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bezpłatny miesięcznik społeczno-kulturalny

Rusza program „Rodzina 500+”
Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+) będą
przyjmowane od 1 kwietnia 2016r.
dokończenie na s.3

Płacąc podatki dla gminy Mstów masz wpływ na jej rozwój
Nie trzeba być zameldowanym w gminie Mstów, by znaczna część (38 %)
wpłacanego podatku do urzędu skarbowego, wróciła do gminy Mstów. Wystarczy,
że mieszka się w gminie i w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisze się
gminny adres jako adres aktualnego zamieszkania.
dokończenie na s.3

Wieści z urzędu

Prezesi i naczelnicy gminnych
jednostek OSP

Gmina Mstów partnerem
projektu „POWER 2.18”

Jak co roku, we wszystkich jednostkach OSP na tere- Gmina Mstów podpisała porozumienie, przystępując
nie gminy Mstów odbyły się zebrania sprawozdaw- do konsorcjum sześciu gmin (tj. Janów, Lelów, Dączo wyborcze. Oto pełna lista strażackich władz:
browa Zielona, Poczesna, Przyrów i Mstów), w celu
wspólnego aplikowania o środki europejskie. Lider
OSP Małusy Wielkie:
konsorcjum złożył z końcem lutego br. wniosek w raPrezes - Łuszczyński Tomasz
Naczelnik - Sypuła Mateusz
mach konkursu 2.18. „Wysokiej jakości usługi admiOSP Małusy Małe:
nistracyjne, Wiedza Edukacja Rozwój”, który ogłosiło
Prezes - Kasztelan Mirosław
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Naczelnik - Stępień Grzegorz
OSP Kobyłczyce:
Prezes - Rospondek Mieczysław
Naczelnik - Jabłoński Artur

OSP Jaskrów:
Prezes - Kubica Bogdan
Naczelnik - Kubica Robert
OSP Mstów:
Prezes - Cierpiałowski Łukasz
Naczelnik - Czapski Marcin
OSP Kuchary:
Prezes - Kyzioł Wiesław
Naczelnik - Nowakowski Henryk

OSP Krasice:
Prezes - Wojna Krzysztof
Naczelnik - Boral Michał
OSP Mokrzesz:
Prezes - Chmielarz Marek
Naczelnik - Walaszczyk Jerzy
OSP Zawada:
Prezes - Włodarski Henryk
Naczelnik - Pardela Piotr
OSP Siedlec:
Prezes - Sieradzki Zygmunt
Naczelnik - Osuchowski Marcin

Przy założeniu, że projekt Konsorcjum 6 gmin otrzyma dofinansowanie (przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2016r.):
- dla naszej gminy najciekawszym
przedsięwzięciem projektu będzie wdrożenie systemu sms-owego powiadamiania mieszkańców (np. o występujących zagrożeniach bezpieczeństwa,
wydarzeniach kulturalnych, gminnych itp.).
Będzie to szybka możliwość dotarcia z
ważną informacją bezpośrednio do zainteresowanych mieszkańców naszej gminy.
- gmina Mstów realizując projekt będzie
mogła zakupić programy dziedzinowe do
obsługi opłat lokalnych, w tym również
obsługi zwrotu rolnikom akcyzy za paliwo oraz program dziedzinowy do ewidencji i obsługi nieruchomości gminnych.
Również w ramach środków projektowych zostaną zmodernizowane programy
do ewidencji podatków i opłat lokalnych.
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- dla mieszkańców gminy Mstów zostanie
utworzony specjalny portal internetowy,
gdzie po indywidualnym zalogowaniu będzie można sprawdzić stan wniesionych
opłat i podatków na konto samorządu.
- pracownicy Urzędu będą mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach w zakresie obsługi nowych programów, jak
i podnieść swoją wiedzę w dziedzinie
nowoczesnej administracji oraz obowiązujących przepisów prawnych.
W ramach projektu planowane jest również działanie polegające na modernizacji
serwerowni Urzędu Gminy i sieci wewnętrznej oraz doposażenie sali sesyjnej
w urządzenia audiowizualne do obsługi
spotkań z mieszkańcami, radnymi i sołtysami.

Nowe tablice sołeckie i przystanki praktyczne i estetyczne
Zlecenia, umowy, przetargi..
Urząd gminy we Mstowie ogłosił przetarg na remont nawierzchni bitumicznych, (nakładek) na odcinkach dróg:
Mstów - Zawada – Krasice i Jaźwiny – Kuśmierki. Jeżeli wyniki przetargu pozwolą na
oszczędności w stosunku do zaplanowanej
w budżecie kwoty, realizacji doczeka się też
fragment drogi przy stawie w Kucharach.

Kolejna podpisana umowa dotyczy
wykonania dokumentacji na wykonanie
ścieżki rowerowej łączącej gminę Mstów z
Miastem Częstochowa.

Zlecono wykonanie dokumentacji
wymiany sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego we Mstowie.

Gmina Mstów złożyła do Urzędu
Marszałkowskiego woj.śląskiego wniosek
na modernizację drogi dojazdowej do pól
w Jaskrowie. Termin realizacji - II półrocze
2016 r

Wybrano wykonawcę i podpisano umowę dotyczącą wykonania odwiertu
studni głebinowej w Jaskrowie.

Konsultacje społeczne „Mapy
zagrożeń bezpieczeństwa w gminie Mstów”
Policja w całej Polsce przystąpiła do działań mających na celu utworzenie
krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa.
Dlatego w dniu 26 lutego policjanci z komisariatu w Kłomnicach, który obejmuje
swym zasięgiem naszą gminę przeprowadzili w urzędzie gminy konsultacje społeczne na temat mapy zagrożeń społecznych.
Policjanci Przedstawili za pomocą
wykresów stan bezpieczeństwa pokazując
szczegółowe dane dotyczące ilości interwencji oraz przestępstw i wykroczeń popełnianych na naszym terenie. Mapa zawiera,

poza danymi statystycznymi i wynikami
badań opinii społecznej, wnioski z debat i
konsultacji społecznych. To właśnie opinie
mieszkańców radnych i sołtysów mają decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego dokumentu służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa.
Podczas spotkania nasi radni i sołtysi szczegółowo mówili o zagrożeniach występujących na drogach zwłaszcza na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką nr 786.

Trwa akcja wymiany przystanków autobusowych w całej gminie. We wszystkich
miejscowościach pojawiły się też nowe
ogłoszeniowe tablice sołeckie.
Akcja wymiany starych wiat przystankowych rozpoczęła się w ubiegłym roku, pisaliśmy o niej w poprzednim numerze. Kilka
miejscowości już może cieszyć się z nowych,
funkcjonalnych i estetycznych obiektów,
inne doczekają się ich w najbliższym czasie. Na grafice pokazujemy, jak wyglądać
będzie przystanek w Kobyłczycach, gotowe
są również inne projekty, które czekają już
na realizację.
Kolejnym krokiem zmierzającym ku poprawie wizerunku gminy, przy jednoczesnym

zadbaniu o zabezpieczenie potrzeb
mieszkańców jest ustawienie w gminnych
miejscowościach nowych tablic ogłoszeniowych, które zastąpiły stare metalowe. Są
one ogólnodostępne, co oznacza, że obok
wiadomości urzędowych pojawiać się mogą
na nich również ogłoszenia innego typu.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+) będą przyjmowane przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie od 1 kwietnia 2016r.
- ksero dowodu osobistego wnioskodawcy
Do wniosku o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko uzależnione od
dochodu należy dołączyć odpowiednio:
1. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
oświadczenia członków rodziny.2. Kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca
przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w
związku z okolicznościami, o których
mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz.
1650, z późn. zm. );

3. Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu
zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę
pobytu z adnotacją „dostęp do rynku
pracy”
Aktualne informacje na temat programu
500+ oraz etapy procesu legislacyjnego są
dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (serwis zewnętrzny) oraz na stronie
www.mstow.pl

Do wniosku o świadczenie wychowawcze
na drugie i kolejne dziecko (bez dochodu)
należy dołączyć:
- odpis skrócony aktu urodzenia
dziecka (ksero, oryginał do wglądu)

4. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu
orzekającego rozwód lub separację albo
odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu
małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej

dziecko;

5. Odpis prawomocnego postanowienia
sądu orzekającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu opiekuńczego lub
ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o
przysposobienie dziecka;
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6. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna
prawnego dziecka;
7. Orzeczenie o niepełnosprawności
dziecka wchodzącego w skład rodziny
8. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

W przypadku gdy okoliczności sprawy
mające wpływ na prawo do świadczenia
wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący
świadczenia może domagać się takiego
dokumentu.

Płacąc podatki dla gminy Mstów masz wpływ na jej rozwój
Nie trzeba być zameldowanym w gminie Mstów, by znaczna część (38 %) wpłacanego podatku do urzędu
skarbowego, wróciła do gminy Mstów. Wystarczy, że mieszka się w gminie i w swoim rocznym zeznaniu
podatkowym PIT wpisze się gminny adres jako adres aktualnego zamieszkania.
Jeżeli gmina Mstów jest miejscem, gdzie się mieszka, to mimo innego
miejsca zameldowania warto skorygować
sposób płacenia podatku.
Wystarczy na pierwszej stronie
w części B zeznania podatkowego (PIT)
wpisać faktyczny aktualny adres
zamieszkania na terenie gminy Mstów
(nie zameldowania), a podatki popłyną do
budżetu gminy, w której się rzeczywiście
mieszka!

Rozpoczął się okres dokonywania rozliczeń podatkowych z urzędem
skarbowym. Dotyczy to wszystkich osób
fizycznych, które rozliczają się za pomocą
deklaracji PIT. Podatek dochodowy płaci
się do urzędu skarbowego odpowiedniego
do miejsca zamieszkania.
W ostatnim czasie przybyło nam
wielu mieszkańców, którzy wybudowali
swój dom i osiedlili się na terenie gminy
Mstów. Jednak nie wszyscy zameldowali
się, choć tu mieszkają.

Jeśli z podatku dochodowego rozlicza płatnik (pracodawca), proszę go zawiadomić, że miejscem zamieszkania na
dzień 31 grudnia roku podatkowego była
gmina Mstów.
Jeżeli już złożyło się swój PIT, warto złożyć korektę wypełniając formularz aktualizacyjny ZAP-3

Nasze podatki wrócą do Nas, jeśli
w zeznaniu podatkowym wskażemy jako
miejsce zamieszkania gminę Mstów.
Ma to ogromny wpływ na poprawę warunków życia w gminie:
budowę dróg, kanalizacji i wodociągów,
unowocześniania szkolnictwa, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. To dzięki właśnie tym środkom
gmina ma dochody własne, które przeznacza na inwestycje.

red
Każdy chciałby, aby w miejscu jego
zamieszkania były dobre drogi, ładne
obiekty, place zabaw i altany.

Bardzo łatwo realnie wesprzeć rozwój
gminy!

Wielkanocna Zbiórka Żywności w Mstowie
Po raz kolejny ogólnopolska, zorganizowana już po raz 18. akcja Banków
Żywności, trafiła także do Mstowa. Wolontariusze kwestowali tu, dzięki inicjatywie Pawła Poliszewskiego - mieszkańca
w naszej gminy. Wielkanocne zbiórki
żywności na rzecz potrzebujących zorganizowano w 2500 sklepów spożywczych na
terenie całej Polski. 35 000 wolontariuszy
wyszło naprzeciw potrzebom najbiedniejszych polskich rodzin.
Społeczność Mstowa zaangażowała się w akcję Banków Żywności po raz 10.

Wolontariusze przeprowadzili w dniach
11.12.13 marca 2016 r. zbiórkę żywności
w największym markecie w Mstowie.
Podczas akcji wolontariusze wręczali kupującym ulotki informacyjne, zachęcając
jednocześnie do umieszczania produktów
w specjalnym koszu. Zebrana żywność łącznie około 183 kg - została przekazana
do gminnym placówkom oświatowym,
by – za pośrednictwem nauczycieli- trafiła przed świętami do rodzin najbardziej
potrzebujących.
W Wielkanocnej Zbiórce Żywności
we Mstowie wzięli udział wolontariusze:

Marcin Rydz, Michał Figzał, Rafał Kalota,
Bartosz Kwasek , Bartosz Kwiatkowski, Tomasz Kielan, Bartosz Pych, Łukasz Małolepszy, Karol Bajor, Sebastian Marczak i
Łukasz Malolepszy (dwóch wolontariuszy
o tym samych im. nazwiskach).
wwZbiorki Żywności pozytywnie wpisują się w świadomość mieszkańców, którzy chętnie stają się darczyńcami.
Produkty przekazywały osoby w różnym
wieku m.in. rodzice i towarzyszące im w
czasie zakupów małoletnie dzieci. To bardzo dobry wzór postawy rodzicielskiej tzn.

uczyć najmłodszych, by potrafili dzielić
się z innymi – ocenia Paweł Poliszewski,
organizator akcji we Mstowie.
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Gmina Mstów zmienia wizerunek - wywiad z radnym Wojciechem Kubikiem
W naszym cyklu rozmów z członkami Rady Gminy Mstów, przyszła kolej na radnego Cegielni i Kuchar,
Wojciecha Kubika. Bieżąca kadencja jest pierwszą w jego samorządowej karierze. Między innymi o planach,
zarówno tych już zrealizowanych, jak i czekających dopiero na realizację opowiedział on w rozmowie z
Adamem Jakubczakiem.
Na początek rozmowy cofnijmy się nieco
w czasie, do roku 2014, kiedy to jesienią
odbyły się wybory samorządowe. Co skłoniło pana do wzięcia w nich udziału?
Zaczęło się od niezobowiązującej rozmowy z Tomaszem Gęsiarzem, który wówczas pełnił funkcję radnego Gminy Mstów
i wszystko wskazywało, że będzie się o nią
starał także w kolejnej kadencji. Im bliżej było wyborów, tym częściej nakłaniał
mnie do podjęcia próby zostania radnym.
Znamy się bardzo dobrze, od ławki szkolnej, ale jednak początkowo jego namowy
traktowałem jako żart raczej. Z czasem
okazało się jednak, że Tomasz mówi na
tyle poważnie, że dałem mu się nakłonić
do wystartowania w wyborach. Nie była to
z mojej strony decyzja pochopna, skonsultowałem ją przede wszystkim z najbliższymi, a i w pracy przeprowadzić musiałem
poważną rozmowę. Było to konieczne, bo
zajęcie, które wykonuję zawodowo, wiąże
się z wieloma wyjazdami, co nie sprzyja łączeniu pracy z pełnieniem funkcji radnego.
Okazało się jednak, że zarówno rodzina,
jak i pracodawca nastawieni byli przychylnie, więc mogłem ze spokojem sumienia
spróbować swoich sił. Szczerze powiem,
że obawiałem się, jak wypadnę, bo przecież
moim konkurentem był kontrkandydat ze
sporym doświadczeniem, radny i przewodniczący Rady w kilku kadencjach. Okazało się jednak, że z tej samej miejscowości
wystartowało kilku kandydatów, przez co
głosy rozłożyły się i prawdopodobnie mnie
to pomogło.
Czy przed podjęciem decyzji był pan na
bieżąco z życiem samorządowym w gminie, z tym, co działo się w Urzędzie?
Nie do końca, prawdę mówiąc. Wiedziałem kto jest wójtem, kto zasiada w Radzie
i pracuje w Urzędzie, ale po części dlatego,
że pracownikiem tej ostatniej instytucji jest
bliska mi osoba, więc trudno było uniknąć
w domu rozmów na ten temat. Starałem
się też zawsze czynnie uczestniczyć w
życiu społecznym, co też dawało mi jakąś
wiedzę, ale jednak nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że żyłem z gminną
polityką za pan brat od zawsze.
Jak w takim razie ta wiedza sprzed wyborów na temat pracy w samorządzie wypada w konfrontacji z tym, co może pan
powiedzieć po półtorarocznym pełnieniu
funkcji radnego?
Nie będę oryginalny stwierdzając, że
rzeczywistość okazała się inna niż wcześniejsze wyobrażenia, bo podobnie myśli
wielu moich kolegów, których samorzą-

dowa kariera dopiero się rozpoczęła. Ja też
myślałem, że bycie radnym ogranicza się
praktycznie do uczestnictwa w sesjach.
Tymczasem to zajęcie naprawdę mocno
absorbujące i wymagające czasu. Są posiedzenia komisji, spotkania z mieszkańcami
i uczestnictwo w wielu oficjalnych uroczystościach. Biorąc pod uwagę, że równolegle cały czas pracuję zawodowo, łatwo się
zorientować, że zaangażowanie w gminne
sprawy odbywa się kosztem czasu dla najbliższych.
Tym ważniejsze jest więc, by zajęcie to
dawało satysfakcję? Jest tak w pańskim
przypadku?
Zdecydowanie tak. Poprzednia kadencja
samorządowa w gminie Mstów była bardzo burzliwa, zwłaszcza pod koniec jej
trwania. Dziś wygląda to zupełnie inaczej,
a ja czuję się cząstką mającą realny wpływ
na to, jak sprawy się układają. Rada to mieszanka rutyny i młodości, dobrze się dogadująca i uzupełniająca. Młodzi korzystają
z doświadczenia starszych, a i starsi nie
ignorują patrzenia na świat młodszych. Patrzymy w jednym kierunku, co potwierdza
prawdę zawartą w powiedzeniu, że zgoda
buduje, niezgoda rujnuje. W poprzedniej
kadencji zgody w Radzie nie było, więc
teraz to jest trochę tak, że budujemy wizerunek gminy na gruzach, od podstaw.
W mojej opinii robimy to na tyle dobrze,
że systematycznie poprawia się też wizerunek obecnego wójta, a to rzecz bardzo
istotna.
Sporą satysfakcję z pracy radnego przynoszą też wymierne jej efekty. Czy po półtora
roku kadencji może pan już pochwalić się
czymś, czym odpłaca za powierzone zaufanie mieszkańcom?

Rok 2015 był pod tym względem bardzo
owocnym. Rzecz najważniejsza to remont nawierzchni ulicy Targowej, naszej
najważniejszej arterii. Kolejną istotną
inwestycją jest modernizacja zbiornika
wodnego w Cegielni. Tu chylę czoła przed
Wiesławą Tuszyńską, radną minionej kadencji, która lansowała ten pomysł i dzięki
temu został on zrealizowany. Było to zadanie oczekiwane przez wszystkich chyba mieszkańców Cegielni, bo pamiętamy
jak fatalnie to miejsce wyglądało jeszcze
rok temu. Oprócz tego wykonany został
300-metrowy odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. ks. Boreckiego. Warto wspomnieć
także inicjatywy, nie wspierane finansowo przez Urząd Gminy. Należy do nich
remont dwóch przydrożnych kapliczek.
Także w Kucharach sporo się działo w
ostatnim czasie. Warto wspomnieć choćby
o odnowieniu elewacji na budynku szkoły
czy projekcie chodnika Kuchary - Cegielnia
przy drodze powiatowej. W tym miejscu
chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Cegielni i Kuchar za zaangażowanie w zmianę ich wizerunku. Efekty naszej
wspólnej pracy widoczne są gołym okiem.
Co jakiś czas pojawiają się też informacje
dotyczące innych, mniej wymiernych inicjatyw, związanych np. z integracją mieszkańców.
Rzeczywiście, za nami na przykład pierwsza edycja Pikniku Rodzinnego. Myślę, że
była to bardzo udana impreza i odbiła się
szerokim echem w całej gminie. Imprezę
integracyjną zorganizowaliśmy również
zimą. Było ognisko, pieczenie kiełbasek,
wspólne śpiewanie. Oprócz tego kontynuujemy już od pięciu lat organizację Turnieju Piłki Halowej Cegielnia Cup. Cykl ten zapoczątkowałem nie będąc jeszcze radnym,
jest on cały czas kontynuowany, z czego
bardzo się cieszę.

Pomówiliśmy o tym, co było, jakie natomiast są zamierzenia na najbliższy czas?
Mamy już projekt modernizacji ulicy Ogrodowej. Dokumentacja ta ma termin ważności jeszcze przez najbliższe trzy lata, mam
więc nadzieję że w tym czasie uda się zrealizować to zadanie. Mamy już ładnie odrestaurowany staw, warto byłoby zmienić
teraz jego otoczenie. Już w tym roku dzięki funduszowi sołeckiemu chcemy w tym
miejscu wybudować altankę i mini molo,
a mam nadzieję, że kolejne estetyczne elementy otoczenia pojawiać będą się z roku
na rok.
Pomówiliśmy o bliskiej pańskiemu sercu
Cegielni, a jak jest przyszłość całej gminy
Mstów, bo to przecież jej jest pan radnym?
Jestem przekonany, że gmina prężnie się
rozwija i wszystko zmierza w bardzo korzystnym kierunku. Widać to chociażby
po liczbie pojawiających się w wielu miejscowościach, nowych domach. To już zupełnie inne miejsce niż to, które pamiętam
sprzed chociażby dziesięciu lat. Pamiętam,
że będąc na studiach miałem problem z
zaproszeniem tu kolegów, bo nie bardzo
było gdzie ich odpowiednio ugościć. Dziś
do krajobrazowych walorów dołączyły
atrakcje turystyczne i infrastruktura, które
zmieniły oblicze tego miejsca. Od poprzedniej kadencji gmina Mstów i jej atrakcje
zaistniała też na zewnątrz, dzięki promocji w mediach i nie tylko i dziś powoli już
pojawiają się tego korzystne efekty.
Życzę satysfakcji z pracy i kolejnych sukcesów.
Dziękuję za rozmowę.

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIE PSÓW
PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
Wścieklizna jest to ostra choroba wirusowa, przebiegająca z objawami zapalenia mózgu
i rdzenia. Choroba przenoszona jest na człowieka wraz ze śliną chorego na wściekliznę
zwierzęcia. Kontakt z chorym zwierzęciem grozi zawsze poważnymi konsekwencjami.
Szczepienie na nią jest obowiązkowe i należy je powtarzać każdego roku. Brak szczepienia
psa przeciwko wściekliźnie podlega przepisom karnym, a kto uchyla się od obowiązku
ochronnego szczepienia psów przeciwko tej chorobie, podlega karze grzywny nakładanej
przez Policję lub inspektorów Inspekcji Weterynaryjnej. Ci, którzy z tego obowiązku się
nie wywiązują, muszą liczyć się z tym, że grozi im wysoki mandat. - Brak szczepienia
swojego psa jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł
Pamiętajmy - wścieklizna ciągle jest chorobą śmiertelnie groźną dla człowieka i obowiązkowe szczepienie psów może uratować pogryzionym ludziom życie. Nie lekceważmy tego!!!
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Mstowski Zespół Opieki Zdrowotnej wzbogacił się o nowe urządzenie
USG. Sprzęt wart prawie 80 tys. oddano do dyspozycji personelu Ośrodka
Zdrowia w Mstowie.
Nowe urządzenie wyposażone jest w specjalistyczne głowice:
- 3C5A - przeznaczona do diagnostyki:
narządów jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczej i narządów miednicy,
- V10-4 – przeznaczona do diagnostyki
ginekologiczno–położniczej i urologicznej,
- L12-4 – przeznaczona do diagnostyki
małych i powierzchownie położonych narządów, naczyniowej, nerwów i mięśniowo-szkieletowej.
Nowe urządzenie daje możliwość zapisywania wyników badań np. na pendive’y.

Dyrektor SP ZOZ w Mstowie dr Edyta Całusińska
prezentuje nowy sprzęt

parking w Jaskrowie

W poprzednich numerach pisaliśmy o planach utworzenia w Jaskrowie, przy
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w kierunku Mirowa, parkingu oraz
ścieżek pieszo-rowerowych. Trwają tam prace
przygotowawcze, a my publikujemy wizualizację, pokazującą jak może wkrótce wyglądać
to miejsce.

Od kilku lat w gminie Mstów miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu mają możliwość korzystania z
nie lada atrakcji: profesjonalnego pola do gry w paintball. Położony w Latosówce Fort Belweder działa cały
rok, a w rozmowie z nami opowiada o nim właściciel – Marcin Wychowaniec.
Marcinie, czy korzeni twojego hobby powinniśmy upatrywać w już dzieciństwie?
Lubiłeś wtedy z kolegami „postrzelać się” na
przykład przy użyciu pistoletów na wodę?
Oczywiście, jak większość moich rówieśników miałem zarówno pistolet na wodę,
jak i karabin „wykonany” z taboretu. Tamte
zabawki jednak wbrew pozorom bardziej
kojarzyły się z prawdziwą bronią, niż paintball. Ta gra powinna być przede wszystkim czystą rozrywką, nam graczom bardzo
zależy, by miała jak najmniej wspólnego z
militariami. Staramy się na przykład unikać
określenia „karabinek”, a w zamian używać
słowa „marker”. Tak naprawdę większość
ludzi uprawiających paintball to pacyfiści.
Zamieniłeś więc zabawkowe pistolety na
sprzęt do paintballu i od razu zrodził się
pomysł, żeby stworzyć profesjonalne pole
do tej gry, by zwiększyć czerpaną z niej
przyjemność?
Sam pomysł zrodził się mniej więcej sześć
lat temu, cztery lata wstecz natomiast zacząłem wprowadzać go w życie.
Proszę nam przybliżyć, czym jest paintball?
Generalnie można rozróżnić kilka rodzajów
paintballu, a do każdego z nich wykorzystuje się inny sprzęt, czyli przede wszystkim
tzw. markery wystrzeliwujące pociski, czyli kulki wypełnione farbą. Jednej z odmian
rzeczywiście w miarę blisko do militariów
i wojskowości, ale w Polsce uprawia ją zaledwie garstka zapaleńców. W naszym
kraju większość graczy to amatorzy gry na
polach tzw. leśnych, cieszącej się zdecydowanie większą popularnością. Na tych polach mnóstwo jest przeszkód naturalnych,
takich jak drzewa, pagórki i inne elementy
naturalne krajobrazu, ale także budynki,
ruiny, czy wraki pojazdów. Kolejną jest odmiana sportowa, z roku na rok zdobywająca
sobie coraz więcej zwolenników. Tu mamy
do czynienia z rywalizacją w ligach, ważne
jest zdobywanie i zliczanie punktów.

Żeby się dobrze bawić nie trzeba natomiast
wykazywać się jakimiś akrobatycznymi
umiejętnościami, sprawność fizyczna przydaje się, ale nie jest elementem który determinuje jakość gry zwłaszcza na początku
przygody z paintballem.

Trudno jednak w rubrykach sportowych
doszukać się wyników paintballowych
meczów...
Paintball jako sport zawodowy w Polsce
jeszcze nie istnieje, ligi, o których wspomniałem to czysto amatorska rywalizacja.
Trzeba jednak przyznać, że rozwija się ona
stosunkowo prężnie, a to oznacza, że usystematyzowanie takich rozgrywek to pewnie
tylko kwestia czasu. Drużyna związana z
prowadzonym przeze mnie Fortem Belweder gra w kilku ligach i możemy poszczycić się sporymi osiągnięciami. W jednej ze
sportowych rywalizacji ogólnopolskich na
przykład zdobyliśmy tytuł wicemistrza
kraju. Nasza ekipa młodzieżowa zaś w lidze leśnej zdobyła tytuł najlepszej w kraju.
Rozpoczynamy też dopiero swoją przygodę
z największą w Polsce ligą paintballową od
czwartego stopnia rozgrywek i mamy nadzieję, że i tu uda nam się piąć w górę.
W sporcie zawodowym pieniądze się zarabia, w amatorskim zaś głównie wydaje.
Czy paintball to sport drogi?
Przede wszystkim, aby rozpocząć przygodę
z paintballem nie musimy sprzętu od razu
kupować. Alternatywą są wypożyczalnie,
takie jak ta działająca przy naszym Forcie
Belweder. Dysponujemy sprzętem do uprawiania odmiany zarówno leśnej, jak i sportowej. Jest też specjalny sprzęt dla grupy
8 - 13 lat, graczom powyżej 13 roku życia
wypożyczamy już „dorosłe”, pneumatyczne

markery. No, ale oczywiście jeżeli ktoś woli
mieć marker na własność, powinien liczyć
się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych.
Można też wyposażyć się w specjalistyczny
strój paintballowy. Bez wątpienia najważniejszym jego elementem są maski, których
cena zaczyna się od 100 zł. Ceny, o których
mówię dotyczą odmiany leśnej, sprzęt sportowy jest kilkanaście razy droższy.
Wspomniany przez ciebie „marker” to po
prostu urządzenie wystrzeliwujące pociski
pneumatycznie?
Tak, dziś dzieje się to przy użyciu sprężonego powietrza, dawnej natomiast używano
do tego dwutlenku węgla. To wiele lepsze
rozwiązanie, dzięki któremu markery działają w każdej temperaturze. Jest też drugi
ważny rodzaj tego sprzętu, a mianowicie
– wspierany elektroniką. Takie markery są
co prawda bardziej precyzyjne, ale i bardziej awaryjne. Coraz popularniejsza jest
też odmiana paintballu stworzona z myślą
o dzieciach, a tam mamy do czynienia ze
sprzętem wystrzeliwującym pociski dzięki
umieszczonej w środku sprężynie.
Czy chcąc rozpocząć swoją przygodę z paintballem trzeba spełniać jakieś szczególne
warunki, czy też to zabawa dla każdego?
W Forcie Belweder przyjęliśmy zasadę, że
sprzęt wypożyczyć można mając minimalnie 13 lat, naturalnie jednak wtedy można
bawić się jeszcze pod opieką dorosłych.

Jak duże są pola do paintballu?
Jeżeli chodzi o odmianę sportową, panuje
tu standaryzacja. Mają one wymiary 36 na
45 metrów, a pneumatyczne przeszkody są
na nich rozstawione bardzo symetrycznie.
Ich pozycje ściśle określają zasady panujące w lidze. Jeżeli chodzi o odmianę leśną
mamy już większą dowolność – zwłaszcza
jeżeli chodzi o rozstawienie przeszkód, a
pola mają ok. 5 tys. m. kw. powierzchni, co
gwarantuje już ekscytującą zabawę biorąc
pod uwagę, że kulki latają na odległość 70
– 100 m.
Przejdźmy więc do zasad. Na czym polega
ta zabawa?
Zasady tak naprawdę w większości przypadków ustalane są na początku gry. Najpopularniejsza jest rywalizacja polegająca po
prostu na wyeliminowaniu rywala. Według
innych ustaleń grę kończyć może na przykład zdobycie flagi, bądź bazy przeciwnika.
Oczywiście można też zrobić inne ustalenia
dotyczące eliminacji graczy, ale zasadą generalną jest, że każde trafienie kulką, czy
to w jakąkolwiek część ciała, czy element
sprzętu, jest równoznaczne z opuszczeniem
placu gry. Naturalnie zdarzyć mogą się sytuacje, kiedy gracz próbuje nieco oszukać,
wycierając ślady trafienia, ale na turniejach
pilnują tego sędziowie, więc proceder ten
nie jest na szczęście powszechny.
Serdecznie dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do Latosówki, do Fortu Belweder,
gdzie można ciekawie, miło i aktywnie
spędzić wolny czas na przykład z grupą
przyjaciół.
Dziękuję również i zapewniam, że taka pojedyncza wizyta u nas może stać się hobby
na całe życie.

Źródło „Stoki” zmieni wygląd
Gmina Mstów ma szansę zyskać kolejne atrakcyjne pod względem turystyczno – rekreacyjnym, miejsce.
Tutejsze władze samorządowe, przy wsparciu Stowarzyszenia Promocji i Ochrony rzeki Warty i Fundacji
„Przyroda i człowiek” starają się o wsparcie finansowe projektu, mającego na celu poprawę wizerunku otoczenia źródła Stoki na nadwarciańskich błoniach.
Pod względem ilości występujących źródeł
na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej, gmina Mstów należy do potentatów.
Woda pozyskiwana z niektórych z nich
cieszy się sporą popularnością, nie tylko
wśród mieszkańców gminy, ale i przyjezdnych.
- Tak jest na przykład ze źródłem u stóp
Skały Miłości, skąd wiele osób chętnie
czerpie wodę do picia, a są nawet zwolennicy teorii, że ma ona specjalne właściwości – mówi Adam Markowski, zastępca
wójta gminy Mstów.
Nie brak też na terenie gminy Mstów źródeł o dużych walorach przyrodniczych.
Jednym z nich jest wysoko oceniane
przez fachowców źródło znane co najmniej pod dwoma nazwami: „Stoki”, bądź
„Spod Góry Wał”. To także bardzo piękny
zakątek o przebogatej roślinności. Mimo
swoich zalet miejsce to jest nieco zaniedbane i stąd pomysł, by objąć je specjalną
ochroną.

- Przeprowadziliśmy owocne rozmowy z
właścicielem terenu, na którym bije źródło.
Na mocy stosownej umowy Gmina przejęła to miejsce w użyczenie na kilkanaście
lat. Dzięki temu możemy objąć je ochroną prawną. W tym celu przygotowaliśmy
już projekt uchwały, nad którą pochylą się
wkrótce nasi radni. Znajduje się tam zapis o
użytku ekologicznym, dzięki czemu miejsce
to zyska automatycznie szereg przywilejów – tłumaczy Adam Markowski. - Zależy
nam również, by miejsce to zmieniło swój
wygląd. W tym przypadku przyszła nam z
pomocą fundacja „Przyroda i człowiek”.
Gmina Mstów ma już dobre doświadczenia
ze współpracy z Fundacją, bowiem wspólnie dbają już o dobro muraw kserotermicznych na Górze Wał. Projekt renowacji otoczenia źródła ma sprawić, że będzie ono
po pierwsze - zdecydowanie ładniejsze,
po drugie także bardziej funkcjonalne dla
osób, które pobierają z niego wodę. Przy
pracach mają być wykorzystane wyłącznie
materiały kojarzące się z regionem, czyli
jurajskie kamienie i drewno, które dobrze

się sprawuje w kontakcie z wodą. Beton, który jest w tym miejscu niezbędny
ze względu na przebiegającą nieopodal
drogą gminną, będzie dyskretnie zamaskowany. Fachowcy zadbają też o florę
poprzez usunięcie części nie pasujących
do tego miejsca roślin, po to, by z kolei rośliny charakterystyczne dla okolic źródeł,
mogły się tym lepiej rozwijać. Został już
przygotowany wniosek o wsparcie finansowe do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska. w
- W naszych staraniach wspiera nas również mstowskie Stowarzyszenie Promocji
i Ochrony rzeki Warty – dodaje Adam
Markowski. Mamy nadzieję, że to wspólne działanie zaowocuje tym, że nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony,
co pozwoli, by na terenie gminy Mstów
powstało kolejne miejsce atrakcyjne ze
względów turystyczno – rekreacyjnych.
Warto zaznaczyć, że podobnych działań
nie ma na Jurze wiele. W gminie Mstów
mamy co prawda w kranach świetną
wodę mineralną, ale jeżeli chodzi o źródła

występujące w naturze, to już tak różowo
nie jest – po prostu takich miejsc jest stosunkowo mało.

Dzieje się w naszej gminie

Paintball to sport dla pacyfistów
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Z życia szkół

Przedszkolaki mają się z czego cieszyć
Od 1 marca przedszkolaki korzystają z nowego budynku Publicznego Przedszkola w Wancerzowie. Kadra
placówki nie ma wątpliwości – to obiekt na miarę XXI wieku. Jej przedstawiciele opowiadają o swoich
pierwszych wrażeniach w nowym budynku

Zdaniem kadry placówki, dzieci bardzo
chętnie przychodzą do nowego przedszkola, gdyż mają teraz duże, przestronne sale
i łazienki, nowocześnie urządzone i przystosowane do potrzeb dzieci. Zdarza się, że
mamy muszą czekać na dzieci dłuższy czas,
bo tak się dobrze bawią, że nie chcą wyjść z
sali przedszkolnej.
W nowych salach znajduje się dużo nowych, atrakcyjnych zabawek jak np. jeździki bardzo lubiane przez maluchy, kąciki
zainteresowań (sklep, domek dla lalek, kącik
fryzjerski, mały mechanik, kuchenki z odpowiednim wyposażeniem, wózki dla lalek),
tory dla pociągów na baterie, tor wyścigowy
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na baterie, tor samochodowy z wyrzutnią,
dużo puzzli, układanek i gier min. mini
stoły do gry w piłkarzyki, gry planszowe,
mówiące lalki, duże samochody, traktory, kombajny itp. Dzieci zachwycone są
umieszczonymi w salach pufami (starszaki),
pociągiem (średniaki) i kwiatem z materacy
(maluchy), służącymi do wypoczywania, a
także jako elementy do zabaw dowolnych”
- Z dużą przyjemnością przedszkolaki
korzystają z czyściutkich, wyłożonych
płytkami, wentylowanych łazienek przedszkolnych i dostosowanych do wzrostu
dzieci ubikacji i umywalek, zaopatrzonych

Angielski w mokrzeskiej świetlicy
Ciesząca się sporą popularnością użytkowników
świetlica w Mokrzeszy, zyskała nową funkcję. Od
niedawna odbywają się w niej zajęcia z języka angielskiego, skierowane głównie do miejscowych dzieci i
młodzieży. Prowadzi je nieodpłatnie Adrian Kowalczyk, nauczyciel z pobliskich Kuśmierek.
Dzięki przeprowadzonemu niedawno remontowi i doposażeniu, świetlica w remizie OSP Mokrzesz cieszy się
dużym zainteresowaniem osób, które
szukają pomysłu na ciekawe spędzenie
wolnego czasu. Można tu zagrać w ping
ponga, bilard, czy piłkarzyki. Dla tych,
którzy wolą elektroniczną rozrywkę, do
dyspozycji jest też konsola do gier i sporych rozmiarów telewizor. Od niedawna
jednak świetlica kojarzy się już nie tylko z
rozrywką, ale i zajęciami dydaktycznymi.
Nauczyciel języka angielskiego,
na co dzień mieszkaniec Kuśmierek postanowił zorganizować nieodpłatne zajęcia językowe, głównie dla dzieci i młodzieży. Pierwsze zajęcia miały charakter
bardzo elastyczny, ich forma dostosowywana była na bieżąco do potrzeb uczestników.

Remont w szkole w Krasicach
W czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej im. Św.Huberta w Krasicach przeprowadzony został remont Oddziału Przedszkolnego.
Zerwana została stara wykładzina, położono wylewkę wyrównującą
oraz panele. Na jednej ze ścian zamocowano płyty karton-gips, następnie położono
marmurit oraz pomalowano sufit i ściany.
Zamontowane zostały też nowe drewniane
schody, parapety oraz obudowa na grzejnik w
postaci płotka. W korytarzu, szkolnej bibliotece oraz sali tenisowej wymienione zostały
również drzwi.

- Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby zrobić coś dla od siebie dla lokalnego środowiska – mówi pomysłodawca i organizator zajęć, Adrian Kowalczyk. - Mamy
fajne miejsce, czyli świetlicę, która powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób,
dobrze więc, żeby było teraz wykorzystywane na różne sposoby.
Zdaniem prowadzącego zajęcia,
Adriana Kowalczyka fakt, że lekcje odbywają się poza szkołą ma niebagatelne
znaczenie, bo zupełnie inaczej podchodzi
się do obowiązków, a inaczej do rzeczy, w
których uczestniczymy dobrowolnie. Ma
nadzieję, że liczba chętnych do udziału
będzie systematycznie wzrastać. Podkreśla też, że prowadzone w świetlicy zajęcia
prowadzone są w zupełnie innej atmosferze, niż te, odbywające się w szkole.

w pojemniki na ręczniki papierowe, papier
toaletowy i mydło – mówią przedszkolanki. O zaletach tej sali mogli przekonać się też
rodzice przybyli na zebranie , gdyż moW każdej łazience zainstalowane są bro- gli swobodnie zająć miejsca a nie tłoczyć
dziki z prysznicem. W pierwszych dniach się jak w latach poprzednich. Po zebraniu
dużą atrakcją były baterie nad umy- rodzice obejrzeli wszystkie pomieszczewalkami, które samoczynnie wyłączają nia przedszkolne. Wkrótce odbędzie się
wodę. W nowym przedszkolu nawet po- pierwsza uroczystość przedszkolna z okasiłki smakują lepiej, gdyż są przygotowy- zji Dnia Babci i Dziadka - celowo odłożowane w przestronnej, bardzo nowocze- na na miesiąc marzec, aby komfortowo
śnie wyposażonej kuchni, a podawane uczcić to święto, a przy okazji pokazać
na nowo zakupionym komplecie naczyń. babciom i dziadkom nowe przedszkole.
Poza tym nareszcie można realizować zajęcia typu „kuchcikowi” - polegające na tym, - Nie można pominąć pomieszczenia przeże dzieci wraz z nauczycielką samodzielnie znaczonego na szatnię przedszkolną, w
przyrządzają potrawy którymi częstują kole- którym znajdują się indywidualne kolorowe
gów i personel z innych grup (np. średniaki szafki na buty i ubranka dla dzieci. Zmiepiekły pierniczki, maluchy zrobiły sałatkę niły się zasady schodzenia i rozchodzenia
owocową a starszaki warzywną). Dzieci były się dzieci: rodzice oddają dzieci pod opiekę
bardzo zaangażowane podczas przygotowa- nauczycielek już w szatni , a zamontowane
nia tych smakołyków, a potem bardzo dum- wideodomofony pozwalają na poinformone ze swoich wytworów i wszystkie bardzo wanie o przyjściu do przedszkola i wyjściu
do domu danego dziecka. Zwiększa to bezchętnie je zjadały.
pieczeństwo dzieci i umożliwia zachowa- Największym hitem w naszym nowym bu- nie czystości na korytarzu przedszkolnym
dynku jest olbrzymia sala gimnastyczna, któ- prowadzącym do sal zajęć – przedszkolanki
rą w zależności od potrzeb można powiększać wymieniają kolejne zalety nowego obiektu.
lub zmniejszać ruchomą przesuwaną ścianą.
Dzieci uwielbiają wyjścia na górę na zabawy - Jak widać mamy powody do wielkiej radoruchowe i taneczne, gdzie mogą wykorzystać ści, że doczekaliśmy się takich wspaniałych
te duże powierzchnie na rozładowanie swojej warunków do pobytu, zabawy i nauki, za
energii i zaspokojenie potrzeby ruchu – do- co serdecznie i pięknie dziękujemy – mówią
dają opiekunki mstowskich przedszkolaków. jednym głosem dzieci, dyrektor i personel
Przedszkola.

Sukces uczniów gminy Mstów w
regionalnym konkursie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzyszowie, Szkoły
Podstawowej w Kucharach i Zespołu Szkół w Mstowie odnieśli sukces w konkursie pt. ,,Mój Las” – XXIX
edycja 2015/2016. Organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w
Warszawie.
Na etap regionalny do Zarządu Okręgu Ligi
Ochrony Przyrody w Częstochowie nadesłano 111 prac z różnych typów szkół. Komisja
w składzie:
- Przewodniczący: pan Paweł Wójcik - Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy,
- Członkowie: pani Maria Jasińska i pani
Stanisława Gruszczyńska z Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie, pani Aleksandra
Malus z Nadleśnictwa Złoty Potok, pan
Wojciech Niewęgłowski z Nadleśnictwa
Kłobuck, pan Marcin Gibaszek z Nadleśnictwa Herby i pan Adam Ciężki z Nadleśnictwa Gidle dokonała analizy prac plastyczno-przyrodniczych zgodnie z wytycznymi
regulaminu i wyłoniła najlepsze.
W kategorii I, klasy I-III szkoły podstawowe - miejsca oraz wyróżnienia przyznano
uczniom ze Szkoły Podstawowej w Brzyszowie i uczniom ze Szkoły Podstawowej w
Kucharach.
Brzyszowiacy uplasowali się na miejscach:
I miejsce - Filip Stacherczak z klasy II (op.
pani Jolanta Szejn)
II miejsce - Mikołaj Chadryś z klasy II (op.
pani Jolanta Szejn)
II miejsce - Eryk Urbaniec (op. pani Elżbieta
Szczerba)
Wyróżnienia:
Natalia Piotrowska z klasy III (op. pani Elżbieta Szczerba), Szymon Jaksender z klasy II
(op. pani Jolanta Szejn),
Kinga Dziuboń z klasy I ( op. pani Małgorzata Supernak).

Uczniowie z Kuchar zajęli:
I miejsce - Julia Błachowicz (opiekun pani
Aldona Tomzik).
III miejsce - Adrian Boryś (opiekun pani Aldona Tomzik).
W kategorii II, klasy IV-VI:
I miejsce - Adam Kot z klasy IV (op.: pani
Małgorzata Supernak i pan Ireneusz Celoch),
I miejsce - Bartłomiej Ryszczyk z klasy IV
(op.: pani Małgorzata Supernak i pan Ireneusz Celoch).
Wyróżnienie w kategorii II przypadło
uczennicy - Sylwii Grabarek ze Szkoły Podstawowej w Mstowie (op. pan Jacek Syguła).
Prace laureatów pierwszych miejsc
będą reprezentować Zarząd Okręgu Ligi
Ochrony Przyrody w Częstochowie w konkursie na etapie ogólnopolskim.
Uroczystość wręczenia nagród w etapie regionalnym odbędzie się w marcu z udziałem
mediów.
Gratulujemy zwycięzcom i nauczycielom, życzymy kolejnych sukcesów.
Śmiało można powiedzieć, że sukces odniesiony przez uczniów szkół Gminy
Mstów promuje nie tylko działalność i pracę szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody w
gminie, ale także podkreśla pracę samej gminy i jej pozytywne nastawienie w kierunku
kształcenia związanego z ochroną przyrody ojczystej oraz podnoszenia świadomości
ekologicznej i ochronnej młodego pokolenia.

8 marca b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie okazał się wyjątkowy nie tylko dla Pań, a to za
sprawą występu Andrzeja Rosiewicza, który tego
wieczoru dostarczył wszystkim dużą dawkę humoru.

Artysta świętuje 40 lecie pracy artystycznej. Andrzej Rosiewicz koncertuje od wielu lat, a jego występy wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem, czego dowodem
była duża frekwencja podczas koncertu w
mstowskim GOK-u. W trakcie występu nie
mogło zabraknąć odniesień do współczesnej
sytuacji politycznej w Polsce, a także hitów
Rosiewicza, które przyniosły mu wielką

popularność takich jak „Czterdzieści lat minęło” z czołówki serialu „Czterdziestolatek”,
czy „Najwięcej witaminy.”
Zachwycona widownia prosiła o bis i kolejny nasz koncert kończył się owacją na stojąco. Z życzeniami od Wójta Gminy Mstów
oraz Dyrektora GOK-u każda kobieta w tym
dniu została przywitana przepięknym tulipanem.

Poezja po mstowsku

„4 pory roku” to tytuł zbiorku wierszy autorstwa
mstowianina, Przemysława Zarychty. Książkowe
wydanie, opublikowane własnym sumptem przez
autora w nakładzie stu egzemplarzy, sprzedało się
błyskawicznie, przede wszystkim w gronie znajomych i mieszkańców gminy. W ramach promocji autor uczestniczył w spotkaniach z uczniami szkół, pod
koniec lutego odbył się również wieczór autorski i
warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury.

Trudno o region, który nie może poszczycić
się lokalnym twórcą, realizującym się na polu
poezji, czy też prozy. Każda „mała ojczyzna”
ma kogoś takiego i także ziemia mstowska
nie jest w tym względzie. Do grona twórców
bawiących się słowem i związanych z podczęstochowską gminą należy mstowianin
Przemysław Zarychta. Jak sam mówi potrzeba przelewania własnych emocji na papier w
formie wierszy pojawiła się u niego w wieku
szkolnym, a z czasem rozwijała coraz bardziej. Należy do kilku grup poetyckich, bierze
udział w konkursach literackich, publikuje
m.in. w internecie. Niedawno podjął decyzję

o sfinansowaniu wydania swoich wierszy w
formie tomiku. Zrobił to głównie z myślą o
znajomych i mieszkańcach gminy Mstów, ale
niektóre egzemplarze trafiły też o wiele dalej.
Jedną ze szkół, które zaprosiły Przemysława Zarychtę na spotkanie z uczniami była
mstowska placówka, której autor promowanego tomiku jest absolwentem.
- Każda z pór roku ma swoją specyfikę i charakterystyczny nastrój. Moje utwory także
powstawały w różnych okolicznościach i ich
tworzeniu towarzyszyły różne emocje. Są
więc wesołe, letnie, czy bardziej refleksyjne
– zimowe. Pełne energii, wiosenne i pełne
zadumy – jesienne – tłumaczy Przemysław
Zarychta. - Tytuł pokazuje też kolejne etapy
życia człowieka, od narodzin do późnej starości, a każdemu z tych etapów także towarzyszą przecież różne emocje, podobnie jak
porom roku.
Spotkanie z Przemysławem Zarychtą miało
charakter gawędy. Gość barwnie opowiadał o
swoim dzieciństwie, latach młodości, nauce.
Równie ciekawie mówił o tworzeniu swoich
wierszy, o warsztacie poety, o inspiracjach.
Wystąpienie przeplatał czytaniem swoich
wierszy.
Warto zwrócić uwagę, że dochód ze sprzedaży publikacji autor przeznaczył na wsparcie potrzeb Zespołu Szkół w Mstowie oraz
mstowskiej Biblioteki Publicznej.

Walentynki na wesoło
Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie jako Organizator koncertu walentynkowego wyszedł z ofertą
nietypowego spotkania, nie tylko do mieszkańców
Mstowa i nie tylko osób zakochanych. Bohaterem
wieczoru był satyryk, felietonista i piosenkarz,
Krzysztof Daukszewicz.
Artysta zaskoczył wszystkim wspaniałym
występem, pełnym wdzięku dowcipem, mistrzostwem wykonania i niepowtarzalna atmosferą, którą budowały jego wypowiedzi.
Już od pierwszej chwili artysta zaskarbił
sobie sympatię słuchaczy zgrabnymi dowcipami i anegdotkami z życia codziennego.
Żart i błyskotliwość treści stały się wspaniałą „śmiechoterapią”. Taka ilość śmiechu bez
wątpienia przysporzyła niejednemu odbiorcy dużo zdrowia. Wspaniałym dopełnieniem
występu był koncert muzyczny na gitarze,
który kołysał i uspokajał zestresowane serca. Każdy, kto chciał wrócić jeszcze do tego
wyszukanego i subtelnego dowcipu mógł zakupić sobie książkę autorstwa pana Daukszewicza i dodatkowo otrzymać pamiątkowy
autograf.
Tego samego wieczoru jeszcze kilka serc
mocniej zabiło, z powodu rozstrzygnięcia
konkursu i wręczenia nagród. Coroczny
konkurs literacki „Mstowskie Złote Pióro”
organizowany przez Bibliotekę Gminną w
Mstowie, skupił uwagę wielu uczestników.
Tegoroczna edycja dotyczyła własnoręcznie
napisanego listu miłośnego, związanego z legendą o Skale Miłości - będącej symbolem
Mstowa. Nagrodzonych zostało 14 prac. Natomiast siedem nagrodzonych osób stanęło
na scenie, by otrzymać gratulacje z rąk Wójta Gminy Mstów p. Tomasza Gęsiarza. Były
to osoby nagrodzone w dwóch kategoriach
za I, II, III miejsce oraz jedna nagroda jury.
Wśród nich znaleźli się:

W kategorii dorośli:
1. Przemysław Zarychta - wyróżnienie
W kategorii uczniowie Gimnazjum:
1. Natalia Łapaj – I miejsce
2. Klaudia Nowak – II miejsce
3. Julia Kuban – III miejsce
4. Kinga Kowalczyk – wyróżnienie
5. Julia Gajosek – wyróżnienie
6. Weronika Gerke - wyróżnienie
w kategorii uczniowie Szkół Podstawowych
1. Kinga Walencka – I miejsce
2. Natalia Pudło – II miejsce
3. Anita Stępień – III miejsce
4. Klaudia Jakubczak – wyróżnienie
5. Adam Kot – wyróżnienie
Wszystkim przybyłym gościom serdecznie
dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za rok.
Krzysztof Drynda

Ferie z GOKiem i Biblioteką
Oferta programowa tegorocznych ferii z Gminnym
Ośrodkiem Kultury oraz Biblioteką w Mstowie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko
dzieci, ale i rodziców. Dzieci miały do wyboru wiele
atrakcji i dużą ilość różnorodnych zajęć np. warsztaty
plastyczne, taneczne, zajęcia z robotyki czy projekcje
bajek.
W pierwszym tygodniu ferii odbyły się
projekcje trzech bajek – „W głowie się nie
mieści”, „Mały książę” oraz „Krudowie”. Następnie dzieci poznawały „kulturę żywego
słowa”, tajniki rapu i hip hopu ze znanym
częstochowskim hip hopowcem – „MIKSEREM”. Powodzeniem cieszyły się zajęcia z
robotyki – „Z robotyką za pan brat”. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat podstaw mechaniki i konstrukcji robotów wykonanych
z klocków LEGO. Nie zabrakło u nas także
zajęć plastyczno – technicznych.
W drugim tygodniu ferii wspólnie tworzyliśmy wielką mstowską pisankę ze styropianu, która w najbliższym czasie zostanie

ozdobiona. W przerwach na budowanie
jaja można było obejrzeć bajkę na dużym
ekranie. Po obejrzeniu filmu instruktorzy
plastyki zachęcali dzieci do wykonania
prac nawiązujących tematyką danej bajki.
Wykonaliśmy przy tym masę pięknych
prac używając wielu technik. W naszym
programie nie zabrakło również zajęć ruchowych. W poniedziałkowe popołudnie
odbyły się zajęcia taneczne dla dzieci i
młodzieży - ZUMBA na wesoło, czyli „W
zdrowym ciele zdrowy ruch”. Dziękujemy
wszystkim rodzicom i dzieciom za zainteresowanie, obecność i liczne uczestnictwo
w naszych zajęciach.

Zbliża się kolejna Noc Świętojańska
18 czerwca bieżącego roku odbędzie
się we Mstowie doroczna impreza plenerowa pod nazwą Noc Świętojańska.
Organizatorzy zapowiadają, że przygotowują szereg atrakcji, o których
na bieżąco będą informować w miarę,
jak zbliżać się będzie termin imprezy.
Już dziś możemy jednak zdradzić, że
gwiazdą wieczoru będzie legendarna
grupa Papa D. (dawniej Papa Dance),
której frontmanem jest Paweł Stasiak.

Kultura

Dzień Kobiet
z Andrzejem Rosiewiczem

W długoletniej historii imprez plenerowych
organizowanych przez mstowski Gminny
Ośrodek Kultury, zapraszano do udziału
wiele gwiazd. Trzeba jednak przyznać, że w
tym zacnym gronie gwiazda Papa D. świeci
dość jasno. Zespół pod różnymi nazwami
i w różnym składzie funkcjonuje od 1984
roku. Ma na koncie m.in. takie wielkie hity,
jak: Panorama Tatr, Te głupie strachy, Naj
story i wiele, wiele innych. Obecność grupy,
której od lat lideruje Paweł Stasiak będzie
bez wątpienia wielkim wydarzeniem dla
Mstowa i przy ciągnie rzesze fanów także
spoza gminy.
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Koniec przygotowań “Warty”
do rundy wiosennej
Już w najbliższą sobotę 19.03.2016 wracają rozgrywki
częstochowskiej Klasy Okręgowej, w których bierze
udział pierwsza drużyna seniorska „Warty” Mstów.
Podopieczni trenera Marcina Kotyli mocno pracowali
zimą nad przygotowaniem się do tej rywalizacji. Treningi odbywały się zarówno na hali sportowej przy
szkole w Mstowie, na siłowni w budynku klubowym
oraz na sztucznej nawierzchni klubowego „orlika”.

„Biała Gwiazda” wychowankami stoi
O ocenę rundy jesiennej i aspiracje dotyczące rundy wiosennej zapytaliśmy członka
zarządu Białej Gwiazdy Krasice, Eugeniusza
Borala.

Jak Biała Gwiazda przygotowuje się do
wznowienia rozgrywek?
Przygotowania przebiegają przy wykorzystaniu Orlika Warty Mstów. Korzystamy też z
sali gimnastycznej przy szkole w Mokrzeszy.
W najbliższych dniach rozpoczniemy gry
sparringowe, ale nie będzie ich dużo, ponieważ doświadczenie lat minionych pokazuje,
że ich nadmiar nie wychodził drużynie na
dobre.
W przerwie rozgrywek nastąpiły zmiany w
kadrze?
Prawdopodobnie jeden z naszych zawodników przejdzie do Dąbrowianki Dąbrowa Zielona. Pozyskaliśmy natomiast jednego gracza
z drużyny A-klasowej, prowadzimy jednak

wciąż dyskusje i możliwe, że na tym nie poprzestaniemy.
Kadra zespołu wygląda bardzo młodo.
Chcemy ten sezon dograć składem opartym
na juniorach. Na myślenie przynajmniej o
środku tabeli przyjdzie czas w przyszłości,
bo bieżący sezon trzeba już raczej spisać na
straty. Chlubimy się, że drużyna opiera się na
wychowankach. W minionym sezonie wprowadziliśmy do drużyny dwóch takich graczy,
w tym roku trzech kolejnych. Na swoją kolej czeka jeszcze trzech, co pokazuje, że Biała
Gwiazda wychowankami stoi.

Wiosną będzie lepiej
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Pojawiło się kilku nowych, potencjalnych
zawodników, którzy trenowali z pierwszym
zespołem. Było również kilku piłkarzy leczących kontuzje, którzy dołączyli do treningów
dopiero pod koniec przygotowań.
Zostało rozegranych 8 meczów kontrolnych,
których bilans prezentuje się następująco: 4
zwycięstwa, 2 remisy, 2 porażki. Większość
z nich rozegranych zostało na sztucznych
murawach ze względu na panującą aurę.
Wyniki są niezłym prognostykiem przed
nadchodzącą rundą wiosenną „okręgówki”.
Przypomnijmy, że po rundzie jesiennej
„Warta” z dorobkiem 20 punktów zajmuje
wysokie, piąte miejsce w tabeli gr. II i mierzy, aby znaleźć się po rundzie zasadniczej
w tzw. grupie „mistrzowskiej”, aby zapewnić
sobie pewny byt w klasie „O” na przyszły sezon i uniknąć walki o utrzymanie w grupie
„spadkowej”. Warto wspomnieć również o
drużynie „rezerw” prowadzonej przez tre-

nera Prometeusza Morawiaka, który równocześnie opiekuje się grupami młodzieżowymi. „Warta B” jest jeszcze w trakcie
przygotowań, ponieważ rozgrywki startują w kwietniu. Z dorobkiem 12 punktów
zajmuje piąte miejsce w tabeli gr. I i liczymy, że na wiosnę potwierdzi niezłą formę
prezentowaną jesienią.
Co do grup młodzieżowych, możemy się
pochwalić świetnym wynikiem w poprzedniej rundzie „juniorów młodszych”,
którzy zdominowali rozgrywki w gr. II Ligi
Okręgowej zdobywając 39 punktów oraz
strzelając imponującą liczbę 111 bramek
tracąc jedynie 14.
Wszystkim drużynom, zarówno tym najmłodszym jak i „seniorom” życzymy powodzenia, a wszystkich kibiców zapraszamy
na nasz obiekt do wspierania poczynań
naszych zawodników.
Mateusz Gaudy

Iskra Mokrzesz po rundzie jesiennej plasuje się na 8
miejscu tabeli B-klasy. Na nasze pytania odpowiada
prezes klubu, Konrad Tyras.

Przypomnijmy, jakie były początki Isry
Mokrzesz.
Początki Iskry to rok 2007. Jeden z mieszkańców Mokrzeszy, Eugeniusz Chmielarz
związany był z klubem z częstochowskiego
Gnaszyna. Kiedy klub rozwiązano, wpadł
na pomysł utworzenia nowego klubu, aby
dać im możliwość dalszej gry. Tak powstała
Iskra. Początkowo grali w niej częstochowianie, z czasem dołączali gracze z Mokrzeszy, aż wreszcie te częstochowskie korzenie
zanikły zupełnie. Kilka lat temu przejąłem
od Eugeniusza Chmielarza obowiązki prezesa i tak jest do dziś.
Iskrze często zarzucano, że jej siłą jest armia
zaciężna. Słusznie?
W kadrze mamy co prawda dwóch zawodników z Częstochowy, ale większość to gra-

cze z samej Mokrzeszy, bądź okolicznych
miejscowości. Mogę się pochwalić, że w
drużynie jest na przykład mój piętnastoletni syn, Brian. Z naborem nie mamy zresztą
problemów, młodzi chłopcy garną się do gry.
Kilku z nich mogliśmy już zobaczyć w akcji
w meczu sparringowym i trzeba przyznać,
że wypadli bardzo obiecująco. Cieszymy się
też, że po długiej przerwie spowodowanej
kontuzją do gry wraca Kamil Włodarczyk,
jeden z miejscowych liderów drużyny. Jego
brak na boisku był bardzo widoczny. Cieszymy się też, że mimo innych propozycji,
został z nami Adrian Lampa. Liczymy też,
że częściej, niż w minionej rundzie będzie
mógł wesprzeć nas Wojciech Suliga.
Iskra przyzwyczaiła kibiców do nieco lepszych rezultatów, niż ostatnio. Wiosną będzie lepiej?
Od początku istnienia klubu udawało nam
się zajmować miejsca w ścisłej czołówce
B-klasy. Trzy lata temu zajęliśmy drugie
miejsce, ale decyzją władz piłkarskich wtedy akurat zrezygnowano z baraży, co uniemożliwiło nam walkę o awans do wyższej
klasy rozgrywkowej. W rundzie jesiennej
dopadła nas plaga kontuzji, co sprawiło, że
zajmujemy 8 miejsce w tabeli na 10 drużyn.
Przed nami jednak cała runda wiosenna, liczę więc, że tę lokatę uda nam się znacząco
poprawić.

V edycja halowego turnieju piłkarskiego Cegielnia CUP
W sobotę 5 marca w Hali Sportowej w Mstowie rozegrany został V Turniej Halowej Piłki Nożnej „Cegielnia
Cup 2016”. Rywalizowało w tym turnieju 6 drużyn, które grały systemem „każdy z każdym”. W 15-tu meczach strzelono 37 goli. Piłkarskie zmagania odbywały się pod patronatem Wójta Gminy Mstów Tomasza
Gęsiarza.
Organizatorem turnieju byli: sołtys
o ra z ra d ny m i e j s c owo ś c i C e g i e l n i a .
„Cegielnia Cup 2016” - wyniki Turnieju
1. C egielnia - Kłobukowice 0:0
2. Krasice - Beer Drinkers 1:0
3. Wrzosowiak - Brahman’s 1:0
4. Cegielnia - Krasice 0:0
5 . K ł o b u ko w i c e - W r z o s o w i a k 4 : 0
6 . B e e r D r i n ke r s - B r a h m a n’ s 4 : 0
7. Cegielnia - Wrzosowiak 2:2
8. Kło b ukowi ce - B e e r D r in ke r s 3 : 1
9. Krasice - Brahman’s 2:0
10. C egielnia - Beer Drinkers 0:1
1 1. K ł o bu kow ic e - B ra hm a n’s 4 :0
12. Krasice - Wrzosowiak 0:0

13. C egielnia - Brahman’s 4:0
14. Kłobukowice - Krasice 2:2
15. Wrzosowiak - Beer Drinkers 2:2
Końcowa tabela rozgrywek :
1. Kłobukowice
2. Krasice
3. Beer Drinkers
4. Cegielnia
5. Wrzosowiak
6. Brahman’s

5 11 13:3
5 9 7:4
5 7 8:6
5 6 8:5
5 6 5:8
5 0 0:15

Wyróżnienia indywidualne :
Najlepszy bramkarz : Daniel Kata (Kłobukowice)
„Król strzelców” : Krzysztof Motłoch - 4 gole
(Kłobukowice)

