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Od 1 marca rusza nowe przedszkole!

„Owocowo w Mstowie” - Jurajskim Produktem Roku 2015!

O d  p i e r w s z e g o  m a r c a  p r z e d s z k o l a k i  z  M s t o w a  
i najbliższych jego okolic będą miały okazję skorzystać  
z nowego budynku przedszkola. Przez perypetie związane z 
problemami jego pierwotnego wykonawcy, oddanie inwestycji 
odwlekło się  w czasie, ale czekać było warto – nowo powstały 
obiekt spełnia wszelkie standardy XXI wieku.

Gmina Mstów znalazła się w gronie laureatów tegorocznej 
edycji konkursu „Jurajski Produkt Roku”, od kilkunastu 
lat organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo – 
Handlową w Częstochowie. Prestiżowym wyróżnieniem 
nagrodzono produkt „Owocowo w Mstowie”.

Prace przy budowie rozpoczęły się w 
październiku 2012 r. Wtedy wydawało 
się, że ponieważ wyłoniony w przetar-
gu wykonawca, ma na budowę kilka lat, 
nie będzie miał żadnych problemów z 
dotrzymaniem terminów.

- Ta placówka jest w naszej gminie bar-
dzo potrzebna. Budynek, w którym 
mstowskie przedszkole funkcjonowało 
przez ostatnie lata pamięta czasy głę-
bokiego PRL-u i dawno już przestał do-
równywać obowiązującym standardom, 

Konkurs jest największym tego typu 
wydarzeniem gospodarczym Sub-
regionu Północnego Województwa 
Śląskiego. Adresowany jest do przed-
siębiorców, którzy mogą zaprezen-
tować swoje wyjątkowe produkty i 
usługi wyróżniające się wysoką jako-
ścią, innowacyjnością, nowoczesną 
technologią, estetyką, funkcjonal-
nością itp. Tegoroczna jubileuszowa, 
bo piętnasta już edycja Konkursu 

zwłaszcza tym na miarę XXI wieku 
– mówi sołtys Mstowa Zbigniew Bigo-
siński. - Nowy obiekt ma być zarówno 
nowoczesny, ale i przede wszystkim 
dużo większy, a więc będący w stanie 
zabezpieczyć potrzeby dużo większej 
liczby dzieci, niż dotychczasowy. O jego 
powstanie od lat ubiegali się zarówno 
rodzice naszych przedszkolaków, jak i 
kadra placówki.

dokończenie na s.  6

JPR została objęta patronatem hono-
rowym przez: Wojewodę Śląskiego, 
Marszałka Województwa Śląskiego, 
Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej 
w Warszawie, Prezydenta Miasta 
Częstochowy, a także Starostów Po-
wiatów: częstochowskiego, kłobuc-
kiego, lublinieckiego, myszkowskie-
go i zawierciańskiego.

dokończenie na s.  6

Nowe przystanki wizytówką gminy Mstów

Gmina Mstów poprawia wizerunek. Na jej terenie 
wymieniane są przystanki autobusowe. 

Stare, zniszczone wiaty zastępowane są nowymi, 
estetycznymi, wyposażonymi w tablice zawierające 
szereg użytecznych informacji.

dokończenie na s.  2
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e To jest budżet dla wszystkich mieszkańców gminy

Nowe przystanki wizytówką gminy Mstów

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowy nowych dróg asfaltowych, termomodernizacja szkoły 
w Małusach Wielkich, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Latosówce,  czy remont Gminnego Ośrodka Kultury – to 
tylko niektóre z zadań, które znalazły się w budżecie gminy Mstów na rok 2016. Zdaniem gminnych władz projekt 
stosownej uchwały stworzono tak, by zapewnić harmonijny rozwój wszystkich miejscowości w gminie.
Budżet gminy to plan finansowy za-
wierający po jednej stronie wszystkie 
realne do uzyskania dochody (dotacje, 
subwencje, podatki, opłaty i inne wpły-
wy należne gminie), z drugiej zaś cele i 
zadania na jakie środki te zostaną prze-
znaczone. 30 grudnia 2015 roku radni 
Gminy Mstów uchwalili budżet gminy 
na 2016 rok.
 
Planuje się, że w bieżącym roku  wpły-
wy do budżetu gminy wyniosą 34 
miliony 744 tysiące zł., a łączne wy-
datki blisko 34 miliony 462 tysiące 
zł, z czego blisko 29 % przeznaczo-
nych zostanie na zadania inwesty-
cyjne. Co istotne: część tych zadań 
została wskazana przez Mieszkań-
ców w ramach Funduszu Sołeckiego. 
 
Większe zadania to m. in.: wymiana 
oświetlenia ulicznego na energoosz-
czędne w całej gminie, budowy no-
wych dróg asfaltowych (np. w Jaskro-
wie, Mstowie), remonty nawierzchni 
bitumicznych (np. droga Krasice- 
Zawada-Mstów, droga Kuśmierki- 
Jaźwiny, droga Kobyłczyce-Mokrzesz), 
termomodernizacja szkoły w Małusach 
Wielkich, modernizacja ogrzewania w 
Zespole Szkół w Mstowie, rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej w Latosówce, do-
budowy odcinków sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, opracowanie doku-
mentacji (np. na budowę dróg w Wan-
cerzowie, budowę chodnika Cegielnia 
- Kuchary, budowę boiska wielofunk-
cyjnego przy Szkole w Brzyszowie) czy 
remont GOK.

Bardzo ważne dwa zadania będą doty-
czyły tematu dostawy wody dla miesz-
kańców m.in. Siedlca, Jaskrowa czy 
Małus Małych. Będzie to budowa tzw. 
hydroforni (zestawów pompowych) 
w Brzyszowie i budowa nowej stud-
ni w Jaskrowie. Dzięki realizacji tych 
zadań zniknie problem braku wody,  
szczególnie nasilający się latem w upal-

ne dni w okresie dużych rozbiorów 
wody (np. do podlewania ogródków).
 
* Zadanie „Oświata i szkolnictwo” za-
wiera wszystkie koszty bieżące utrzy-
mania szkół i przedszkoli (w tym płace 
pracowników tego sektora), utrzyma-
nie obiektów i dowóz dzieci do szkół. 
 
Trzeba po dkreśl ić ,  że  otrzyma-
na subwencja oświatowa pokry-
wa jedynie 69,2 % wszystkich wy-
datków bieżących na oświatę. Do  
utrzymania aktualnej sieci placówek 
oświatowych (bez wydatków inwe-
stycyjnych) z budżetu gminy w 2016 
roku trzeba dołożyć ok. 3,9 mln zł. 
 
* „Pomoc społeczna”, podobnie - zawie-
ra wszystkie wydatki na świadczenia 
socjalne, takie jak: świadczenia rodzin-
ne, zasiłki na pomoc społeczną, dodat-
ki mieszkaniowe, wydatki związane z 
przeciwdziałaniem patologiom społecz-
nym oraz koszty działalności GOPS. 
 
* Dużą cześć budżetu obejmuje „Go-
spodarka komunalna”. Dlatego, że 
w tej pozycji znajdują się koszty np. 
utrzymania dróg, dostarczania wody 
i odbierania ścieków, koszty obsłu-
gi całego systemu odbioru śmieci 
od mieszkańców, a także utrzyma-
nie terenów zielonych w gminie. 
 
* W kolejnych zadaniach „Kultura 
i sport” możemy wyróżnić wydatki  
ponoszone m. in. na dom kultury czy 
bibliotekę.
* „Bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na przeciwpożarowa” głównie zawiera 
wydatki na nasze jednostki OSP, w tym 
też zakupy nowego sprzętu.
* Pozycja „Administracja publiczna” za-
wiera wydatki związane z funkcjono-
wanie urzędu gminy, funkcjonowanie 
Rady Gminy oraz wszelkie koszty wy-
konywania zadań administracyjnych 
(np. wydawanie zaświadczeń, aktów 
stanu cywilnego itp.)

* „Plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy” został wyjątkowo wyod-
rębniony, bo w tym roku zakończy się 
procedura zmiany planu. Pozwoli to na 
szybszy rozwój gminy i osiedlanie się 
nowych mieszkańców.
* Ostania pozycja: „Pozostała działal-
ność” – to miejsce zapisywania wydat-
ków nie pasujących do innych zadań 
takie,  jak m. in. obowiązkowe wpłaty 
jak izby rolnicze, utrzymanie grobów i 

miejsc pamięci narodowej, utrzymanie 
targowisk itp.
 
- Dziękuję Radzie Gminy Mstów za 
przyjęcie i przegłosowanie projektu 
budżetu. Budżet gminy Mstów na 2016 
rok jest prorozwojowy – będzie sprzy-
jał harmonijnemu rozwojowi wszyst-
kich miejscowości naszej gminy i jej  
mieszkańców – komentuje uchwałę  
Tomasz Gęsiarz, wójt Gminy Mstów. 

- Co ważne, oprócz bieżących i waż-
nych planowanych inwestycji, spła-
camy też zaciągnięte pożyczki i zobo-
wiązania finansowe z poprzednich 
kilkunastu lat - w 2016 roku będzie to 
kwota: 1.515.159,40 zł. Priorytetem w 
najbliższych latach będzie natomiast 
zwiększanie potencjału gminy i wspól-
ne z mieszkańcami budowanie marki 
„GMINA MSTÓW”. Wszystko to robimy 
po to, żeby nasza gmina była dobrze po-

strzegana na zewnątrz i ludzie chcieli 
tu przyjeżdżać, inwestować, a może i 
zamieszkać.
 
Sam budżet jest zapisany w postaci 
kwot przypisanych w poszczególnych 
działach i rozdziałach. Nazwy ich nie 
do końca oddają zamierzenia wydat-
ków. Dlatego na użytek prezentacji 
wydatki budżetu zostały pogrupowane 
w zadania tematyczne i tak przedsta-
wione.
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Gmina Mstów poprawia wizerunek. Na jej terenie wymieniane są przystanki autobusowe. Stare, zniszczone 
wiaty zastępowane są nowymi, estetycznymi, wyposażonymi w tablice zawierające szereg użytecznych 
informacji.
 W gminie nie ma praktycznie 
miejscowości, do której nie dojeżdżałby 
autobus. Niestety, warunki, w jakich 
podróżnym przychodzi oczekiwać na jego 
przyjazd, nierzadko pozostawiają wiele 
do życzenia. Trudno się temu dziwić – 
niektóre z wiat pamiętają czasy sprzed kilku 
samorządowych kadencji. Nadszedł jednak 
czas, by się to zmieniało. Jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia przy drodze 
wojewódzkiej w Mstowie, na wysokości 
Urzędu Gminy stanęła wiata przystankowa, 
zrealizowana według projektu wykonanego 
na zlecenie Urzędu Gminy.
- W moduły przystanku wkomponowane 
jest logo gminy Mstów, nazwa miejscowości, 
mapa okolic i widok terenu „z lotu ptaka” z 
oznaczeniem „TU JESTEŚ” – opisuje wygląd 
nowego przystanku zastępca wójta gminy, 

Adam Markowski. – Te informacje mogą 
być bardzo przydatne na przykład dla 
turystów rowerowych i pieszych, którzy 
coraz liczniej odwiedzają gminę Mstów.
 K o l e j n y c h  p i ę ć  n o w y c h 
p r z ys t a n kó w  p o j aw i ł o  s i ę  w  k i l k u 
miejscowościach gminy na początku 
bieżącego roku. W najbliższym czasie 
gmina planuje sukcesywnie wymieniać 
także pozostałe przystanki na nowe.
-  Wiele  z  tych przystanków będzie 
niepowtarzalnych, ściśle związnych z 
miejscami, w których stają – mówi Adam 
Markowski. - Na przykład przystanek 
w  J a s k row i e  w y ko r z ys t u j e  m o ty w 
jaskrów – kwiatów, od których pochodzi 
nazwa miejscowości. Z kolei w Zawadzie 
będziemy mieć przystanki owocowe, każdy 
związany z jakmś konkretnym produktem 
miejscowych sadowników.
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Fundusz Sołecki 2016
Mieszkańcy osiemnastu sołectw naszej gminy zdecydowali, na co przeznaczyć pieniądze w ramach tzw. Funduszu 
Sołeckiego. Dzięki temu kolejne wsie wzbogacą się m.in. o siłownie zewnętrzne, poprawi się estetyka wokół zbior-
ników wodnych, skorzystają też placówki oświatowe i strażnice OSP.

Fundusz Sołecki to środki finansowe 
wyodrębnione z budżetu gminy, zagwa-
rantowane na realizację przedsięwzięć 
służących poprawie życia mieszkańców. 
Aby sołectwo otrzymało pieniądze, rada 
gminy musi podjąć uchwałę o wyodręb-
nieniu funduszu sołeckiego do 31 marca 
roku poprzedzającego rok, w którym wy-
datkowane zostaną środki. Kwota przy-
padająca na dane sołectwo obliczana jest 
na podstawie wzoru przedstawionego w 
stosownej ustawie. Najczęściej o prze-
znaczeniu funduszy decydują zebrania 
wiejskie, które odbyć się muszą do 30 
września roku poprzedzającego wydat-
kowanie pieniędzy. 

1. SOŁECTWO BRZYSZÓW
Brzyszowianie stawiają na bezpieczeństwo. Większość kwoty, jaką przeznaczono do 
ich dyspozycji sfinansuje działania mające na celu wykonanie systemu monitorin-
gu dla nadzoru tutejszej szkoły. Pomyślano także o częściowej wymianie ogrodzenia 
wokół placówki. Na poblikich jej terenach rekreacyjnych ma stanąć także kamienny 
grill, który uzupełni infrastrukturę wokół altanki. Część funduszu przeznaczono też 
na utrzymanie terenów zielonych w miejscowości.

2. SOŁECTWO CEGIELNIA
Cegielnia zadba w tym roku o zagospodarowanie terenu wokół tutejszego zbiorni-
ka wodnego. Pozostałe pieniądze pozwolą utrzymać w należytym porządku tereny 
zielone, a także sfinansować zakupy niezbędne do organizacji kolejnego Halowego 
Turnieju Piłki Nożnej.

3. SOŁECTWO JASKRÓW
Również i Jaskrów dba o poprawę jakości tutejszych terenów rekreacyjnych. W tym 
roku ma zostać wykonana dokumentacja dotycząca zagospodarowania pod tym wła-
śnie kątem terenu przy Warcie. Także i mieszkańcy tej miejscowości zdecydowali o 
przeznaczeniu części kwoty na utrzymanie terenów zielonych.

4. SOŁECTWO JAŹWINY
Jażwiny pozazdrościły innym gminnym miejscowościom i również zapragnęły wy-
posażyć siłownię na świeżym powietrzu. Ponadto dzięki zakupom odpowiedznich 
materiałów poprawiona zostanie estetyka tutejszego placu zabaw.

5. SOŁECTWO KŁOBUKOWICE, ŁUSZCZYN
Kłobukowice część kwoty, którą dysponują przeznaczyły na projekt i uzgodnienia 
związane z rozbudową linii oświetlenia wzdłuż tutejszej drogi powiatowej. Pozosta-
łe fundusze zasilą organizację imprezy sportowej i pozwolą utrzymać w należytym 
porządku tereny zielone.

6. SOŁECTWO KOBYŁCZYCE
Kilka drobnych, za to niezwykle potrzebnych zadań chcą zrealizować w tym roku 
mieszkańcy Kobyłczyc. Jest wśród nich remont dachu na strażnicy OSP. Na wsparcie 
liczyć też może tutejsze przedszkole, przy którym stanąć ma karuzela, ławki, kosze na 
śmieci, itp. Ponadto o kolejny rok przedłużona zostanie możliwość korzystania z sieci 
internetowej dla placówki. I tu nie zapomniano też o utrzymaniu terenów zielonych.

7. SOŁECTWO KRASICE
Utwardzenie drogi gminnej to zadanie, które pochłonie największą część tegorocz-
nego funduszu sołeckiego w Krasicach. Oprócz tego skorzystają też: miejscowy klub 
sportowy „Biała Gwiazda”, jednostka OSP oraz szkoła. Pozostała kwota przenaczona 
będzie na utrzymanie terenów zielonych przy drogach gminnych.

8. SOŁECTWO KUCHARY
Kuchary również postanowiły zadbać o strażaków, a więc i pośrednio o własne bez-
pieczeństwo. W tutejszej remizie ma zostać zainstalowana brama garażowa oraz 

nowe drzwi wejściowe. Przy pobliskim stawie pojawi się pomost, a przy szkole po-
wstaną zjeżdżalnia i piaskownica. Także w Kucharach niezbędne jest utrzymanie 
terenów zielonych, o czym także pamiętały osoby decydujące o przeznaczeniu fun-
duszu sołeckiego.

9. SOŁECTWO KUŚMIERKI
Kuśmierki odnowią altankę i ogrodzenie placu zabaw, a pamiętając, że tutejsze dzieci 
uczęszczają do szkoły w Mokrzeszy, wyremontują też jedną z sal w placówce. Trzecie 
zadanie zapisane w uchwale to utrzymanie terenów zielonych.

10. SOŁECTWO LATOSÓWKA
Tak, jak w przypadku większości miejscowości w gminie, także i Latosówka zadba o 
utrzymanie terenów zielonych, a oprócze tego sfinansuje wykonanie placu zabaw, 
część funduszy przeznaczy też na opłatę czynszu za dzierżawę działki.

11. SOŁECTWO MAŁUSY MAŁE
Małusy Małe przeznaczą tegoroczny fundusz sołecki w całości na potrzeby strażac-
kie. Zakupione zostaną węże, drabina oraz aparaty tlenowe.

12. SOŁECTWO MAŁUSY WIELKIE
Małusy Wielkie dzięki funduszowi sołeckiemu sfinansują zajęcia animacyjne dla dzie-
ci oraz utrzymanie zterenów zielonych, natomiast wymierną pamiątką będzie nowe 
ogrodzenie wokół Zespołu Szkół.

13. SOŁECTWO MOKRZESZ, PNIAKI MOKRZESKIE
Sporo, bo aż sześć zadań zaplanowali do realizacji w ramach tegorocznego funduszu 
sołeckiego, mieszkańcy Mokrzeszy. Jednym z nich jest montaż lamp oświetleniowych 
na istniejących słupach przy ulicy Ogrodowej.  Z podziału tegorocznej puli powinni 
być też zadowoleni strażacy, bo wśród punktów do realizacji znalazły się min.: zakup 
garażu blaszanego, bramy wjazdowej i mundurów, ponadto remiza służąca jednocze-
śnie jako wiejska świetlica ma też zyskać sanitariaty. Zostanie też wyremontowana 
jedna ze szkolnych klas oraz częściowo naprawiona droga dojazdowa do pól. Reszta 
funduszy przekazana zostanie osobie odpowiedzialnej za utrzymanie terenów zie-
lonych w miejscowości. 

14. SOŁECTWO MSTÓW
Najdroższym zadaniem, które sfinansuje z funduszu sołeckiego Mstów, jest opraco-
wanie dokumentacji i budowa parkingu przy tutejszym Zespole Szkół. Ponadto na 
placu zabaw przy ulicy Wolności pojawią się 2 nowe huśtawki i zostaną pomalowane 
pomieszczenia socjalne oraz pomalowane barierki w siedzibie OSP Mstów. Także i 
mstowianie nie zapomnieli o sfinansowaniu utrzymania terenów zielonych.

15. SOŁECTWO SIEDLEC, GĄSZCZYK
Siedlec po raz kolejny wsparł działania mające na celu poprawę warunków wokół 
przedszkola, a konkretnie dokończenie budowy parkingu. Częściowo zostanie też 
utwardzona inna działka należąca do mienia komunalnego. W strażnicy OSP wymie-
nione zostaną drzwi. Tradycyjnie już fundusz sołecki pokryje też koszty utrzymania 
ternów zielonych w miejscowości.

16. SOŁECTWO SROCKO
W uchwale dotyczącej przeznaczenia funduszu sołeckiego dla miejscowości Siedlec 
widnieje tylko jedno zadanie: promocja miejscowości i gminy.

17. SOŁECTWO WANCERZÓW, RAJSKO
Wancerzów prawie wszystkie pieniadze, jakie ma do dyspozycji w tym roku przezna-
czył na wykonanie projektów budowy oświetlenia na ulicach: Leszczynowej, Brzo-
zowej i Sosnowej. Niewielka część przeznaczona została natomiast na utrzymanie 
porządku przy drogach gminnych. 

18. SOŁECTWO ZAWADA
Również Zawada przeznaczyła fundusz sołecki głównie na funkcjonujące w miejsco-
wości placówki i instytucje. Zespół Szkół otrzyma pieniadze na zakup sprzętu spor-
towego, a jednostka straży na remont garaży. Ponadto wykonany zostanie remont 
fragmentu drogi gminnej oraz sfinansowane będzie utrzymanie terenów zielonych.

Wydawcą mstowskie24.pl jest 
Fundacja Dobra Fala
ul. Krakowska 1
42-200 Częstochowa
508 428 429

Redaktor naczelna:
Aleksandra Mieczyńska 

Redakcja dziękuje Urzędowi Gminy Mstów za udo-
stępnienie materiałów tekstowych i fotograficznych 
i wyrażenie zgody na ich publikację. 

Opracowanie graficzne i skład:
Przemysław Kaczmarczyk

Adres mailowy:
redakcja@czestochowskie24.pl

Redaktor wydania:
Adam Jakubczak

Jubileusz KGW w Mstowie
6 lutego 2016 r. na sali widowiskowej GOKu 
miało miejsce niecodzienne wydarzenie. 
Tego dnia świętowano bowiem jubileusz 
150 lecia Kół Gospodyń Wiejskich oraz 
25 lecie Przewodniczącej KGW Marii 
Rozpondek na tym stanowisku.

Podwójny jubileusz zgromadził na sali wielu 
znakomitych gości m.in.: Przewodniczącą 
Rady Krajowej KGW Bernadettę Niemczyk, 
a także władze gminy, przyjaciół i koleżanki 
z innych KGW z powiatu częstochowskiego.
W podniosłej  i  radosnej  atmosferze 
szanownej Jubilatce zaśpiewano gromkie 

„Sto lat”, a od zebranych otrzymała ona 
liczne życzenia i  prezenty. Wszyscy 
mogli spróbować przepysznych potraw 
przygotowanych przez mstowskie KGW, 
po posiłku przyszedł czas na taniec i śpiew. 
Wspólne biesiadowanie z akordeonem 
rozpoczął znany i lubiany „Człowiek 
orkiestra” - Walenty Mazur, zaś hity disco 
polo poderwały do tańca i zapewniły wiele 
godzin dobrej zabawy. Miłym akcentem 
pamiątkowym był przygotowany specjalnie 
na tę okazję kubek z kolorową grafiką, który 
otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. 

Maria Rozpondek jest już 25 lat 
Przewodniczącą KGW w Mstowie



4

W
yw

ia
d 

nu
m

er
u „Jesteśmy gminnym potentatem w produkcji miodu” 

- wywiad z radnym z Małus Wielkich Grzegorzem Całusem
O tym, że kiedy został radnym, musiał zweryfikować opinię o swoim poziomie wiedzy na temat pracy samorządo-
wej, ale i o tym, że w Małusach rozrasta się grono hodowców pszczół opowiada Grzegorz Całus. Radny Gminy Mstów 
o kilkunastu pierwszych miesiącach działalności opowiada w rozmowie z Adamem Jakubczakiem.
Za nami już kilkanaście miesięcy samorzą-
dowej kadencji, w której pełni pan funkcję 
radnego gminy Mstów. Skąd wziął się po-
mysł spróbowania swoich sił w wyborach 
w 2014 roku?
Podobnie, jak wielu innym osobom z Ma-
łus Wielkich zależało mi, żeby w Radzie 
zasiadał mieszkaniec naszej miejscowo-
ści, bo przecież nie zawsze tak bywało. Ze 
względu, że jesteśmy w jednym obwodzie z 
Małusami Małymi, zdarzało się, że do Rady 
wchodził mieszkaniec właśnie tej miej-
scowości. Mnie osobiście do spróbowania 
swoich sił namówił ówczesny sołtys, który 
jednocześnie zadeklarował swoje wsparcie 
w przygotowaniach do wyborów. Można 
powiedzieć, że była to trafna decyzja, bo w 
porównaniu z innymi osobami ubiegający-
mi się o miejsce w Radzie uzyskałem liczbę 
głosów dających mi miejsce w ścisłej czo-
łówce. Teraz robię wszystko, by za ten kre-
dyt zaufania, jakiego mi udzielono odpłacić.

Czy przed wyborami śledził pan na bieżą-
co to, co działo się w życiu samorządowym 
gminy Mstów?
Starałem się być z tym na bieżąco, głów-
nie dzięki urzędowej stronie internetowej. 
Przyznam się jednak, że życie mocno zwe-
ryfikowało moją wiedzę. Dziś, półtora roku 
od wyborów mogę powiedzieć, że tak na-
prawdę to mój ówczesny stan wiedzy o sa-
morządzie określiłbym na jakieś 10% tego, 
co wiem dziś. A przecież każdego tygodnia 
w zasadzie pojawiają się nowe kwestie, z 
którymi wcześniej nie miałem żadnej stycz-
ności. To też uświadamia mi, jak wiele osób 
wyraża błędne opinie na tematy gminne, 
nie mając pojęcia, o czym mówi. Im także 
wydaje się, podobnie jak mnie kiedyś, że 
wystarczy jakaś śladowa informacja me-
dialna, czy wręcz rozmowa z inną, równie 
mało zorientowaną w temacie osobą, by 
wyrażać rzeczowe opinie. Nic bardziej myl-
nego. Życie samorządowe gminy to bardzo 
rozległa dziedzina, żeby móc merytorycznie 
i rzeczową ja oceniać, potrzeba naprawdę 
sporego zaangażowania. Krytykować jest 
bardzo łatwo, tyle że zwykle ma to niewiele 
wspólnego z rzeczywistością. Taka postawa 
jest jednak o wiele bardziej popularna, niż 
dostrzeganie rzeczy dobrych. Wyrażanie 
pozytywnych opinii to raczej rzadkość.

Jakie inne rzeczy zaskoczyły pana, kiedy 
pojawiła się okazja zweryfikować swoją 
wcześniejszą wiedzę z prawdziwą już pra-
cą w Radzie?
Takich rzeczy jest wiele, ale jako przykład 
podam poziom zaangażowania, jakim musi 
wykazać się radny, chcąc rzetelnie wy-
pełniać swoje obowiązki. Odczułem to na 
przykład w okresie bożonarodzeniowym, 
kiedy to do spotkań merytorycznych doszły 

jeszcze zaproszenia do udziału w różnego 
rodzaju imprezach okolicznościowych. To 
oczywiście bardzo miłe, ale jednocześnie i 
absorbujące sporo czasu, a przecież każdy 
z nas ma jeszcze zarówno życie zawodo-
we, jak i prywatne. Grubo mylą się ci, któ-
rzy wyobrażają sobie, że nasza działalność 
ogranicza się do obecności na sesji raz w 
miesiącu. Odnoszę wrażenie, że byciu rad-
nym sprzyja jednoczesne bycie emerytem, 
bo jedynie wtedy chyba ze spokojnym su-
mieniem można w pełni zaangażować się w 
pracę na rzecz gminy.

Obok rzeczy trudnych i absorbujących, 
praca radnego ma też jednak i dobre stro-
ny. Jedną z nich jest satysfakcja z osiągnięć. 
Czy po kilkunastu miesiącach pracy w Ra-
dzie ma pan już takie rzeczy, z których jest 
szczególnie zadowolony?
Jedną z nich jest na pewno to, co udało się 
osiągnąć w ostatnim czasie, czyli urucho-
mienie linii autobusowej łączącej miejsco-
wości z naszej strony gminy, bezpośrednio z 
Mstowem. Cieszy to oczywiście najbardziej 
tych mieszkańców gminy, którzy są mniej 
mobilni, nie mają swobodnego dostępu do 
samochodów prywatnych. Teraz ich kon-
takt z lekarzem, Urzędem Gminy, czy po 
prostu najzwyklejsze zakupy stały się dużo 
łatwiejsze. Dotyczy to mieszkańców nie tyl-
ko Małus Wielkich, ale i kilku innych po-
bliskich miejscowości, dlatego tym bardziej 
ważne jest, że udało się to zrobić. 

Linię autobusową już udało się uruchomić, 
jakie są więc kolejne plany?
Sprawą, która leży bardzo na sercu zarów-
no mnie, jak i wielu innym mieszkańcom 
Małus Wielkich, jest poprawa wizerunku 
naszej szkoły. W tegorocznym budżecie 
gminy znalazł się zapis dotyczący tego za-
dania, mam więc nadzieję, że już niedługo, 
przy wsparciu funduszy unijnych, coś za-
cznie się w tej kwestii dziać. W tym miejscu 
chciałbym gorąco podziękować swoim kole-
gom, zasiadającym w Radzie Gminy Mstów 
za podniesienie ręki przy głosowaniu nad 
tym zadaniem. To dowód na to, że i oni 
dostrzegają, że placówka w Małusach ma 
przed sobą przyszłość. Mam więc nadzieję, 
że już niedługo dzieci z naszej miejscowości 
będą mogły być dumne z wyglądu swojej 
szkoły.  

Skoro już wspomniał pan o kolegach, z któ-
rymi współtworzy Radę Gminy Mstów, nie 
sposób nie spytać o ocenę jej funkcjonowa-
nia…
W moich oczach współpraca między nami 
układa się bardzo dobrze. Co prawda nie 
mam wielkiego porównania, ale podpytuję 
też kolegów z większym stażem od mojego 
i oni również podzielają moją opinię, że na-

sza praca wygląda tak, jak powinna. Wyda-
je mi się, że z czystym sumieniem możemy 
nazywać radnymi całej gminy, a nie tylko 
radnymi z poszczególnych miejscowości. 
Takie myślenie to klucz do sukcesu. Zdaję 
sobie sprawę, że działalność Rady postrze-
gana jest przede wszystkim przez liczbę re-
alizowanych inwestycji, ale my głosujemy 
i dyskutujemy także nad wieloma innymi 
kwestiami, wymagającymi dobrych decy-
zji, bo rzutującymi na życie mieszkańców, 
jak choćby przepisy związane z uchwałą 
„śmieciową”.

Dla mieszkańców liczą się przede wszyst-
kim inwestycje, osoby z zewnątrz postrze-
gają natomiast gminę Mstów między inny-
mi przez pryzmat promocji. Pana zdaniem, 
jej wizerunek poprawił się w ostatnim 
czasie?
Promocja jest rzeczą, której nie zaniedbu-
ją nasi wójtowie i na pewno widać to na 
zewnątrz. Pojawiają się przy wielu oka-
zjach, są widoczni i to na pewno dobrze, że 
o gminie Mstów, poza nią samą mówi się i 
to mówi się dobrze, bo wcześniej – mówiąc 
delikatnie – różnie z tym bywało.

Na co, pańskim zdaniem powinna stawiać 
gmina Mstów chcąc rozwijać się w dobrym 
tempie i równać do najlepszych? 
Biorąc pod uwagę jakość gleb, szczególnie 
na obrzeżach naszej gminy, trzeba zauwa-
żyć, że trudno, aby rolnictwo stało się tą 
dziedziną, w której będziemy sobie radzić 
najlepiej. Trzeba więc szukać alternatywy 
i wydaje mi się, że może nią być turysty-
ka i rekreacja. Co prawda na razie daleko 
nam pod tym względem jeszcze, choćby do 
sąsiedniej gminy Olsztyn, ale przy odpo-
wiednim rozwoju infrastruktury będziemy 
na pewno systematycznie stawać się coraz 

bardziej atrakcyjnym miejscem wypoczyn-
ku przede wszystkim dla mieszkańców po-
bliskiej Częstochowy, ale i zapewne również 
osób z o wiele odleglejszych, miejsc. 

Stosunkowo niedawno oddaną inwestycją 
są tereny rekreacyjne przy małuskich sta-
wach. Jak obecnie funkcjonuje to miejsce?
Zapewne nie wszyscy mieszkańcy nawet 
samych Małus, a już na pewno innych 
miejscowości w gminie wiedzą, że około 
trzydziestu osób założyło niedawno koło 
wędkarskie, które opiekuje się tymi wła-
śnie obiektami. W tej sprawie została spi-
sana stosowna umowa z Urzędem Gminy i 
bieżący, pionierski rok działalności tej gru-
py, powinien dać odpowiedź, jak będzie to 
funkcjonować.

Jest też inna dziedzina, która jednoczy co-
raz większą grupę mieszkańców Małus, a 
zapewne nie wszyscy mieszkańcy gminy, 
już o tym wiedzą?
Podejrzewam, że już jesteśmy liderem w 
gminie, jeżeli chodzi o pszczelarstwo. Już 
teraz moglibyśmy naliczyć łącznie około stu 
rodzin pszczelich, a ich liczba systematycz-
nie wzrasta. Ja sam opiekuję się dziesięcio-
ma takimi rodzinami. W naszej miejscowo-
ści są dobre warunki do hodowli pszczół, nic 
więc dziwnego, że kolejni mieszkańcy dają 
się zarazić tą pasją. Najczęściej produkuje-
my miód na własne potrzeby, ale niektórzy 
z hodowców są w stanie wyprodukować ich 
większe ilości, także na sprzedaż.

Życzymy więc powodzenia w realizacji pa-
sji i satysfakcji z pracy samorządowej.
Dziękuję za rozmowę.

DRODZY MIESZKAŃCY! REKRUTACJA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Urząd gminy Mstów zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy 
o wyposażenie posesji w tabliczki z nazwą miejscowości, nazwą 
ulicy i numerem domu. Tabliczki powinny być umieszczone na 
ogrodzeniu. 

Oznakowanie posesji ułatwi odnalezienie gospodarstw w na-
szej gminie. Szybkie znalezienie pożądanego adresu jest istotne 
przede wszystkim w przypadku potrzeby niesienia pomocy przez 
służby ratunkowe.

Od 01 lutego 2016 r. rozpoczęła się w Gminie Mstów rekrutacja 
do przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, do klas pierwszych szkół podstawowych  
 
Harmonogramy i  szczegółowe t erminy czynności  w 
p o s t ę p o w a n i u  r e k r u t a c y j n y m  o r a z  p o s t ę p o w a n i u 
uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów 
znajdują się:
-  na stronie www.mstow.pl  , 
- na stronach internetowych placówek oświatowych  
- na szkolnych tablicach ogłoszeń. 



5

Gm
inne w

ieści
Coraz więcej mieszkańców w gminie Mstów

VII Powiatowy Konkurs Kaligraficzny 
„I TY możesz zostać Mistrzem pióra”

Wieści ze szkoły 
w Jaskrowie 

Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców gminy. Choć w niektórych miejscowościach w porównaniu z rokiem 
ubiegłym liczby są nieco niższe, inne miejscowości nadrabiają to z nawiązką. Proponujemy prześledzenie, jak ten-
dencje dotyczące liczby mieszkańców kształtowały się w ostatnich latach.

8 lutego b.r. o godzinie 10.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się 
uroczystość rozdania nagród w VII Powiatowym Konkursie Kaligraficznym „I TY 
możesz zostać Mistrzem Pióra”. Wśród laureatów znaleźli się min. uczniowie szkoły w 
Brzyszowie.

 N a  u r o c z y s t o ś ć  p r z y b y ł y 
władze Urzędu Miasta ,  Delegatury 
Częstochowskiej Kuratorium Oświaty 
w  Katowicach, dyrekcja Samorządowego 
Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie  i 
szkół będących organizatorami, laureaci, 
nauczyciele i rodzice. Zaproszono również 
media:  Radio Katowice,  Radio Jura, 
Telewizję Orion i dziennikarzy lokalnych 
gazet.
 Na konkurs wpłynęło ogółem 
367 prac, których autorami byli uczniowie 
szkół  po dstawowych –  wśród nich 
również uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Brzyszowie. 
 W kategorii pierwszej, Mistrzem 
Pióra i jednocześnie laureatką I miejsca 
została Karolina Walencka z kl. II (opiekun 

p. Jolanta Szejn). Wyróżnienia otrzymali 
uczniowie kl. III: Mikołaj Karaś i Natalia 
Piotrowska (opiekun p. Elżbieta Szczerba). 
Wszyscy laureaci otrzymali wspaniałe 
nagrody, gratulacje i gromkie brawa.
Karol inka  i  p .  Jo lanta  Sze jn  miały 
p r z y j e m n o ś ć  u d z i e l i ć  w y w i a d u 
dziennikarzom Radia Katowice i Radia Jura. 
Prace na konkurs przygotowali również: z 
kl. II – Paulina Wójcik, Anna Król, Oliwia 
Jaksender; z kl. III – Jakub Purgal, Kuba 
Hiszpański, Zuzanna Purgal. 
 Gratulujemy laureatom sukcesu, 
a pozostałym uczestnikom - udziału w 
konkursie. Dziękujemy nauczycielom 
uczniów biorących udział w konkursie za 
krzewienie kultury pięknego, kształtnego 
pisania.

Ireneusz Celoch

Dwóch uczniów kl.VI: Bartosz Madej i 
Krzysztof Grzywacz zakwalifikowali się 
do III etapu Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Matematyki (opiekun: 
Monika Derda, nauczyciel matematyki).

* * *
W szkole realizowany jest projekt Fundacji 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz 
Fundacji PZU pt. „Bezpieczne wędrówki od 
grosika do złotówki”. 

* * *
Szkoła otrzymała nagrodę III stopnia w 
etapie regionalnym konkursu dla Szkolnych 
Kas Oszczędności, edycja 2014/15. Nagrodą 
jest kolorowa drukarka, a opiekunem SKO, 
Grażyna Jaksender.

* * *
I miejsce w konkursie SKO na „Szopkę 
Bożonarodzeniową” - Wiktor Tyras z 
kl. IIA (opiekun: Grażyna Jaksender), 
Marta Praszczyk kl.III – (opiekun: Anna 
Kępczyńska), Kacper Jakubczak kl. IIB - 
(opiekun Grażyna Jakubczak).
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„Owocowo w Mstowie” - Jurajskim Produktem Roku 2015!

Od 1 marca rusza nowe przedszkole w Wancerzowie

Gmina Mstów znalazła się w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu „Jurajski Produkt Roku”, od kilkunastu 
lat organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową w Częstochowie. Prestiżowym wyróżnieniem 
nagrodzono produkt „Owocowo w Mstowie”.

Od pierwszego marca przedszkolaki z Mstowa i najbliższych jego okolic będą miały okazję skorzystać z nowego 
budynku przedszkola. Przez perypetie związane z problemami jego pierwotnego wykonawcy, oddanie inwestycji 
odwlekło się  w czasie, ale czekać było warto – nowo powstały obiekt spełnia wszelkie standardy XXI wieku.

Konkurs jest największym tego typu 
wydarzeniem gospodarczym Subre-
gionu Północnego Województwa Ślą-
skiego. Adresowany jest do przedsię-
biorców, którzy mogą zaprezentować 
swoje wyjątkowe produkty i usługi 
wyróżniające się wysoką jakością, inno-
wacyjnością, nowoczesną technologią, 
estetyką, funkcjonalnością itp. Tego-
roczna jubileuszowa, bo piętnasta już 
edycja Konkursu JPR została objęta pa-
tronatem honorowym przez: Wojewo-
dę Śląskiego, Marszałka Województwa 
Śląskiego, Prezesa Krajowej Izby Go-
spodarczej w Warszawie, Prezydenta 
Miasta Częstochowy, a także Starostów 
Powiatów: częstochowskiego, kłobuc-

kiego, lublinieckiego, myszkowskiego i 
zawierciańskiego.

Galę, podczas której wręczono nagrody 
zwycięzcom tegorocznej edycji zorga-
nizowano w  w Filharmonii Często-
chowskiej im. Bronisława Hubermana. 
Uroczystość rozpoczęła się 15 stycznia 
2016 r. o godz. 18.00. Przy wypełnio-
nej po brzegi sali publiczność mogła 
podziwiać prezentacje filmowe nagro-
dzonych firm i samorządów terytorial-
nych. 

Wśród laureatów, w kategorii „Pro-
dukt inny”, znalazła się gmina Mstów 
– która otrzymała prestiżową I na-

grodę za produkt „Owocowo w Msto-
wie”.  Wyróżnienie z rąk Prezesa 
RIPH w Częstochowie – Zbigniewa 
Miszczyka oraz Przewodniczącego 
Jury, Grzegorza Lipowskiego odebra-
li: Wójt gminy Mstów, Tomasz Gę-
siarz oraz zastępca, Adam Markowski. 
 
Do konkursu gmina Mstów zgłosiła 
działania obejmujące swym zakresem 
wszystko to, co składa się na markę pt. 
„Owocowo w Mstowie”, czyli hasło, cy-
kliczną imprezę „Święto Jabłka” i szereg 
działań promocyjnych gminy, wyko-
rzystujących owoce do promocji. 

Prace przy budowie rozpoczęły się w 
październiku 2012 r. Wtedy wydawało 
się, że ponieważ wyłoniony w przetargu 
wykonawca, ma na budowę kilka lat, nie 
będzie miał żadnych problemów z dotrzy-
maniem terminów.

- Ta placówka jest w naszej gminie bardzo 
potrzebna. Budynek, w którym mstowskie 
przedszkole funkcjonowało przez ostatnie 
lata pamięta czasy głębokiego PRL-u i daw-
no już przestał dorównywać obowiązują-
cym standardom, zwłaszcza tym na miarę 
XXI wieku – mówi sołtys Mstowa Zbi-
gniew Bigosiński. - Nowy obiekt ma być 
zarówno nowoczesny, ale i przede wszyst-
kim dużo większy, a więc będący w stanie 
zabezpieczyć potrzeby dużo większej liczby 
dzieci, niż dotychczasowy. O jego powstanie 
od lat ubiegali się zarówno rodzice naszych 
przedszkolaków, jak i kadra placówki.

- Trafiliśmy przy pierwszym przetargu 
na wyjątkowo nierzetelnego wykonawcę. 
Przez długi czas cieszył się on sporym kre-
dytem zaufania gminnych władz, jednakże 
nie wykorzystał tego i w efekcie zaowoco-
wało to rozwiązaniem z nim umowy. To 
szarpanie się z nim mocno przesunęło w 
czasie oddanie nowego obiektu, ponadto 
spowodowało sporo uciążliwości związa-
nych z koniecznością przeniesienia części 
przedszkolaków do budynku szkoły – wspo-
mina wójt Tomasz Gęsiarz. - Na szczęście 

wszystko to jest już za nami. Dochodzimy 
sprawiedliwości przed sądem i dobra wiado-
mość z ostatnich dni jest taka, że oficjalnie 
zasądzono nam kary umowne i mamy na-
dzieję, że uda się je od nierzetelnego wyko-
nawcy wyegzekwować.

Choć dziś zamykanie placówek oświato-

wych jest w większości samorządów czymś 
o wiele bardziej popularnym niż budowanie 
nowych, a i w gminie Mstów oświata jest 
jedną z dziedzin życia pochłaniającą sporą 
część budżetu, to jednak inwestycji w pla-
cówki oświatowe w ostatnim czasie tu nie 
brakuje.
- Staramy się wspierać w miarę naszych 

możliwości funkcjonujące w gminie placów-
ki oświatowe. Sztandarowym przykładem 
tego jest budynek szkolny w Jaskrowie, któ-
ry niedawno został nie tylko rozbudowany, 
ale i zyskał zupełnie nowy wygląd. Jest on 
tyle efektowny, że trudno jadąc przez na-
szą gminę drogą wojewódzką nie zwrócić 
na niego uwagi. To taka nasza wizytówka 
– dodaje Tomasz Gęsiarz. -Także i najwięk-
szy obiekt oświatowy w naszej gminie, czy-
li mstowski zespół szkół w ostatnim czasie 
doczekał się bardzo potrzebnej inwestycji. 
Chodzi tu konkretnie o przebudowę drogi 
dojazdowej do placówki. Nowa organizacja 
ruchu w tym rejonie daje nie tylko dużą 
wygodę dowożącym uczniów rodzicom, czy 
autobusom, ale przede wszystkim znacznie 
poprawiła bezpieczeństwo. Pojawiło się też 
trochę nowych miejsc parkingowych. Nie 
zapominamy też o innych placówkach, któ-
rych przecież w naszej gminie nie brakuje. 
Jesteśmy gminą, która w ostatnich latach 
nie zlikwidowała żadnej ze szkół, żadnej też 
nie oddaliśmy w zarządzanie stowarzysze-
niom, czy innemu podmiotowi, co przecież 
w sąsiednich gminach jest po prostu stan-
dardem.

Również w tegorocznym budżecie znalazły 
się fundusze na kolejne zadania związane z 
oświatą. Jest wśród nich min. termomoder-
nizacja budynku szkoły w Małusach Wiel-
kich i modernizacja systemu grzewczego w 
zespole szkół w Mstowie.

Niezwykłą atrakcją całej imprezy 
galowej okazały się …. jabłka z gmi-
ny Mstów, przywiezione specjal-
nie na tę okazję. Gościom zgroma-
dzonym w Filharmonii niezwykle 
smakowały owoce z mstowskich 
sadów, co świadczy o udanej pro-
mocji gminy i producentów jabłek. 
Przyznanie tak wysokiego wyróżnie-
nia jest z pewnością tego dowodem.  
 
Laureatami XV konkursu „Jurajski Pro-
dukt Roku” 2015 zostali:
 
Produkt inny:

- Gmina Mstów- Owocowo w Mstowie 
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„Książę szuka żony” NA BIS!

Sukcesy uczniów szkoły w Kucharach

IV Mistrzostwa Gimnazjum w Szachach

Przedstawienia z udziałem rodziców i nauczycieli, wystawiane z myślą o uczniowskiej widowni, mają w mstowskiej 
szkole wieloletnią tradycję. Tym razem historię księcia szukającego żony, premierowo można było zobaczyć przy 
okazji ubiegłorocznych mikołajek, a sukces spektaklu był tak duży, że spektakl powtórzono na początku lutego dla 
wszystkich chętnych.

IV edycja Mistrzostw Gimnazjum Szachach odbyła się 22 stycznia 2016 roku. W szkolnym turnieju „królewskiej 
gry” wzięło udział 24 uczestników reprezentujących 9 klas naszego gimnazjum. Zwyciężył uczeń klasy I A Mikołaj 
Mizgała wygrywając wszystkie swoje partie, drugi był Grzegorz Kuban z II B a trzeci Maciej Jakubczak z I A. Najlepszą 
z dziewcząt okazała się zdobywczyni IV miejsca Natalia Łapaj z klasy II B a drużynowo zwyciężyła klasa II B.

W środę 3.02.2016 w Zespole Szkół w 
Mstowie odbyło się prawdziwie karnawałowe 
szaleństwo. Dzieci ze szkół z całej gminy oraz 
mieszkańcy Mstowa i okolic mogli obejrzeć 
efekt współpracy Rady Rodziców i nauczycieli 
Zespołu Szkół w Mstowie oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury. Była nim kolorowa, pełna 
rozmachu bajka ,, Książę szuka żony’’, w 

której wszystkie role były obsadzone przez 
rodziców i nauczycieli.

Opowieść o prawdziwej miłości z wieloma 
zaskakującymi momentami, niezwykłą 
stylizacją znanych bajkowych postaci 
i humorem, która bawiła publiczność 

wypełnionej po brzegi hali przy Zespołu Szkół 
w Mstowie. 
Dodatkową atakcją w przedstawieniu był 
grający na żywo zespół muzyczny , również  
składający się z nauczycieli i rodziców, 
profesjonalne oświetlenie zapewnione przez 
GOK w Mstowie oraz strażacy z OSP Mstów. 
Rodzice, dyrekcja i nauczyciele okazali się 

znakomitymi aktorami!  Burza oklasków i 
zachwyt dzieci były najwspanialszą nagrodą 
dla pełnego pasji zespołu teatralnego.

P o  p r z e d s t a w i e n i u  o d b y ł  s i ę  B a l 
Przebierańców dla wszystkich dzieci ze 
szkół z terenu gminy Mstów. Zabawa była 
wspaniała !   

 Turniej rozegrany był systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund - co 
oznacza, że każdy uczestnik rozegrał 7 
partii zdobywając 1 punkt za wygraną, ½ 
punktu za remis i 0 za przegraną. Dwie 
najwyżej sklasyfikowane dziewczęta i 
dwóch chłopców będzie reprezentować 
n a s z e  g i m n a z j u m  w  z a w o d a c h 
powiatowych.
 Turniej przygotowany był przez 
grupę projektową w składzie: Natalia 
Chadryś, Katarzyna Kowalczyk, Jakub 
Stramski i Mateusz Figzał pod kierunkiem 
mgr Pawła Derdy.
Zdjęcia: 
Natalia Chadryś i Katarzyna Kowalczyk.
Wyniki drużynowe: 
1. II B – 22,5 pkt. 
2. I A – 12,5 pkt. 
3. I C – 11,5 pkt. 
4. II D – 9,5 pkt. 
5. I B – 8,5 pkt. 
6. I D – 7, pkt. 
7. III B – 6,0 pkt. 
8. III C – 4 pkt. 
9. III E – 2,5 pkt.

Klasyfikacja indywidualna: 
1. Mizgała Mikołaj – I A - 7 pkt. 
2. Kuban Grzegorz – II B – 6 pkt. 
3. Jakubczak Maciej – I A – 5,5 pkt. 
4. Łapaj Natalia – II B – 5,5 pkt. 
5. Trzaskacz Rafał – I B – 5 pkt. 
6. Gajosek Julia – I D - 4 pkt. 
7. Ryłko Dominik – III C – 4 pkt. 
8. Mikke Marta – II B – 4 pkt. 
9. Gołkowski Adam – I C – 4 pkt. 
10. Siwek Maciej – II B – 3,5 pkt. 
11. Radecki Klaudiusz – II D – 3,5 pkt. 
12. Świącik Maciej – I B – 3,5 pkt. 
13. Figzał Mateusz – II D – 3,5 pkt. 
14. Choryłek Kacper – III B – 3 pkt. 
15. Małolepszy Wiktor – I D – 3 pkt. 
16. Wojna Kacper – I C – 3 pkt. 
17. Wójcik Michał – I C – 3 pkt. 
18. Sowa Karol – II B – 2,5 pkt. 
19. Figzał Bartosz – II D – 2,5 pkt. 
20. Kosmala Mateusz – III E – 2,5 pkt. 
21. Juchnik Eryk – III B – 2 pkt. 
22. Symula Dawid – I C – 1,5 pkt. 
23. Lizoń Wojciech – II B – 1 pkt. 
24. Bajor Szymon – III B – 1 pkt.

Uczennice  Szkoły Podstawowej w 
Kucharach Natalia Kapica (kl. II), 
Natalia Nowacień (kl. II), Nikola 
Magdziarz (kl.I) ,reprezentowały 
gminę Mstów w  Powiatowym 
K o n k u r s i e  P l a s t y c z n y m 
„Przyroda na l iściu malowana” 
zorganizowanym przez RODN 
„WOM” w Częstochowie oraz ZSP 
nr1 w Częstochowie. 

S u k c e s  u c z n i ó w  S z k o ł y 
P o d s t a w o w e j  w  K u c h a r a c h 
w   X X I X  E dyc j i  Pow i at owe g o 
Konkursu pt .  „Mój  Las”-   Jul i i 
Błachowicz (kl.I)  zajęcie I miejsca 
oraz Adrian Boryś (kl.II)  zajęcie III 
miejsca. Praca Julii przechodzi na 
szczebel konkursu ogólnopolskiego 
. Uczniowie przygotowani przez 
opiekuna szkolnego LOP  Aldonę 
Tomzik.  



Fe
rie

, f
er

ie
... Ferie 2016 w Gminie Mstów

W okresie ferii, które dla województwa śląskiego będą trwały od 
15 do 28 lutego 2016 r. przedszkola i oddziały przedszkolne przy 
szkołach podstawowych w gminie Mstów będą funkcjonowały 
normalnie, oprócz Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w 
Krasicach w której będzie trwał remont. Dzieci mają możliwość 
skorzystania z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej  
w Mokrzeszy.

Zajęcia dla dzieci w czasie ferii w 
godz. 9.00 do 12.00 w poszczególnych 
placówkach oświatowych:
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MSTOWIE 
15.02. - ferie na wesoło 
16.02.- ferie na wesoło 
17.02.- ferie na wesoło 
23.02.- ferie na wesoło 
24.02.- ferie na wesoło 
15 lutego o godz. 10.00 odbędzie się mecz 
piłki ręcznej dziewcząt,  Uczniowie  kontra 
Absolwenci Zespołu Szkół w Mstowie 
 
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im. 
JANA PAWŁA II W JASKROWIE 
15.02. - zajęcia muzyczno-literacko-pla-
styczne 
16.02.- zajęcia komputerowe, z języka 
angielskiego przy użyciu tablicy multime-
dialnej, plastyczne, gry planszowe 
17.02.- zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
rozwijanie umiejętności matematycznych 
–zadania „KANGUR” 
22.02. -zajęcia sportowe, przygotowanie do 
„Kangurka” matematycznego 
23.02.- projekcja filmów o tematyce religij-
nej 
 
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W 
MAŁUSACH WIELKICH  
16.02. - zajęcia sportowe 
17.02.- kółko matematyczne 
18.02.- kółko ortograficzne 
22.02. -zajęcia sportowe 
23.02.- zajęcia plastyczne 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W 
ZAWADZIE 
16.02.- gry i zabawy 
17.02.- zajęcia sportowe 
18.02.- zajęcia z elementami j. angielskiego 
23.02. -zabawy matematyczne 
26.02.- zabawy w teatr-wystawiamy sztukę 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKU-
SZYŃSKIEGO W BRZYSZOWIE 
15.02. - zajęcia sportowe 
17.02.- zajęcia sportowe 
19.02.- zajęcia sportowe 
22.02. -zajęcia sportowe 
26.02.- zajęcia sportowe 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCHA-
RACH  
16.02. - zabawy w języku angielskim 
17.02.- logorytmika 
19.02.- zajęcia plastyczne 
23.02. -zajęcia plastyczno-techniczne 
24.02.- gry i zabawy ruchowe 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W MOKRZESZY 
15.02. - zajęcia sportowe 
16.02.- zajęcia teatralne 
17.02.- zajęcia plastyczne 
25.02. -zajęcia informatyczne 
26.02.- zajęcia taneczne 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASICACH 
im. Św. HUBERTA 
nieczynna ze względu na remont
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Nowe przystanki wizytówką gminy Mstów

Ładnie i bezpiecznie przy szkole 
w Małusach Wielkich
Poprawa estetyki wokół szkoły, a przede wszystkim zwiększenie bez-
pieczeństwa uczniów to największe zalety wyłożenia kostką brukową 
ścieżki prowadzącej do budynku ZSP w Małusach Wielkich.

 W gminie nie ma praktycznie miej-
scowości, do której nie dojeżdżałby autobus. 
Niestety, warunki, w jakich podróżnym 
przychodzi oczekiwać na jego przyjazd, 
nierzadko pozostawiają wiele do życzenia. 
Trudno się temu dziwić – niektóre z wiat 
pamiętają czasy sprzed kilku samorządo-
wych kadencji. Ma się to jednak zmienić w 
najbliższym czasie. Niedawno przy drodze 
wojewódzkiej w Mstowie, na wysokości 
Urzędu Gminy stanęła wiata przystankowa, 
zrealizowana według projektu wykonanego 
na zlecenie Urzędu Gminy.
- W moduły przystanku wkomponowane 
jest logo gminy Mstów, nazwa miejscowo-
ści, mapa okolic i widok terenu „z lotu pta-
ka” z oznaczeniem „TU JESTEŚ” – opisuje 

 Jeszcze w minione wakacje do 
budynku szkoły w Małusach Wielkich 
prowadził stary, wykonany wiele lat temu, 
betonowy chodnik. Pozostawiał on wiele 
do życzenia zarówno ze względu na wy-
godę użytkowania, jak i wątpliwe walory 
estetyczne. Dziś to już przeszłość, którą 
zobaczyć można jedynie na archiwalnych 
fotografiach. W listopadzie br. udało się zre-
alizować przedsięwzięcie budowy nowego 
dojścia do szkolnego budynku, z kostki bru-
kowej. 

- W imieniu personelu naszej placówki, a 
przede wszystkim naszych uczniów, dzię-
kuję serdecznie Panu Wójtowi i Radzie 
Gminy za wsparcie finansowe i życzliwość 
– wyraża swoją wdzięczność Mariola Tom-
czyk, dyr. ZSP Małusy Wielkie. 

 Od dawna mieszkańcy Kobyłczyc 
zgłaszali, że znaczna cześć słupów w ich 
miejscowości wymaga wymiany. Stare, 
ponad 40-letnie drewniane elementy nie 
wyglądały estetycznie, dodatkowo były też 
bardzo wyeksploatowane.
 Dzięki wspólnym staraniom soł-
tysa Artura Jabłońskiego oraz radnego Ko-
byłczyc, Grzegorza Stachurskiego - którzy 
zainteresowali problemem wójta T.Gęsiarza, 
udało się porozumieć z Zakładem Energe-
tycznym i wymienić jeszcze w bieżącym 

Wymiana starych słupów 
energetycznych w Kobyłczycach
W Kobyłczycach zakończono prace, związane z wymianą infra-
struktury energetycznej. Zamontowano nowe słupy energetyczne, 
zastępując stare drewniane.

roku stare elementy na nowe. Przestrzeń 
publiczna Kobyłczyc nabrała dzięki temu 
zupełnie nowej estetyki i wyglądu.

Oni będą odśnieżać drogi gminne

Nowa linia PKS z Kobyłczyc do Mstowa

W sezonie zimowym 2015/2016 zimowym utrzymaniem dróg zajmować się będą:

Obwód I - Jaskrów; Siedlec; Gąszczyk 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REZ DROGPOL” Jaskrów ul. Starowiejska 1 
Obwód II - Zawada; Kobyłczyce; Małusy Wielkie; Małusy Małe; Brzyszów 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REZ DROGPOL” Jaskrów ul. Starowiejska 1 
Obwód III - Mokrzesz; Jaźwiny; Kuśmierki; Krasice; Łuszczyn 
„SZERBUD” Justyna Szerszeń, Zawada ul. Częstochowska 21c 
Obwód IV - Mstów; Wancerzów; Kłobukowice 
BIO – MAX Sp. z o.o. ul. Botaniczna 17, 42-256 Olsztyn
Obwód V - Kuchary; Latosówka; Cegielnia 
BIO – MAX Sp. z o.o. ul. Botaniczna 17, 42-256 Olsztyn

Choć przynajmniej do połowy grudnia w 
okolicach Mstowa śnieg oglądać można 
było głównie w relacjach telewizyjnych z 
innych regionów kraju, Urząd Gminy pod-
pisał stosowne umowy z firmami, które 
będą zajmować się zimowym utrzymaniem 
dróg w bieżącym sezonie. Wzorem lat ubie-
głych gmina podzielona została na obwody, 
by w razie potrzeby odśnieżarki mogły wy-
jechać w kilka miejsc równocześnie.

Jest bezpieczniej!

Radni dotrzymali 
słowa

 W ramach realizacji zadania „Po-
prawa bezpieczeństwa na drogach gmin-
nych na terenie gminy Mstów” zamontowa-
no bariery energochłonne w Mstowie i w 
Siedlcu.
 Bariery będą służyły poprawie bez-
pieczeństwa kierowców, zwłaszcza w okresie 
zimowym. 
 Wykonanie energochłonnych ba-
rier ochronnych dotyczyło dróg gminnych: 
* w Siedlcu (w kierunku na „Podlesie”, niebez-
pieczny zakręt) 
* drogi Mstów- Małusy Małe (niebezpieczny 
zakręt za Ośrodkiem Zdrowia)

 Gmina Mstów znów poprawia 
wizerunek. Na jej terenie wymieniane są 
przystanki autobusowe. Stare, zniszczone 
wiaty zastępowane są nowymi, estetycz-
nymi, wyposażonymi w tablice zawierają-
ce szereg użytecznych informacji.

Postulaty mieszkańców Kobyłczyc, Małus i Brzyszowa zostaną spełnione. Jest duża szansa, że 
od lutego PKS uruchomi linię autobusową, która umożliwi im bezpośredni dojazd do Mstowa.

wygląd nowego przystanku wójt gminy, 
Tomasz Gęsiarz. – Te informacje mogą być 
bardzo przydatne na przykład dla turystów 
rowerowych i pieszych, którzy coraz licz-
niej odwiedzają gminę Mstów.
 Kolejnych pięć nowych przystan-
ków jest już w przygotowaniu i będą usta-
wione jeszcze w tym roku. W następnych 
latach gmina planuje sukcesywnie wymie-
niać stare przystanki na nowe, aby prze-
strzeń publiczna w gminie Mstów nabierała 
lepszego wizerunku.

 
 Bardzo szczytną i godną pochwały 
inicjatywą wykazali się radni gminy Mstów, 
którzy na początku kadencji zadeklarowali, 
że część swoich diet przekażą na cele charyta-
tywne. Z końcem roku zebrana kwota trafi do 
potrzebujących.
 Niedługo po wyborach radni z Msto-
wa, Jaskrowa, Brzyszowa, Srocka, Mokrzeszy, 
Małus, Cegielni, Siedlca i Kobyłczyc postano-
wili, że pomogą potrzebującym, zrzekając się 
części pieniędzy, jakie otrzymają za udział w 
sesjach. 
- Na koniec roku uzbierała się już dzięki temu 
pewna kwota, przedyskutowaliśmy więc 
wspólnie, na jaki cel ją przeznaczymy – mówi 
Bogusław Gawron, radny z Jaskrowa. - Pomoc 
trafi do mieszkańców naszej gminy, którzy po-
trzebują wsparcia, na pewno natomiast to nie 
ostatnia taka akcja z naszej strony.
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- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
- kursuje w dni nauki szkolnej

- kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 
  nie kursuje w dniach 24 i 31.XII przez
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 nie kursuje w dniach 24 i 31.XII

- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
- kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 

 Choć Kobyłczyce,  Małusy, czy 
Brzyszów dzieli od Mstowa zaledwie 
kilka kilometrów, dotąd pokonanie tej 
trasy autobusami PKS-u było nie lada 
wyczynem. Chcąc tego dokonać, trzeba 
było skorzystać z przesiadki w Często-
chowie, co znacząco wydłużało podróż. 
Biorąc pod uwagę, że najczęściej trze-
ba było jeszcze wrócić do domu tą samą 

drogą, zwykle na taką wyprawę należa-
ło zarezerwować  cały dzień. Zaintere-
sowani zmianą tej sytuacji mieszkańcy 
gminy, wielokrotnie apelowali do władz 
gminnych z prośbą o interwencję, ale 
dotąd PKS był w tej sprawie nieugięty. 
Zmieniło się to jednak dzięki rozmowom 
przeprowadzonym przez wójta z dyrekcją 
przedsiębiorstwa w ostatnich tygodniach. 

Zaowocowały one tym, że przy dofinan-
sowaniu z gminy Mstów zostaną urucho-
mione nowe kursy. 
- Chcemy również skomunikować też 
Mstów z Latosówką, bo tamtejsi miesz-
kańcy mają podobny problem chcąc doje-
chać do Urzędu Gminy, czy ośrodka zdro-
wia w Mstowie. Toczą się na ten temat 
rozmowy z GZK Rędziny.
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Nowe przystanki wizytówką gminy Mstów

Ładnie i bezpiecznie przy szkole 
w Małusach Wielkich
Poprawa estetyki wokół szkoły, a przede wszystkim zwiększenie bez-
pieczeństwa uczniów to największe zalety wyłożenia kostką brukową 
ścieżki prowadzącej do budynku ZSP w Małusach Wielkich.

 W gminie nie ma praktycznie miej-
scowości, do której nie dojeżdżałby autobus. 
Niestety, warunki, w jakich podróżnym 
przychodzi oczekiwać na jego przyjazd, 
nierzadko pozostawiają wiele do życzenia. 
Trudno się temu dziwić – niektóre z wiat 
pamiętają czasy sprzed kilku samorządo-
wych kadencji. Ma się to jednak zmienić w 
najbliższym czasie. Niedawno przy drodze 
wojewódzkiej w Mstowie, na wysokości 
Urzędu Gminy stanęła wiata przystankowa, 
zrealizowana według projektu wykonanego 
na zlecenie Urzędu Gminy.
- W moduły przystanku wkomponowane 
jest logo gminy Mstów, nazwa miejscowo-
ści, mapa okolic i widok terenu „z lotu pta-
ka” z oznaczeniem „TU JESTEŚ” – opisuje 

 Jeszcze w minione wakacje do 
budynku szkoły w Małusach Wielkich 
prowadził stary, wykonany wiele lat temu, 
betonowy chodnik. Pozostawiał on wiele 
do życzenia zarówno ze względu na wy-
godę użytkowania, jak i wątpliwe walory 
estetyczne. Dziś to już przeszłość, którą 
zobaczyć można jedynie na archiwalnych 
fotografiach. W listopadzie br. udało się zre-
alizować przedsięwzięcie budowy nowego 
dojścia do szkolnego budynku, z kostki bru-
kowej. 

- W imieniu personelu naszej placówki, a 
przede wszystkim naszych uczniów, dzię-
kuję serdecznie Panu Wójtowi i Radzie 
Gminy za wsparcie finansowe i życzliwość 
– wyraża swoją wdzięczność Mariola Tom-
czyk, dyr. ZSP Małusy Wielkie. 

 Od dawna mieszkańcy Kobyłczyc 
zgłaszali, że znaczna cześć słupów w ich 
miejscowości wymaga wymiany. Stare, 
ponad 40-letnie drewniane elementy nie 
wyglądały estetycznie, dodatkowo były też 
bardzo wyeksploatowane.
 Dzięki wspólnym staraniom soł-
tysa Artura Jabłońskiego oraz radnego Ko-
byłczyc, Grzegorza Stachurskiego - którzy 
zainteresowali problemem wójta T.Gęsiarza, 
udało się porozumieć z Zakładem Energe-
tycznym i wymienić jeszcze w bieżącym 

Wymiana starych słupów 
energetycznych w Kobyłczycach
W Kobyłczycach zakończono prace, związane z wymianą infra-
struktury energetycznej. Zamontowano nowe słupy energetyczne, 
zastępując stare drewniane.

roku stare elementy na nowe. Przestrzeń 
publiczna Kobyłczyc nabrała dzięki temu 
zupełnie nowej estetyki i wyglądu.

Oni będą odśnieżać drogi gminne

Nowa linia PKS z Kobyłczyc do Mstowa

W sezonie zimowym 2015/2016 zimowym utrzymaniem dróg zajmować się będą:

Obwód I - Jaskrów; Siedlec; Gąszczyk 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REZ DROGPOL” Jaskrów ul. Starowiejska 1 
Obwód II - Zawada; Kobyłczyce; Małusy Wielkie; Małusy Małe; Brzyszów 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REZ DROGPOL” Jaskrów ul. Starowiejska 1 
Obwód III - Mokrzesz; Jaźwiny; Kuśmierki; Krasice; Łuszczyn 
„SZERBUD” Justyna Szerszeń, Zawada ul. Częstochowska 21c 
Obwód IV - Mstów; Wancerzów; Kłobukowice 
BIO – MAX Sp. z o.o. ul. Botaniczna 17, 42-256 Olsztyn
Obwód V - Kuchary; Latosówka; Cegielnia 
BIO – MAX Sp. z o.o. ul. Botaniczna 17, 42-256 Olsztyn

Choć przynajmniej do połowy grudnia w 
okolicach Mstowa śnieg oglądać można 
było głównie w relacjach telewizyjnych z 
innych regionów kraju, Urząd Gminy pod-
pisał stosowne umowy z firmami, które 
będą zajmować się zimowym utrzymaniem 
dróg w bieżącym sezonie. Wzorem lat ubie-
głych gmina podzielona została na obwody, 
by w razie potrzeby odśnieżarki mogły wy-
jechać w kilka miejsc równocześnie.

Jest bezpieczniej!

Radni dotrzymali 
słowa

 W ramach realizacji zadania „Po-
prawa bezpieczeństwa na drogach gmin-
nych na terenie gminy Mstów” zamontowa-
no bariery energochłonne w Mstowie i w 
Siedlcu.
 Bariery będą służyły poprawie bez-
pieczeństwa kierowców, zwłaszcza w okresie 
zimowym. 
 Wykonanie energochłonnych ba-
rier ochronnych dotyczyło dróg gminnych: 
* w Siedlcu (w kierunku na „Podlesie”, niebez-
pieczny zakręt) 
* drogi Mstów- Małusy Małe (niebezpieczny 
zakręt za Ośrodkiem Zdrowia)

 Gmina Mstów znów poprawia 
wizerunek. Na jej terenie wymieniane są 
przystanki autobusowe. Stare, zniszczone 
wiaty zastępowane są nowymi, estetycz-
nymi, wyposażonymi w tablice zawierają-
ce szereg użytecznych informacji.

Postulaty mieszkańców Kobyłczyc, Małus i Brzyszowa zostaną spełnione. Jest duża szansa, że 
od lutego PKS uruchomi linię autobusową, która umożliwi im bezpośredni dojazd do Mstowa.

wygląd nowego przystanku wójt gminy, 
Tomasz Gęsiarz. – Te informacje mogą być 
bardzo przydatne na przykład dla turystów 
rowerowych i pieszych, którzy coraz licz-
niej odwiedzają gminę Mstów.
 Kolejnych pięć nowych przystan-
ków jest już w przygotowaniu i będą usta-
wione jeszcze w tym roku. W następnych 
latach gmina planuje sukcesywnie wymie-
niać stare przystanki na nowe, aby prze-
strzeń publiczna w gminie Mstów nabierała 
lepszego wizerunku.

 
 Bardzo szczytną i godną pochwały 
inicjatywą wykazali się radni gminy Mstów, 
którzy na początku kadencji zadeklarowali, 
że część swoich diet przekażą na cele charyta-
tywne. Z końcem roku zebrana kwota trafi do 
potrzebujących.
 Niedługo po wyborach radni z Msto-
wa, Jaskrowa, Brzyszowa, Srocka, Mokrzeszy, 
Małus, Cegielni, Siedlca i Kobyłczyc postano-
wili, że pomogą potrzebującym, zrzekając się 
części pieniędzy, jakie otrzymają za udział w 
sesjach. 
- Na koniec roku uzbierała się już dzięki temu 
pewna kwota, przedyskutowaliśmy więc 
wspólnie, na jaki cel ją przeznaczymy – mówi 
Bogusław Gawron, radny z Jaskrowa. - Pomoc 
trafi do mieszkańców naszej gminy, którzy po-
trzebują wsparcia, na pewno natomiast to nie 
ostatnia taka akcja z naszej strony.
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 nie kursuje w dniach 24 i 31.XII

- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt; nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
- kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku oprócz świąt; 

 Choć Kobyłczyce,  Małusy, czy 
Brzyszów dzieli od Mstowa zaledwie 
kilka kilometrów, dotąd pokonanie tej 
trasy autobusami PKS-u było nie lada 
wyczynem. Chcąc tego dokonać, trzeba 
było skorzystać z przesiadki w Często-
chowie, co znacząco wydłużało podróż. 
Biorąc pod uwagę, że najczęściej trze-
ba było jeszcze wrócić do domu tą samą 

drogą, zwykle na taką wyprawę należa-
ło zarezerwować  cały dzień. Zaintere-
sowani zmianą tej sytuacji mieszkańcy 
gminy, wielokrotnie apelowali do władz 
gminnych z prośbą o interwencję, ale 
dotąd PKS był w tej sprawie nieugięty. 
Zmieniło się to jednak dzięki rozmowom 
przeprowadzonym przez wójta z dyrekcją 
przedsiębiorstwa w ostatnich tygodniach. 

Zaowocowały one tym, że przy dofinan-
sowaniu z gminy Mstów zostaną urucho-
mione nowe kursy. 
- Chcemy również skomunikować też 
Mstów z Latosówką, bo tamtejsi miesz-
kańcy mają podobny problem chcąc doje-
chać do Urzędu Gminy, czy ośrodka zdro-
wia w Mstowie. Toczą się na ten temat 
rozmowy z GZK Rędziny.

Przypominamy, że mieszkańcy m.in. Kobyłczyc, Małus Wielkich, Małus Małych, Brzyszowa, Srocka i Siedlca mogą skorzystać 
z nowej linii autobusowej PKS łączącej te miejscowości z Mstowem.

Działka na plac 
zabaw w Pniakach 
Mokrzeskich

Działo się w Cegielni i Kucharach...

Decyzją Wojewody Śląskiego gmina 
Mstów nieo dpłatnie  nabyła  na 
własność nieruchomość w Pniakach 
Mokrzeskich, należącą wcześniej do 
Skarbu Państwa.

-  M o ż e  w re s z c i e  u d a  s i ę  w  t e j 
miejscowości wykonać plac zabaw, 
tak potrzebny dla dzieci. Do tej pory 
starania mieszkańców Pniaków 
Mokrzeskich były nieskuteczne, gdyż 
nie było żadnego terenu gminnego 
dla tej inwestycji - mówi radny z 
Mokrzeszy, Łukasz Całusiński.  - 
Z pewnością byłaby to wspaniała 
niespodzianka zarówno dla dzieci, 
jak i ich rodziców.

Cegielnia
D z i ę k i  s p r z y j a j ą c y m  w a r u n k o m 
atmosferycznym oraz pomocy OSP Mstów 
udało się uruchomić na początku stycznia 
2016 roku naturalne lodowisko w Cegielni. 
Codziennie korzystali z niego nie tylko 
mieszkańcy tej miejscowości, ale także 
przybyli goście. Przy pomocy radnego W. 
Kubika, sołtysa P. Błachowicza oraz kilku 
innych mieszkańców organizowano także 
‚’niedzielne rodzinne spotkania na lodzie’’. 
Było przy tym wiele wspaniałej zabawy. 
Można było min. zagrzać się przy dużym 
ognisku rozpalonym przez organizatorów. 
Wszystkim zabawom towarzyszyła 
płynąca z głośników świąteczna muzyka. 
Miało miejsce również wspólne pieczenie 
kiełbasek oraz śpiewanie piosenek. W 
spotkaniach uczestniczyły zarówno 
dzieci, młodzież, jak i dorośli. Zabawa na 
pięknej lodowej tafli trwała zawsze do 
późnych godzin wieczornych.

Kuchary
Dzięki zaangażowaniu radnego Wojciecha 
Kubika udało się zamontować  na placu 
zabaw przy szkole  po dstawowej  w 
Kucharach  nową huśtawkę dla dzieci. To 
dopiero początek wyposażania placu w tego 

typu urządzenia. Również część budżetu 
sołeckiego w Kucharach przeznaczona jest 
w tym roku na zakup kolejnych. Zmiana 
zagospodarowania terenu przy szkole na 
pewno ucieszy uczące się tam dzieci.


