treningu - popisał
się kilkoma efektownym wsadami, a nawet
rzutem trzypunktowym.
Spotkanie podsumowujące rozgrywki w częstochowskiej „okręgówce” odbyło się głównie dzięki staraniom prezesa
Częstochowskiego Okręgowego Związku
Koszykówki, Jakuba Cieśliczki (prywatnie
mieszkańca Cegielni) oraz wielkiego sympatyka sportu, wójta Tomasza Gęsiarza.
- Polska koszykówka przechodzi obecnie
mały kryzys, a związane jest to głównie z
brakiem wsparcia sponsorskiego – uważa Jakub Cieśliczka. - W częstochowskiej
„okręgówce” występuje zwykle ok. 8-10 zespołów, a najlepsza trójka z powodzeniem
mogłaby rywalizować z zespołami z III ligi.
Mecz zespołu Foxberga z Reprezentacją Ligi zakończył się zwycięstwem
„ligowców” 96:86. Marcin Gortat zdobył w
nim 20 pkt.

Mała Olimpiada Gminy Mstów
Z końcem roku szkolnego zakończono także drugą edycję Małej Olimpiady Gminy Mstów. Tym razem w cyklu
uczestniczyli reprezentanci 7 szkół podstawowych. Wachlarz dyscyplina był szeroki, każdy mógł więc znaleźć coś
dla siebie. Rywalizowano min. w tenisie stołowym, czy siatkówce, ale również przy szachownicach. Znalazła się
także alternatywa dla najmłodszych.
Cykl imprez zapoczątkowany w
październiku ubiegłego roku oficjalnie zamknięto 16-go czerwca. Podsumowano
wszystkie siedem turniejów, które odbyły
się w tym czasie. W ich trakcie rywalizowano w następujących dyscyplinach ruchowych: lekka atletyka, tenis stołowy,
siatkówka i piłka nożna. Dla uczniów wolących pojedynki intelektualne przygotowano
rywalizację przy szachownicach, a z myślą
o najmłodszych (klasy I-III) odbył się turniej
gier i zabaw.
Wszystkie imprezy cyklu odbyły
się na obiektach Zespołu Szkół we Mstowie, który dysponuje nie tylko największą
halą sportową w gminie, ale także nowym
kompleksem piłkarsko-lekkoatletycznym na
świeżym powietrzu. Dla uczniów z mniejszych placówek była to więc okazja do sko-

rzystania z tych imponujących obiektów,
nieosiągalnych dla nich na co dzień.
Pomysłodawcą i głównym koordynatorem cyklu jest wicedyrektor mstow-

skiego zespołu szkół – Piotr Ujma. Organizacyjnie wsparli go mstowscy wuefiści: Paweł
Derda, Teresa Nowakowska, Piotr Całusiński i Adriana Olech, ale podziękowania na-

leżą się również nauczycielom opiekunom
ze wszystkich szkół uczestniczących w rywalizacji, którzy mocno zaangażowali się w
pomoc.
Trójka placówek, które znalazły się
na podium w klasyfikacji generalnej, to kolejno: Mstów, Jaskrów i Zawada, a na kolejnych miejscach uplasowały się: Mokrzesz,
Brzyszów, Krasice i Małusy Wielkie.
Impreza odbywała się pod patronatem Wójta Gminy Mstów, Tomasza Gęsiarza i była finansowana przez Gminę Mstów.
- II edycja Małej Olimpiady pokazała, że jest
to impreza bardzo potrzebna i warto ten
pomysł kontynuować w kolejnych latach
i mamy nadzieję, że tak właśnie będzie –
mówi Piotr Ujma. - Do zobaczenia więc w
kolejnym roku szkolnym w III edycji.

Jaskrów bez straty seta

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie odbył się III Gminny Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych pod
patronatem Wójta Gminy Mstów. W rozgrywkach wzięło udział sześć szkół z terenu naszej gminy. Rywalizowały reprezentacje Mstowa, Brzyszowa, Zawady, Mokrzeszy, Małus Wielkich i Jaskrowa.

Turniej odbył się 21 maja 2015r., a
rywalizacja przebiegała systemem „każdy
z każdym”, do dwóch setów wygranych.
Wszystkie drużyny rozegrały więc po pięć
meczy.
Najwięcej punktów w końcowej
klasyfikacji (15) uzyskała drużyna ZSP z Ja-

skrowa, nie ponosząc żadnej porażki i pokonując wszystkich rywali 2:0. Drugie miejsce
przypadło Zespołowi Szkół z Mstowa – 12
pkt, a na III miejscu uplasowała się drużyna
ZSP z Małus Wielkich – 8pkt.
Kolejne miejsce zajęli: IV –ZSP w
Zawadzie (6pkt), V – SP w Mokrzeszy (2
pkt), VI - SP w Brzyszowie (2 pkt). O kolejności miejsc: pięć-sześć decydował bezpośredni pojedynek.
Na zakończenie zawodów wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a pierwsze trzy dodatkowo puchary.
Wręczyli je: Dyrektor ZSP w Jaskrowie,
Anna Kępczyńska oraz nauczyciel wychowania fizycznego, Paweł Całusiński.
Dyplomy i puchary zostały ufundowane przez Wójta Gminy Mstów, pana
Tomasza Gęsiarza.

7

mstowskie24.pl

Łowić każdy może
Teren gminy Mstów od dawna cieszy się sporym uznaniem wśród zwolenników amatorskiego połowu ryb. Od czasu
jednak, kiedy powołano do życia Mstowskie Stowarzyszenie Ochrony i Promocji rzeki Warty, coraz częściej organizowane są tu wędkarskie zawody z prawdziwego zdarzenia. Obok cyklicznego Święta Szczupaka, stałe miejsce w
kalendarzu imprez znalazł też „Młody Wędkarz”, impreza organizowana z myślą o najmłodszych w okolicach Dnia
Dziecka. W tym roku zabawa doczekała się drugiej edycji.
Po gruntownej renowacji zbiornik
Tasarki w Mstowie stał się prawdziwą mekką spragnionych bliskości wody w upalne
dni zarówno mieszkańców Mstowa i okolicznych miejscowości, jak i amatorów wypoczynku z odleglejszych miejsc. Wbrew
pozorom nie stracił jednak na atrakcyjności
w oczach wędkarzy, których nie brakowało
nad jego brzegami w czasach, kiedy brzegi porastały dzikie chaszcze. Teren wokół
zbiornika uporządkowano, ale ryby nadal
w nim zamieszkują, wciąż można więc tu
skutecznie wędkować.
Tegoroczna edycja imprezy „Młody
wędkarz” odbyła się 6-go czerwca. Podobnie jak rok temu, miała formułę zawodów
spławikowych, zorganizowanych przez
Mstowskie Stowarzyszenie Ochrony i Promocji rzeki Warty.
W słoneczny, sobotni poranek do
zawodów przystąpiło 28 dzieci w różnym
wieku. Wszystkim towarzyszyli opiekunowie, co zakładał regulamin imprezy. Przed
startem rozlosowano stanowiska do wędkowania i przeprowadzono krótkie szkolenie dotyczące przygotowania zanęty. Przez
cały czas trwania imprezy nad bezpieczeń-

stwem uczestników czuwali strażacy z OSP
Jaskrów.
W porównaniu z rokiem ubiegłym,
rezultaty uczestników były imponujące. Ich

łupem padały różne gatunki: płotki, kiełbie,
okonie, leszcze i liny. Nie było więc czasu
na nudę, a sędziowskie oględziny wyłoniły
najskuteczniejszych. Pierwsze miejsce za-

jął Karol Woszczyna, drugie Piotr Sambor,
a trzecie Kacper Trejtowicz.
Dla wszystkich dzieci Mstowskie
Stowarzyszenie Ochrony i Promocji rzeki
Warty, wraz ze sponsorami przygotowało
puchary i cenne nagrody. Wręczyli je: Wójt
Gminy Mstów - Tomasz Gęsiarz oraz Zarząd Stowarzyszenia. Każdy z uczestników
otrzymał także pamiątkowy medal.
Tradycją wszystkich organizowanych przez mstowskie stowarzyszenie zawodów są grillowe poczęstunki, inaczej nie
mogło więc być także i tym razem. Smakołyków wszelakich było pod dostatkiem. Kolejną atrakcją była możliwość przejażdżki
łodzią, którą oferowali nie pierwszy już raz,
jaskrowscy strażacy.
- Imprezę Młody Wędkarz zaliczamy do
udanych i już teraz zapraszamy na kolejną w przyszłym roku, która na pewno się
odbędzie – zapewnia Michał Maciaszczyk,
prezes Mstowskiego Stowarzyszenia Ochrony i Promocji rzeki Warty. - Serdecznie też
dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie
w organizacji zawodów Wójtowi Gminy
Mstów, licznym sponsorom, OSP Jaskrów
oraz członkom Stowarzyszenia.

Nowa strategia gospodarki odpadami
w gminie Mstów
CO NOWEGO ?

Wzorem wielu gmin powiatu częstochowskiego również w gminie
Mstów został zmieniony sposób rozliczania za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
- dotychczas gmina Mstów płaciła za ilość ton odebranych i zagospodarowanych poszczególnych odpadów komunalnych i ustalonej
ceny jednostkowej.
- teraz dokumentacja przetargowa obliguje Wykonawcę do przedstawienia oferty, która będzie uwzględniała ryczałtową cenę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 mieszkańca
zameldowanego na pobyt stały w Gminie Mstów.

- Rada Gminy Mstów przychyliła się do wniosków wielu mieszkańców naszej Gminy i zmniejszyła do 12 zł (słownie: dwanaście
złotych). opłatę za odbiór odpadów od JEDNOOSOBOWYCH gospodarstw domowych.
- Nadal będą promowane rodziny wielodzietne (powyżej 6 osób), dla
których ustalona jest stała stawka za odbiór odpadów.
Co ważne: W kilku gminach powiatu częstochowskiego opłata za
śmieci jest ustalana od jednego mieszkańca (np. gmina Mykanów
– stawka 9,50 /osoba). Oznacza to, że rodziny wielodzietne płacą
W ten sposób łatwiej będzie skalkulować roczne koszty odbioru i znacznie więcej niż w gminie Mstów, gdzie obowiązuje stała stawka
zagospodarowania odpadów na kolejny rok budżetowy, eliminu- powyżej 6 osób.
jąc przy okazji „niespodzianki” w postaci faktur miesięcznych dla
gminy różnej (często zawyżonej) wartości.
- dla pozostałych gospodarstw miesięczne stawki opłat zostały ureNa VI Sesji Rady Gminy Mstów zostały podjęte dwie uchwały tj.
- „Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
- „Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości”

WAŻNE:

alnione.
Od dnia 1 sierpnia 2015 roku opłata miesięczna za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny będzie wynosić:
12 złotych – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
24 złote – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,
32 złote – od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,
42 złote – od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.

Jeżeli koszty związane z gospodarką odpadami będą niższe od
- Od 1 sierpnia 2015 roku gospodarstwa domowe liczące 1 osobę oraz wpływów za odbiór i zagospodarowanie odpadów to zawsze istgospodarstwa liczące od 2 do 3 osób zobowiązane są do złożenia nieje możliwość obniżenia przyjętych stawek.
nowych DEKLARACJI.
W przypadku, gdy odpady komunalne nie będą zbierane i odbiera- Formularz nowej deklaracji będzie dostępny w pokoju nr 13 Urzę- ne w sposób selektywny w/w miesięczna stawka opłaty za gospodu Gminy Mstów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy darowanie odpadami komunalnymi wzrasta dwukrotnie – jak w
większości gmin. Takie działania pokazują, że nasza Gmina również
Mstów (www.mstow.pl zakładka śmieci).
PROMUJE SEGREGACJĘ ODPADÓW i DBA O ŚRODOWISKO.

