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MSTÓW - 3 maja, godz. 17.00
Klasztor Kanoników Regularnych,
ul. Targowa 2

Sakralne i tradycyjne pieśni
polifoniczne Gruzji
Kwartet Changuri (Gruzja)
Koncert pod patronatem
Starosty Częstochowskiego Andrzeja
Kwapisza
Organizator – Gmina Mstów

Zadbaj o kondycję
- siłownia pod chmurką
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Komfort życia mieszkańców...
wywiad z Tomaszem Gęsiarzem
wójtem Gminy Mstów

Ks. Stanisław Borecki
- kapłan niezapomniany
odsłonięcie tablicy pamiątkowej
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Spełnione marzenia
Jeszcze do niedawna mieszkańcy Siedlca mieli dwa priorytety, realizacji których domagali się od
gminnych władz bezskutecznie od lat. W krótkim czasie udało się do szczęśliwego finału doprowadzić
obydwa.
– uruchomienie bezpośredniej linii autobusowej, łączącej ich miejscowość z Częstochową.
- Dzieli nas od Częstochowy przysłowiowy
„rzut beretem”, ale żeby się tam dostać komunikacją publiczną, musimy cofać się do
Mstowa i jechać okrężną drogą – denerwowali się mieszkańcy Siedlca. – A przecież
dzięki połączeniu z miastem przez Mirów
ułatwimy też życie rzeszom pątników, odwiedzających sanktuarium na Przeprośnej
Górce – dodawali.
Wcześniej w Gminie Mstów funkcjonowała już linia MPK łącząca Częstochowę z Jaskrowem. Liczba korzystających
z niej pasażerów dowodzi, że w przypadku miejscowości położonych bezpośrednio
przy granicy z miastem, warto pokusić się
o takie rozwiązanie.
- Ze względów finansowych nie wchodzi
niestety w grę w przypadku całej gminy –
wyjaśnia wójt Tomasz Gęsiarz. – Linie obsługiwane przez MPK dofinansowujemy
z budżetu gminy, który nie jest przecież
z gumy. Komunikację z pozostałymi miejscowościami zapewnia natomiast PKS, co
nas już nic nie kosztuje, ale za to ogranicza
nasz wpływ na rozkład jazdy. Musimy zatem szukać optymalnych rozwiązań.
Linię MPK łączącą Częstochowę
z Siedlcem oficjalnie otwarto w połowie
kwietnia, choć pasażerowie mogą z niej
korzystać już od początku bieżącego roku.
W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli przedstawiciele gminnych władz,
radni i mieszkańcy. W okolicznościowych
przemówieniach wielokrotnie podkreślono, iż przedsięwzięcie bardzo ułatwi
mieszkańcom Siedlca dojazdy do zakładów
pracy i szkół.

Pierwszym z zadań, o którym
marzyli od dawna mieszkańcy Siedlca,
było odwodnienie głównej drogowej arterii, która szczególnie podczas wiosennych
roztopów zamieniała się w rwącą rzekę,
a zimą – w śliską pułapkę zagrażającą życiu kierowców. W minionym roku dzięki
współpracy Urzędu Gminy i Starostwa
Powiatowego w Częstochowie udało się
zrealizować pierwszy etap zadania, które
kompleksowo zmienia obraz najważniejszego odcinka drogi przez Siedlec. Pojawiła się nowa nakładka, chodniki, a przede
wszystkim odwodnienie usuwające z jezdni nadmiar wód spływających z okolicznych pól. W najbliższym czasie mieszkańcy liczyć mogą na kolejne udogodnienia,
związane z realizacją tego wieloetapowego
zadania.

- Prace nad projektem ciągnęły się długo,
bo nie bardzo było gdzie odprowadzić nadmiar wody. Właściwie żadne z rozwiązań
nie było idealne, ale w końcu trzeba było
się na coś zdecydować. Długa droga, którą
odprowadzamy wodę to też duże koszty.
Drogą przez Siedlec zarządza starostwo,
więc choć biegnie ona przez naszą gminę,
musieliśmy wszystko uzgadniać wspólnie
– wymienia powody przeciągania się inwestycji Adam Markowski, zastępca wójta
Gminy Mstów.
Oprócz odwodnienia na każdym
z zebrań wiejskich w Siedlcu mieszkańcy
od lat apelowali także o inne udogodnienie

Adam Jakubczak

Na majówkę z GOKiem
Niemalże żelaznym punktem programu w ofercie imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w
Mstowie stała się organizowana od kilku lat „Majówka
z GOKiem”. Tym razem jej uczestnicy odwiedzą Dream
Park w Ochabach Wielkich. Czeka ich moc atrakcji, min.:
kino 6D, oceanarium czy kula sferyczna. Nic więc dziwnego, że podobnie jak w latach poprzednich na brak zainteresowania organizatorzy nie mogą narzekać.
- Przyzwyczailiśmy się już, że na te nasze
majowe imprezy mamy komplet chętnych,
bo ci którzy pojechali z nami choć raz, deklarują udział także w kolejnych imprezach
– mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie, Krzysztof Drynda. - Planujemy także atrakcyjne wycieczki w wakacje:
dwie w lipcu i dwie kolejne w sierpniu.
Gminny Ośrodek Kultury starając
się promować różne dziedziny kultury systematycznie rozszerza swoją ofertę. Tylko
w ostatnim czasie gościli w jego progach
min.: Andrzej Rybiński, Masztalscy, Izabela
Trojanowska, czy Andrzej Sikorowski. GOK
szczyci się również swoją ofertą dla naj-

młodszych i młodzieży. Działa w nim koło
muzyczne, gdzie młodzi ludzie uczą się gry
na keyboardzie, pianinie, akordeonie, gitarze akustycznej, elektrycznej czy perkusji.
Emisji głosu można uczyć się na zajęciach
wokalnych. Młodzież nabyte umiejętności
może zaprezentować podczas organizowanych przez GOK imprez, min. na rynku
w Mstowie. Jedną z nich, jest doroczny
festyn plenerowy, organizowany z okazji
Nocy Świętojańskiej. W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są również zajęcia
plastyczne, gdzie młodzież poznaje techniki
malarskie.

Na grobie ks. Stanisława Boreckiego na mstowskim cmentarzu często pojawiają się nowe znicze i świeże
kwiaty. To namacalny dowód, że choć od śmierci byłego proboszcza miejscowej parafii minęło już ćwierć
wieku, mstowianie często odwiedzają miejsce jego spoczynku. „On wciąż żyje w naszych sercach i powraca
we wspomnieniach i rozmowach” – mówią ci, którzy pamiętają ks. Stanisława. Wielu z nich jest przekonanych, że to właśnie kapłan, związany ze Mstowem przez wiele lat, pomógł im w wyborze życiowych dróg.
Tegoroczna Msza rezurekcyjna w
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
w mstowskim kościele na długo pozostanie
w pamięci miejscowych parafian. W jej trakcie bowiem została odsłonięta i poświęcona
tablica upamiętniająca 25-tą rocznicę śmierci ks. Stanisława Boreckiego, wieloletniego
proboszcza tutejszej parafii. Uroczystość
zgromadziła tłum wiernych, którzy swoją
obecnością chcieli oddać cześć zmarłemu
przed laty kapłanowi. Tablicę odsłonił, w
asyście proboszcza, ks. Pawła Grenia i Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztof Choryłka, wójt Tomasz Gęsiarz.
- We Mstowie postać ks. Boreckiego jest
wciąż żywa, mimo upływu lat. Choć jestem
młodym człowiekiem, przez co nie mogłem znać go osobiście, sporo o nim wiem
z opowieści pamiętających go osób – zapewnia wójt Gminy Mstów. – Współpraca
pomiędzy Urzędem Gminy, a tutejszą parafią układa się wzorowo. Uważam więc, że
wspólne nasze przedsięwzięcie, jakim było
odsłonięcie tablicy, to świetny pomysł.
Wykonanie pamiątkowej tablicy,
która zawisła w przedsionku mstowskiego
kościoła, sfinansowali wspólnie: wójt i Rada
Gminy. Inicjatywa świetnie wkomponowała
się w 25-tą rocznicę śmierci ks. Boreckiego.
- Zadzwoniłem do redaktor naczelnej tygodnika katolickiego „Niedziela” z pomysłem
przypomnienia artykułu sprzed lat o ks. Boreckim. Moją propozycję przyjęła z radością
– mówi ks. Paweł Greń, obecny proboszcz
parafii w Mstowie. – Rozeszło się u nas 350
egzemplarzy numeru z tym wznowionym
tekstem. Osobiście bardzo często doświadczam, jak żywa jest wśród parafian pamięć
o dawnym proboszczu, cieszę się więc, że
mogliśmy go godnie uhonorować.
We wspomnianym numerze „Niedzieli” (nr 14/2015) ukazały się dwa dłuższe
teksty dotyczące postaci ks. Boreckiego: „Pozostały owoce jego świętej służby” – wznowienie tekstu red. nacz. Lidii Dudkiewicz i
„Kapłan, wychowawca, gospodarz” – autorstwa Joanny Tarasek.
Ks. Borecki spędził w Mstowie
12 lat swojej kapłańskiej posługi. Tu ją zakończył i na tutejszym cmentarzu został
pochowany. Wcześniej jednak związany
był również z innymi parafiami, a wszędzie
zapamiętano go jako wzorowego i uwielbianego, szczególnie przez młodzież kapłana.
Jednocześnie miał opinię człowieka bez-

kompromisowego, twardo broniącego swojego zdania i wiernego własnym ideałom.
Nim trafił do Mstowa
Urodził się 7 września 1939 r. w
Starokrzepicach. Był jednym z siedmiorga
dzieci Stanisława i Heleny. Prawdopodobnie
to właśnie z dzieciństwa spędzonego w rolniczej rodzinie wyniósł swoje zamiłowanie
do prowadzenia gospodarstwa, z którym w
późniejszych latach utożsamiano go podczas jego bytności w Mstowie. Zamiłowanie
do kościelnej posługi natomiast odezwało
się w nim równie wcześnie, bowiem już
jako uczeń szkoły podstawowej miał jasno
sprecyzowaną wizję tego, kim chciałby w
życiu zostać. Tuż po ukończeniu podstawówki wstąpił do Niższego Seminarium
Duchownego w Częstochowie, a w 1957
roku został studentem Częstochowskiego
Seminarium Duchownego w Krakowie.
Dniem, w którym poprzez kapłańskie święcenia oficjalnie oddał się Kościołowi stał się
30 września 1962 r. W ciągu pierwszych
pięciu lat kapłańskiej posługi ks. Stanisław
trafiał kolejno do parafii w Praszce, Jaworze i Miedźnie. Służył także w Sosnowcu i
Wieluniu. Wreszcie na dłużej zagościł w
parafii pw. Św. Zygmunta w Częstochowie.
Tu postawił na kontakt z młodzieżą, co w
późniejszych latach miało stać się jego kapłańską wizytówką.

Śpiew biletem do nieba
Ks. Stanisław był zdania, że najskuteczniej rozmawia się z Bogiem przez
śpiew. Intensywnie zabiegał więc, by jak
najprężniej funkcjonowały organizowane przez niego chórki, do uczestnictwa w
których szczególnie namawiał młodzież.
Śpiewano w kościele, na lekcjach religii, ale
i podczas luźnych popołudniowych spotkań,
które integrowały zgromadzoną wokół kapłana młodzież.
- Przed laty młodzież nie spędzała tak
wiele czasu samotnie, przy komputerze
np., wspólne spędzanie czasu było dla nas
czymś, czym praktycznie żyliśmy – wspomina Krzysztof, pamiętający ks. Boreckiego
z czasów jego obecności w częstochowskiej
parafii. – W roku szkolnym spotykaliśmy się
popołudniami i podczas wycieczek, a w wakacje były to także dłuższe wyjazdy, np. w
góry. Z tym właśnie kojarzą mi się najlepsze
wspomnienia z czasów mojej młodości.
Na mstowskiej ziemi
Kiedy 3 października 1978 r. ks.
Borecki otrzymał nominację na wikariusza
– adiutora w parafii Wniebowzięcia NMP
w Mstowie, nie miał zapewne pojęcia, że
to z tym właśnie miejscem wiąże się już
do ostatnich swoich dni i to na tej ziemi
przyjdzie mu spocząć po śmierci. Od pierw-

szych dni pobytu w klasztorze kanoników,
dźwigał krzyż ciężkiej pracy. Proboszczem
mstowskiej parafii był bowiem wówczas
ks. Feliks Grela, którego zły stan zdrowia
spowodował, że właściwie większość kapłańskich obowiązków z dnia na dzień
spadło na barki nowego wikarego. Nowych
wyzwań przybywało szybko – potrzeba remontu świątyni, opieka nad ciężko chorym
proboszczem, czy praca nad urządzaniem
gospodarstwa.
- Przychodziliśmy do ks. Boreckiego nie
tylko dlatego, że był księdzem. Był też, jak
to dziś się mówi, naszym „idolem”. Pomagaliśmy mu w pracach gospodarskich albo
spotykaliśmy się u niego, żeby po prostu
pobyć razem. Plebania była naszym drugim
domem, tętniła życiem – wspominają dawni
mstowscy podopieczni ks. Stanisława.
Jego osobowość imponowała młodym. Sprawiała, że niektórzy z nich zastanawiali się, czy nie związać swego dorosłego życia z kapłaństwem. Wielu zresztą się
na to zdecydowało. Mówi się, że „spod ręki”
księdza wyszło siedem osób, które zdecydowały się przywdziać habity.
Kapłański wzorzec
W niedzielę rozpoczął się w Kościele katolickim w Polsce Tydzień Modlitw
o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W kazaniach w wielu parafiach
słychać apele wzywające do modlitwy o
nowe powołania.
- Nie oczekujcie od kapłanów, by byli jedynie „słodkimi księżulkami”. Trzeba mieć
odwagę odpowiedzieć na wezwanie Boga,
a potem temu wezwaniu poprzez posługę
mężnie stawiać czoła - powiedział podczas
kazania wikariusz jednej z częstochowskich
parafii.
Osoby wspominające księdza Boreckiego mówią, że przyciągał swoją osobowością. Nie potrzebował do tego tanich
chwytów, wręcz przeciwnie – zawsze „waląc prosto z mostu” dowodził, że nie zależy
mu, by przypodobać się wszystkim tylko po
to, żeby zyskać sympatię. Tym bardziej jednak zyskiwał na tym jego autorytet. Autorytety potrzebne są zaś każdej społeczności,
na każdym etapie jej historii. Dobrze, jeśli
ich legendy nie niszczy czas. Z ks. Boreckim
na pewno mu się nie udało.
Adam Jakubczak

Remont mstowskiej świątyni już wkrótce
Mstowski kościół ma szansę odzyskać przynajmniej część dawnego blasku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Zakonowi Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie dotację w wysokości 200 tysięcy złotych.
Fundusze te będą przeznaczone na remont elewacji.
Starania o pozyskanie funduszy
na remont mstowskiej świątyni trwają od
wielu lat, ale jak dotąd – były praktycznie
bezskuteczne. Wreszcie jednak nadeszła
długo oczekiwana informacja. Ministerstwo
przyznało fundusze na remont elewacji
tylnej ściany prezbiterium. Niezbędny jest
wkład własny, parafia musi wyłożyć 77 tys.
złotych, by pozyskać 200 tys.
- To zaledwie kropla w morzu potrzeb, ale
cieszymy się, że tym razem się udało, bo
łatwo nie było – mówi ks. Paweł Greń, proboszcz mstowskiej parafii. – Dwa lata temu
na przykład także aplikowaliśmy do Ministerstwa, ale brakło nam kilku punktów i
wniosek został odrzucony.
Ksiądz proboszcz ma nadzieję, że
remont elewacji będzie tylko początkiem remontu na większą skalę. Prace mają ruszyć

w połowie maja. Do ministerstwa złożono
już związaną z nimi dokumentacją projek-

tową. Wkrótce pojawić ma się zaproszenie
do podpisania stosownej umowy.

- Remontu w naszym obiekcie wymagają
także: dzwonnica, baszta, mury, czy klasztor, ale to kościół jest najważniejszy. Musi
odzyskać blask, bo przecież dzięki bliskości
Jasnej Góry przewijają się przez Mstów
prawdziwe rzesze pielgrzymów – nie możemy się przed nimi wstydzić – zauważa
Ksiądz Proboszcz.
Zarówno kościół, jak i klasztor oraz
otaczające je mury i baszty obronne są cennym zabytkiem. Kościół jest orientowany,
trójnawowy z transeptem, zbudowany na
planie świątyni romańskiej. Był wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany.
Obecny kształt majestatycznego baroku
nadał mu ks. Ignacy Kozierowski CRL, biskup tytularny arateński i zarazem prepozyt mstowski w latach 1763-1791.
A.J.
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Chcę zadbać o komfort życia mieszkańców gminy Mstów
Tomasz Gęsiarz przez dwie kadencje (lata 2006-2014) zasiadał w Radzie Gminy Mstów. Teraz mierzy się
z gminnymi problemami już jako wójt. Jak ocenia gminną politykę ostatnich lat i jak widzi przyszłość Mstowa i okolic opowiedział w wywiadzie, którego udzielił Jackowi Jarawce, którego udzielił na antenie Radia
FIAT.
za wcześnie żeby ujawniać szczegóły. Nawet
jeśli jeszcze pod tym względem nie jesteśmy
na samym szczycie, to na pewno zrobimy
wszystko, żeby się tam niedługo znaleźć.
Radni, sołtysi i mieszkańcy mają wiele ciekawych pomysłów – najlepsze wprowadzimy
w życie.

mstowskie24: Za nami bez mała pół roku
pańskiej kadencji na stanowisku Wójta Gminy Mstów. Jak pan ocenia ten okres?
Tomasz Gęsiarz: Krótko mówiąc, te minione
miesiące oceniam pozytywnie. Zdążyłem
przede wszystkim przez ten krótki czas naprawdę poczuć, co to znaczy być wójtem.
Poznałem zarówno wady, jak i zalety pełnienia tej funkcji. Przyznam też otwarcie, że w
tej – mimo wszystko – wciąż nowej dla mnie
roli, czuję się dobrze. Lubię ruch, poznawanie nowych osób i bezpośrednie rozmowy z
mieszkańcami. Bycie wójtem to bardzo dynamiczne, intensywne zajęcie i to mi odpowiada. Warto też podkreślić, że sporo w tej
pracy jest chwil sympatycznych, dających
satysfakcję.
m24: Jak układa się współpraca z pracownikami Urzędu?
T.G.: Na pewno szczególnie w pierwszych
dniach współpracy było w nich sporo niepewności, bo przecież nie mogli wiedzieć,
czego się spodziewać po nowym wójcie, jakie nowości wprowadzi. Przedstawiłem im
swoją wizję pracy i rozwoju gminy Mstów,
a czas pokaże jak będą ją realizować. Jako
szef jestem konsekwentny, wymagający i
zaangażowany w pracę, tego też oczekuję
od pracowników. Myślę, że docieramy się z
dnia na dzień i sądzę, że i oni są zadowoleni
ze współpracy.

czy kanalizacja nie należą może do najbardziej spektakularnych, a przecież komfort życia to podstawowa sprawa dla mieszkańców
i trzeba o nią dbać. Wciąż są duże potrzeby
na tym polu i trzeba się z nimi zmierzyć. To
dlatego w najbliższym czasie czeka nas m.in.
wymiana sporego odcinka wodociągu w Jaskrowie czy wymiana nakładek na ul. Sportowej, Słowackiego i Sienkiewicza w Mstowie.

m24.: Jest pan młodym człowiekiem, podobnie było z pana poprzednikiem. Czy wspólna

m24.: Nawiązał pan do podobieństw z wizją
poprzednika, a jak ma się obecna sytuacja w

że w analogicznej sytuacji w Radzie nie ma
praktycznie opozycji do Wójta?
T.G.: Zrobili to tak naprawdę mieszkańcy.
Zdali sobie sprawę, że ta sytuacja, jaką fundowała większość poprzedniej Rady, absolutnie nie może trwać dalej, bo cierpi na tym
przede wszystkim gmina Mstów. Dlatego nie

m24: Wspomniał pan o Warcie jako jednym
z Waszych atutów. Ma pan czas na pływanie
kajakiem?
T.G.: Oczywiście staram się znaleźć czas, bo to
wspaniała rzecz – polecam wszystkim. Dbamy o naszą rzekę, bo zdajemy sobie sprawę,
że to nasz wielki atut. Niedawno powstała
nawet we Mstowie nowa zatoka kajakowa z
myślą o wygodzie kajakarzy – zapewniam,
że warto wypróbować. M.in. z kajaka można
też podziwiać nasz kolejny walor, czyli skałki
wapienne, o które również dbamy, czyszcząc
je z chuligańskich napisów. Zmęczonych
wiosłowaniem zachęcam też do wypoczynku
nad naszym „zalewem”, stanowiącym centralny punkt terenów rekreacyjnych Mstowa.
m24: W innym miejscu naszej gazety reklamujemy koncert, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w mstowskim kościele. To
dość spore przedsięwzięcie kulturalne.
T.G.: Postaramy się, aby niedzielny koncert
gruzińskiego kwartetu „CHANGURI” nie był
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jest również Wasza linia programowa?
T.G.: W październiku skończę 35 lat, jestem
więc nawet kilka lat młodszy od Adama Jakubczaka. Wydaje mi się, że rzeczywiście nasze spojrzenie na wiele kwestii się pokrywa.
Staram się kontynuować to, co zapoczątkował w tej gminie mój kolega Adam. Myślę, że
dzięki temu gmina Mstów – ta nasza Mała
Ojczyzna, która się rozwija.
m24.: Jaka jest w takim razie pańska wizja
rozwoju gminy Mstów w najbliższych latach?
T.G.: Bardzo istotny jest rozwój infrastruktury. Takie zadania, jak szkoły, drogi, wodociągi

Radzie Gminy w stosunku do tego, co działo
się w minionej kadencji?
T.G.: Obecna Rada wspiera mnie bardzo wymiernie i jest to pomoc wręcz nieoceniona.
Radni bardzo mądrze analizują aktualną sytuację w gminie i każda ich sugestia jest dla
mnie niezwykle cenna. Doceniam to zwłaszcza doskonale wiedząc, co przeżywał mój
poprzednik. Jeżeli chodzi o jego współpracę
z Radą, mówiąc bardzo delikatnie – nie wyglądało to kolorowo.
m24: Większość mieszkańców gminy doskonale pamięta, co działo się na linii wójt
Jakubczak – Rada Gminy. Jak pan to zrobił,

wybrano już ludzi, których utożsamiano z
kompletnym bałaganem i mamy teraz Radę,
której wizerunek jest skrajnie różny. Decyzje podejmowane są w atmosferze spokoju i
zdrowego rozsądku, co na pewno pomaga.

osamotnionym wydarzeniem, a raczej tylko
jednym z elementów kalendarza widowiskowych imprez kulturalnych. Zapraszam przy
okazji na Mstowską Noc Świętojańską (27
czerwca), gdzie również będzie wiele atrakcji.

m24: Mstów ma ambicje znaleźć się w gronie podczęstochowskich gmin, które umieją
się promować, jako atrakcyjne turystycznie.
Czy już czujecie, że dorównaliście takim potentatom w tym względzie, jak Olsztyn, czy
Janów?
T.G.: Robimy wszystko, żeby eksponować nasze walory, zwłaszcza te, których nie mają
inni. Mam tu na myśli na przykład nasz
wspaniały zabytkowy klasztor, czy przełom
rzeki „Warty”. Zapewniam, że w tej kadencji wprowadzimy w życie kilka zupełnie nowych pomysłów związanych z promocją, ale

m24: Już teraz możecie być chyba dumni z
miejscowych sadów?
T.G.: Można powiedzieć wręcz, że gmina
Mstów słynie z jabłek. Jesteśmy prawdziwym
potentatem jeżeli chodzi o powierzchnię sadów w województwie śląskim. Promujemy
się hasłem „Owocowo w Mstowie”, wspieramy naszych sadowników i ich produkty.
m24: Dowodem tego, że stawiacie na promocję jest też to wydanie „mstowskiego24”. Życzymy dalszych sukcesów, również na tym
polu i dziękujemy za rozmowę.
T.G.: Dziękuję również.

MSTÓW GMINA OTWARTA - OTWARCIE O MSTOWIE
w każdy czwartek o godz. 14.15 w Radiu FIAT
fm

Od niedawna w Polsce obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, przypadający
2 maja. W tym roku w gminie Mstów prezentować się on powinien wyjątkowo efektownie dzięki akcji
rozdawania flag, zorganizowanej przez Urząd Gminy.
Głównym założeniem, tego stosunkowo młodego święta, jest popularyzowanie
wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach
narodowych. Tego dnia Polacy wspominają długą historię biało-czerwonych barw
narodowych i z dumą eksponują flagi na
zewnątrz swoich domów. Gminne władze
postanowiły pomóc mieszkańcom czynnie
włączyć się w obchody święta i przez kilka
dni w siedzibie Urzędu Gminy w Mstowie
Wójt Tomasz Gęsiarz osobiście rozdawał
biało-czerwone flagi.
- Ponieważ to pierwsza taka akcja w naszej
gminie, nie wiedzieliśmy jaki będzie odzew
ze strony mieszkańców. Zakupiliśmy więc
400 flag – mówi wójt Tomasz Gęsiarz. – W
pierwszym dniu ich rozdawania ustawiła
się spora kolejka mieszkańców chętnych do
odbioru flag, wiemy więc już, że akcja się
udała i to na dużą skalę.

Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wielu stuleci i mają
jako jedne z niewielu pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa
Litewskiego.
Kolory flagi Polskiej towarzyszą
nierozerwalnie dziejom historycznym naszego narodu, a są nimi czerwień (często
spotykana może symbolizować przelaną
krew w walce w obronie kraju) oraz biel
(oznacza ona wodę, a w zakresie wartości
duchowych czystość i niepokalanie). Te
przyjęte przez sejm barwy rozpowszechniły
się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom
we wszystkich ważnych wydarzeniach.
Dzień flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych dlatego tym bardziej powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić, przecież w każdym z
nas bije „ biało-czerwone serce ”.
AJ
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Będzie biało-czerwono

Wiosenne porządki w sołectwie Cegielnia
Dzięki zaangażowaniu sołtysa Piotra Błachowicza, radnego Wojciecha Kubika oraz grupy mieszkańców
udało się odnowić trzy przydrożne krzyże w miejscowości Cegielnia. Zagospodarowano również teren wokół
nich. Ułożono kostkę brukową, posadzono nowe kwiaty i krzewy, zakupiono ozdobne betonowe gazony.
Wszystkie materiały potrzebne do
wykonania prac zostały przekazane przez
mieszkańców wsi Cegielnia. W samych pracach uczestniczyło ok. 20 osób.
Także w Cegielni doszło do likwidacji kilku tzw. „ziemianek”, które znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie placu
targowego. Do tej pory były one bardzo zaniedbane i większość z nich była nieużytkowana. Dlatego też po indywidualnych
rozmowach przeprowadzonych pomiędzy
Radą Wspólnoty Wsi Cegielnia, sołtysem,
radnym i właścicielami poszczególnych
piwnic zdecydowano, iż zostaną one zburzone. Po dowiezieniu ok.150 ton ziemi
przez firmę „Drog –Bud” udało się bardzo
ładnie wyrównać teren, na którym znajdowały się w/w ziemianki. Przed przystąpieniem do tych prac dzięki działaniom sołtysa
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i mieszkańców wykarczowano duży obszar
krzewów kolczastych, które rosły na tym
terenie.
Sołtys wsi Cegielnia Piotr Błachowicz oraz radny Wojciech Kubik zgodnie
podkreślają, iż to dopiero początek pozytywnych zmian, jakie następują w ich rodzinnej miejscowości.

EKO konkurs

We wtorek 28 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Małusach Wielkich odbył się XII Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski na „Wiersz Ekologiczny i Zdrowotny”.

Do konkursu przystąpiło 22 dzieci z
dziewięciu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (osiem z gminy Mstów i jedno przedszkole z Lusławic, gmina Janów). Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Kapkowska
(przew.), Krzysztof Drynda (dyr. GOK) i Bożena Krzystanek, stanęła przed bardzo trudnym
wyborem, gdyż wszystkie przedszkolaki pięknie recytowały.
Po uważnym wysłuchaniu uczestników konkursu JURY zadecydowało i wyłoniło
laureatów:

I miejsce – Julia Błachowicz (Kuchary)
II miejsce – Oskar Jędras (Małusy Wielkie),
Marcel Misztal (Brzyszów), Martyna Mencik
(Brzyszów)
III miejsce – Martyna Błachowicz (Mstów),
Wiktoria Turek (Zawada), Bartosz Baryś
(Mstów)
Wszyscy laureaci oraz uczestnicy
otrzymali dyplomy oraz drobne upominki,
które wręczyli: Tomasz Gęsiarz, Wójt Gminy
Mstów oraz Mariola Tomczyk (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach
Wielkich).

Mstów kulturalnie

Koncert: Sakralne i tradycyjne pieśni polifoniczne Gruzji w wykonaniu Kwartetu
Changuri (Gruzja) odbędzie się 3 maja o godz. 17.00 w kościele Kanoników Regularnych
przy ul. Targowej 2 w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej
Gaude Mater we Mstowie.
Koncert pod patronatem
Starosty Częstochowskiego Andrzeja Kwapisza
Na koncert zapraszają organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater
oraz Gmina Mstów
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Poszukiwacze nowej historii
W gminach Mstów i Olsztyn pojawili się badacze historii. W ramach projektu naukowego zamierzają odkryć tajemnice miejsc, które mieszkańcy mijają na co dzień, ale w oficjalnych źródłach informacji o nich
brakuje. Z Jackiem Jarawką rozmawiali: dr Olgierd Ławrynowicz, i dr Aleksandra Krupała – Wawrynowicz
i studentka Justyna Bandji.
Jacek Jarawka: ,,Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne terenów
Jury Krakowsko – Częstochowskiej’’ – to tytuł projektu badawczego, którego realizacja
rozpocznie się w tym roku na terenie gmin
Mstów i Olsztyn. Nazwa brzmi nieco tajemniczo, na czym konkretnie polega projekt?
Olgierd Ławrynowicz: Zaczęło się od refleksji, że często mijamy w życiu miejsca, co do
których nasza wiedza ogranicza się do tego,
co mówią o nich ludzie. Taka popularna, po-

wierzchowna wiedza często ma jednak niewiele wspólnego z rzeczywistością. Pojawił
się więc pomysł, żeby sprawdzić fachowo metodami etnologów, archeologów, historyków
sztuki, na ile powszechna wiedza o pewnych
miejscach pokrywa się z wiedzą z oficjalnych
źródeł. Stworzyliśmy zespół złożony z naukowców z kilku uczelni z zamiarem przebadania określonego terenu w ciągu kilku lat.
Zdecydowaliśmy się na realizację projektu w
północnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej. W ciągu trzech sezonów gościć
będziemy w pięciu gminach: Mstów, Olsztyn,
Lelów, Janów i Przyrów. W tym roku zaczynamy od tych dwóch pierwszych. Wygląda to
tak, że wiosną zaczynają badania etnolodzy,
rozmawiają z mieszkańcami, przeprowadzają
wywiady. Niezależnie od etnologów historycy z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przeszukują jednocześnie archiwa,
poszukują różnych informacji, które są nie
publikowane. Kiedy skończą się badania etnologów, zapytamy historyków, co myślą o
różnicach między tym co mówią mieszkańcy,
a tym co znaleźć można w źródłach? Wówczas wytypujemy kilka miejsc w tych dwóch

gminach, którym będziemy się chcieli przyjrzeć naprawdę blisko, zobaczyć w jakim one
są stanie. Jeżeli będzie taka możliwość, to w
tych miejscach będziemy chcieli przeprowadzić badania inwazyjne, bądź inwazyjno - archeologiczne, to zależy od tych miejsc. Wtedy
się być może rozstrzygnie czy prawdę mówi
historyk czy etnolog. Ewentualnie może to
być nawet jakaś zupełnie inna opowieść.

J.J.: Jakich rezultatów Państwo się spodziewają? Czy może się zdarzyć, że to co wiemy
dotychczas o północnych granicach jury krakowsko – częstochowskiej może się rozminąć
z wiedzą pochodzącą z dokumentów, które
już znamy?
O. Ł.: Nie zamierzamy tworzyć nowej historii globalnej tego terenu, skupimy się na
konkretnych miejscach. Spróbujemy je przypomnieć. Te miejsca się zmieniają poprzez
różne wydarzenia historyczne, polityczne,
poprzez przemiany pokoleniowe, poprzez
to, że ludzie przeprowadzają się z miejsca na
miejsce. Z czasem pamięć o nich zanika, a
nam może uda się opowiedzieć o nich coś zupełnie innego, niż wynika z obecnej wiedzy
powszechnej. To są takie miejsca jak cmentarze, kapliczki, kościółki, czasem skały, jaskinie. Mogą to być też domy, założenia parkowe, dworskie, dawne mosty, młyny. Mówiąc
krótko - różnego typu obiekty, które w świadomości ludzi istnieją, ale wiedza o nich nie
znalazła się w publikacjach turystycznych
czy opracowaniach naukowych.
J.J.: Wiem, że zależy wam bardzo na zaanga-

Zagrali o Puchar Wójta
28 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Brzyszowie odbył się VII Gminny Turniej
Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Mstów. W tegorocznej edycji organizatorzy
zdecydowali się zastosować istotną regulaminową zmianę – w każdej z drużyn zagrać
musiała przynajmniej jedna zawodniczka. Zdaniem obserwatorów zdecydowanie uatrakcyjniło to rozgrywki.
Imprezę zorganizowano w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzyszowie,
Ireneusz Celoch, który zachęcił wszystkich
uczestników do zdrowej i sportowej walki.
Tegoroczny turniej rozegrano w systemie „każdy z każdym”. Do rywalizacji stanęło
sześć drużyn reprezentujących szkoły z naszej
gminy:
- Szkoła Podstawowa Mstów,
- Szkoła Podstawowa Mokrzesz,
- Szkoła Podstawowa Krasice,
- Szkoła Podstawowa Brzyszów,
- Zespół Szkolno Przedszkolny Małusy Wielkie
- Zespół Szkolno Przedszkolny Zawada.
Na turnieju jak tradycjnie panowała miła i
sympatyczna atmosfera, a wszystkie drużyny
stosowały się do zasad fair play. Organizatorami zawodów byli: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzyszowie, Ireneusz Celoch i nauczycielka wychowania fizycznego, Edyta Dziel.

Pierwsze trzy miejsca nagrodzone
pucharami przypadły następującym drużynom:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Mstowie
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Krasicach
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy
Wręczenia dyplomów i pucharów
dokonał Wójt Gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz.
Relację nadesłał: Dyrektor SP w Brzyszowie,
Ireneusz Celoch

żowanie w projekt mieszkańców badanych
terenów.
O.Ł.: Jak wspomniałem, już teraz odbywają
się rozmowy z nimi, natomiast latem zorganizujemy jeszcze konsultacje społeczne.
Organizacyjnie będzie to wyglądać tak, że
spotkamy się z grupą ludzi i zapytamy o te
miejsca, które pojawiły się już w czasie badań wiosennych. Nie chodzi o pamięć ludzi
osobistą, nam chodzi o pewien typ pamięci
zbiorowej, czyli tego co postrzegane jest kolektywnie.
J. J.: Jaka jest rola etnologa w tym projekcie?
dr Aleksandra Krupała – Wawrynowicz:
Powiedziałabym, że zasadnicza. W ramach
projektu wychodzimy bowiem od warsztatu
etnograficznego czyli bazujemy na tym, iż
spotykamy się z ludźmi i zbieramy opowieści. Interesuje nas pamięć ludzi, która dotyczy miejsc ważnych dla lokalnej społeczności. Dzięki temu mogą powstać opowieści o
miejscach, które w żaden sposób w źródłach
historycznych, opracowaniach turystycznych dotąd się nie pojawiły. O miejscach
związanych z tzw. wielką historią wiemy
dużo, natomiast te istotne dla wspólnot lokalnych nie doczekały się w wielu przypadkach żadnych opracowań, a to one interesują
nas najbardziej. Liczymy się także z tym, że
w przypadku doskonale opracowanych dokumentacyjnie miejsc, jak np. jakiś klasztor,
czy dwór, ich historie zostaną uzupełnione o
wątki charakterystyczne tylko dla tej lokalnej
społeczności. Tu mogę podać nawet konkretny przykład. Zbieramy opowieści dotyczące II
Wojny Światowej, dotyczą one często lokalizacji bunkrów na terenie Jury Krakowsko –
Częstochowskiej. Trafiliśmy do ludzi, którzy
te bunkry budowali. Oni potrafią powiedzieć
znacznie więcej, niż oficjalny dyskurs. Naszą
rolą jest spotykanie się z ludźmi i wysłuchiwanie ich opowieści o miejscach, które są dla
nich ważne.
J.J.: Takim miejscem, o którym na pewno
zostało powiedziane już wiele, ale pewnie i
wiele można powiedzieć jeszcze, jest klasztor
w Mstowie.
O.Ł.: We wszystkich tych obszarach badawczych, o których wspomniałem, zawsze mamy kontakt z parafiami. Wynika to
między innymi z faktu, że zależy nam, aby
ludzie nam ufali. Staramy się więc, aby badania były poprzedzone informacją podaną
podczas Mszy św. Informujemy w ten sposób
mieszkańców, że takie badania się odbędą, że

przyjdą studenci, żeby się ich nie bać, że to
nie są żadni domokrążcy. Zakony są specyficzną, hermetyczną społecznością, nie jest
więc rzeczą oczywistą, że w pełni oddają
świadomość miejscowego społeczeństwa.
Dzieje się tak choćby dlatego, że zakonnicy
często przybywają z różnych terenów Polski.
Mamy oczywiście dużo informacji o samym
klasztorze, które uzyskaliśmy od mieszkańców np. o dzwonnicy, o jakiś miejscach w
pobliżu klasztoru, więc na pewnym etapie
będziemy chcieli tę wiedzę skonfrontować z
mstowskimi kanonikami.
J.J.: Jak głęboko będziecie sięgali w historię?
O.Ł.: Sięgamy tak głęboko, jak sięga ludzka
pamięć. Przeważnie to jest więc XX wiek,
częściowo także XIX. Właściwie archeologia
najczęściej kojarzy się z badaniami zamków,
z badaniami z epoki kamienia czy żelaza. My
sięgamy natomiast maksymalnie do początków XIX wieku, czyli czasów, które w transmisji pokoleniowej mogą być pamiętane, choć
zapewne w zniekształcony sposób. Często
wręcz na zasadzie legendy to funkcjonuje.
Archeolodzy, którzy zajmują się tymi najnowszymi dziejami, zaliczają się do zupełnie
nowej właściwie dyscypliny nazywanej archeologią współczesności.
J.J.: Jak wygląda praca studenta podczas takich badań?
Justyna Bandji: Po całym dniu naszego rozmów z mieszkańcami w terenie, spotykamy
się codziennie na tzw. zebraniach. Przedstawiamy na nich owoce naszej całodziennej
pracy, przygotowujemy informację odnośnie
rozmówców, miejsc, zapisujemy przebieg rozmów, żeby wyszczególnić informacje, które
są dla nas szczególnie interesujące i pożyteczne.
J.J.: Kiedy zakończy się projekt?
O. Ł.: Wiosną przyszłego roku będą znane wyniki naszych badań zgmin Olsztyn i
Mstów. Udostępnimy je w Internecie. W
2017 roku, pojawi się publikacja dotycząca badań przeprowadzonych w roku 2016,
czyli w gminach Janów i Lelów. W 2018, z
tych przeprowadzonych w 2017 czyli z gminy Przyrów. A W 2019 będzie wieńcząca
projekt publikacja, już wydana drukiem,
ze zdjęciami. Planujemy też kontynuację w
przyszłości.
J.J.: Życzymy realizacji zamierzeń i dziękuję
za rozmowę.

Siłownie na powietrzu
Gmina Mstów ma już trzy siłownie zewnętrzne – w Jaskrowie,
Brzyszowie i Mstowie. To doskonałe miejsca rekreacji ruchowej
na świeżym powietrzu. Korzystają z nich wszyscy mieszkańcy od
najmłodszych do seniorów.
Plenerowa siłownia w Jaskrowie
znajduje się na skwerze przed szkołą. Wyposażona jest w orbitrek, biegacz, surfer,
twister, wyciskanie siedząc i wyciąg górny.
Takie same urządzenia ma siłownia zewnętrzna w Brzyszowie, która znajduje się
obok placu zabaw za szkołą. Siłownie kosztowały ponad 17 tysięcy złotych każda.
Siłownia zewnętrzna we Mstowie znajduje się tuż za budynkiem Urzędu
Gminy, na terenie rekreacyjnym obok placu zabaw. Wyposażona jest w urządzenia:
piechur pojedynczy, surfer podwójny, wioślarz, wyciskanie siedząc i drążki równoległe. Inwestycję zrealizowano w ramach
projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch
dzięki urządzeniom siłowni zewnętrznych”.
Koszt inwestycji to ponad 17 tys zł, a dofi-

nansowanie 14 tysięcy zł. Wniosek złożono
w ramach konkursu Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” – „Małe projekty”.

wywiad z wójtem Gminy Mstów, jednocześnie piłkarzem Warty Mstów
Na początek porozmawiajmy o kondycji
sportu w Mstowie. Patrząc na to co się w
ostatnim czasie wybudowało, nie jest chyba z nim najgorzej.
Faktycznie, baza sportowa w gminie Mstów
w ostatnich latach znacznie się poprawiła.
Wspomnę choćby o nowej hali sportowej
oraz obiekcie sportowym przy Zespole Szkół
w Mstowie (m.in. bieżnia lekkoatletyczna,
boisko ze sztuczną nawierzchnią), boisku
sportowym w Mokrzeszy czy obiekcie sportowo-rekreacyjnym na stadionie Warty w
Mstowie. Mieszkańcy naszej gminy mają
więc w czym wybierać: zajęcia fitness, siłownia wewnętrzna i zewnętrzna – to tylko
niektóre z propozycji na poprawę kondycji i
sprawności ruchowej. Są one przeznaczone
dla osób w każdym wieku.

Gwiazda Krasice czy Uczniowskie Kluby
Sportowe, grała i szkoliła się nasza młodzież, nasi mieszkańcy. Żeby na mecze
przychodziły dopingować całe rodziny, bo
to przecież świetna weekendowa rozrywka.
Jeśli przy spełnieniu tych warunków przyjdą sukcesy i awanse przyjdą, nie mam nic
przeciwko.

Jak udaje się panu łączyć funkcję wójta
gminy z grą w piłkę w lokalnej drużynie?
To pewnego rodzaju fenomen chyba w skali całego kraju. Rywale mają z tego powodu
do pana większy respekt? Czy zmieniły się
relacje z kolegami z zespołu, odkąd został
pan wójtem?
Jest to dla mnie odskocznia od codziennego
stresu i forma aktywnego spędzania wolnego czasu. Czy jest to fenomen? Z pewnością
niewielu wójtów w Polsce gra w lidze piłkarskiej. Póki zdrowie dopisuje, trzeba dawać
przykład i promować sportowy tryb życia.
Myślę, że respekt rywali się nie zmienił,
ja zawsze do przeciwnika odnosiłem się z
szacunkiem i zawodnicy z innych drużyn
mnie znają od tej strony. Relacje z kolegami

Jaka jest kondycja sportowa mieszkańców
gminy Mstów. Widać zainteresowanie
gminnymi obiektami, jak choćby siłownia
na świeżym powietrzu?
Kondycja jest pewnie zróżnicowana. Mieszkańcy mają jednak coraz więcej możliwości
aktywnego spędzania wolnego czasu. Zainteresowanie również jest bardzo duże, bez
względu na płeć czy wiek. Zresztą w całym
kraju jest moda na szeroko pojętą aktywność fizyczną, co jest promowane w radiu
i telewizji. My tylko wpisujemy się w ten
ciekawy trend.

Jak ocenia pan reformę okręgówki wprowadzoną przed tym sezonem o podziale na
dwie 12-zespołowe grupy?
Z pewnością kilka zespołów A-klasowych
otrzymało niepowtarzalną szansę gry w
lidze okręgowej, większość z nich ją wykorzystała. Liga jest bardziej różnorodna, choć
zdania o reformie są wśród kibiców i działaczy podzielone.

z zespołu też są takie same – może czasem
dla żartów krzykną: „Wójcie podaj”.
Obiekt Warty pięknieje, ale sporo do życzenia wciąż pozostawia stan murawy.
Czy jest szansa na poprawę tej kwestii w
najbliższym czasie?
To już pytanie do zarządu klubu, ale faktycznie stan murawy pozostawia wiele do
życzenia. Wiem, że sporo się dzieje wokół
stadionu m.in. powstała siłownia zewnętrzna, ścieżka zdrowia dla dzieci czy zatoka
kajakowa. Może kiedyś przyjdzie czas na
murawę boiska?

Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie Warta walczyć będzie o utrzymanie w
okręgówce. Czy jest szansa, aby w najbliższych latach powalczyć o coś więcej, np. o
IV ligę? Taki obiekt z pewnością by się tej
ligi nie powstydził.
Obiekt w Mstowie spokojnie spełnia wymogi nawet III ligi opolsko-śląskiej, gdyby
dołożyć jeszcze liczbę siedzisk dla widowni.
Ale nie taki jest chyba cel włodarzy klubu.
Ja, jako Wójt życzyłbym sobie, aby w naszych klubach, tj. Iskra Mokrzesz, Biała
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W zdrowym ciele - zdrowy duch

Rozmawiał Mariusz Rajek
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Mężczyzna, który wracał wieczorem do domu, został napadnięty przez chuliganów, brutalnie
pobity i ograbiony. Leżał na chodniku cały we krwi. Drugą stroną ulicy szedł policjant. Popatrzył na leżącego i poszedł dalej. Po kilku minutach przechodziła grupa skautów, ale także nie
zwróciła uwagi na pobitego. Podobnie było z przechodzącymi zakonnicami. Wreszcie pojawił
się psycholog. Zobaczył leżącego, przyjrzał mu się i wykrzyknął:
- Mój Boże, ktokolwiek to zrobił, natychmiast potrzebuje pomocy!
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Żona pyta męża:
- Kupisz mi nowe futro?
- Przecież to stare wygląda jeszcze bardzo dobrze...
- No, widzisz, sam powiedziałeś, że jest stare...
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą rozwiązanie.
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Rozwiązane krzyżówki wyślij na adres redakcji.
Na zwycięzców czekają nagrody książkowe.
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Lekarz kończy badać kobietę, bierze na stronę jej męża i mówi:
- Nie podoba mi się to, jak pańska żona wygląda.
- Mnie także, panie doktorze - mówi mąż. - Ale jest dobrą kucharką i świetnie radzi sobie z
dziećmi.

12

- Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:
- Jasiu, czy znasz Kanał Sueski?
- Nie, na naszym osiedlu jeszcze nie ma kablówki.
Żona zwraca do męża:
- Kochanie, jutro jest rocznica naszego ślubu - jak ją uczcimy?
- Może minutą ciszy?...

mstowskie24.pl

RADA GMINY MSTÓW
KADENCJA 2014-2018
Gmina otwarta na ludzi
Warta Mstów
zdobyła środki zewnętrzne na remont swojego
obiektu, gmina pomogła
zabezpieczyć wkład własny. Ten obiekt cały czas
się rozwija, cały czas coś
się na nim dzieje. Warte
podkreślenia też, że jest
on ogólnodostępny dla
mieszkańców. Dwukrotnie odbyła się tam choćby Noc Świętojańska,
stanowi zaplecze imprez gminnych. Głównym
celem obiektu są oczywiście występy piłkarzy
Warty.
W gminie posiadamy też inne boiska pełnowymiarowe, choćby w Mokrzeszy,
gdzie na co dzień grają piłkarze Iskry. Zaplecze, które tam jest pozwala profesjonalnie grać
w piłkę. Kompleks boisk powstał również przy
Zespole Szkół we Mstowie. Ten obiekt nazywamy lekkoatletycznym, ale pośrodku jest też
małe boisko piłkarskie. Obiektu z profesjonalną bieżnią wcześniej nie mieliśmy w gminie.
W planach mamy jeszcze wybudowanie wielofunkcyjnego boiska, na którym można by
zagrać w siatkówkę, koszykówkę, badmintona
czy tenisa ziemnego na świeżym powietrzu.
Wszystko to ma być zlokalizowane przy du-

Krzysztof Choryłek
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Bigosiński
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marian Jaksender
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Radni:
Grzegorz Całus
Łukasz Całusiński
Anna Chodkowska – Bekus
Eugeniusz Cierpiałowski
Mieczysława Gaudy
Adam Gawron
Bogusław Gawron
Wojciech Kubik
Robert Misztal
Jerzy Siwek
Grzegorz Stachurski
Patryk Woźnica

Urząd Gminy Mstów

szamy na Piknik Wierzbowy, gdzie będzie stawiana altana w ramach warsztatów, które organizujemy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Kultury. Będzie to żywa altana z wierzby,
która będzie rosła. Chcemy być jak najbliżej
natury i tak właśnie być kojarzeni. Niedawno
postawiliśmy skałkę boulderingową. To taka
mała 2-metrowa ścianka z tworzywa na której
dzieci mogą uczyć się bezpiecznie wspinać.
Mstów jest naturalnym zapleczem turystycznym dla Częstochowy. Łatwo do nas dojechać,
cały czas jeszcze poprawiamy tę infrastruktu-

rę. Mamy zalew „Tasarki”, który przy ciepłej
pogodzie na pewno będzie bardzo oblężony.
Chcemy również pokazać bogata
historię tego terenu. Z tym związany jest projekt „Śladami przeszłości po gminie Mstów”.
W różnych miejscach gminy postawiliśmy 22
tablice pokazujące historię tego terenu. Nie
traktujemy tego jeszcze jako dzieło zakończone. To są miejsca, które bardzo zmieniły swój
wygląd na przestrzeni lat. Można zobaczyć jak
wyglądał rynek w Mstowie w okresie międzywojennym. Pokazujemy też obiekty, które całkowicie zniknęły z krajobrazu. Należy do nich
kościół św. Stanisława, który stał blisko rzeki
Warty. Był to XIV-wieczny obiekt drewniany i mało kto nawet wie, że był. Zniknęła też
synagoga, której zachowało się jedno jedyne
zdjęcie. Niewiele pozostało też zdjęć dworu w
Wancerzowie. Na każdej z tych tablic zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy w
swoich zbiorach mogą mieć cenne materiały
historyczne. Chcielibyśmy te materiały zeskanować, tak aby móc pokazywać kolejnym
mieszkańcom czy turystom.

żej hali sportowej. Myślę, że to wszystko jest
dowodem do poważnego podejścia gminy do
usportowienia swoich mieszkańców. Mamy
zasadę, że czym skorupka za młodu nasiąknie,
tym na starość trąci.
Rozwijają się u nas też spływy kajakowe bardzo pięknym odcinkiem Warty,
przełomu mirowsko-mstowskiego. Klub LKS
Warta wybudował przystań kajakową z pomostem, to jest kolejny etap przygotowywania się
naszej gminy do przyjmowania zorganizowanych turystów kajakowych. W kilku miejscach
przygotowaliśmy punkty odpoczynkowe dla
kajakarzy w postaci drewnianych ław, stołów.
Kajaki polecam wszystkim, bo to bardzo odstresowujący sposób korzystania z natury. Do
tego dochodzi piękna przyroda. 7 maja zapra-

Godziny urzędowania
Poniedziałek 07.00 - 15.00
Wtorek
08.00 - 16.00
Środa
07.00 - 15.00
Czwartek
07.00 - 15.00
Piątek
07.00 - 15.00
Kontakt
ul. 16 Stycznia nr 14
42-244 Mstów
tel. (034) 3284-005
tel. (034) 3284-068
tel. (034) 3284-149
tel. (034) 3665-503
fax (034) 3785-558

Adam Markowski
Zastępca Wójta Gminy Mstów

Klasztor w Mstowie

Z

akon kanoników regularnych
laterańskich założono w 1059 r.
Jednak jego początki sięgają wspólnot kleryckich, które tworzono już
w IV w. Na ziemie polskie kanonicy
regularni przybyli w XI/XII w.
Klasztory zakładali m.in. w Krakowie, Czerwińsku i Wrocławiu.
Wkrótce też filią tego ostatniego stał
się zespół klasztorny w Mstowie-Wancerzowie, powstały w 1218 r.

To ciekawe!

Biskupi i królowie

Przed wiekami Mstów podejmował wielu
znakomitych gości. W 1212 r. arcybiskup
gnieźnieński Henryk Kietlicz zwołał tutaj
sławny zjazd biskupów polskich. Przed
wiekami mury klasztoru odwiedzali również królowie: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Kazimierz Jagiellończyk. W czerwcu 2012 r.,
z okazji 800-lecia tego historycznego
wydarzenia, ponownie goszczono tu najwyższych dostojników kościelnych z całego kraju. Ich dwudniowy zjazd uświetniła
międzynarodowa konferencja naukowa.

Wojenne losy
Wzgórze klasztorne od płd. zach.
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W średniowieczu Mstów pełnił ważne
funkcje nadgraniczne (przeprawa rzeczna
i komora celna). Dlatego też miejscowość

Mur obronny z basztą

często napadały bandy rabusiów oraz
oddziały książąt śląskich. Taki los spotykał
również klasztor, który z czasem wzmocniły drewniano-ziemne umocnienia (I poł.
XVII w.). W 1655 r. przez Mstów przetoczył się najazd szwedzki. Później dalsze
zniszczenia miasta i klasztoru były udziałem wojsk rosyjskich (1709 i 1768 r.) oraz
pruskich (1789 i 1793 r.). Podczas I wojny
światowej w murach klasztoru schroniły
się wojska niemieckie, ostrzeliwane przez
artylerię rosyjską. Poczynione wówczas
uszkodzenia naprawiono dopiero w latach
1925–1936. Pod koniec II wojny światowej Niemcy wybudowali w jego pobliżu
wojskowe lotnisko polowe.
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Obraz Matki Bożej Mstowskiej
Miłosierdzia

• podczas badań archeologicznych na
terenie klasztoru (2014 r.) odkryto
relikty murowanego kościoła z XII w.
– najstarszego obiektu romańskiego
w regionie
• od grudniu 2014 r. mury klasztoru
i kościoła podświetla kolorowa iluminacja, co jeszcze bardziej eksponuje
ich unikatową architekturę
• w 2014 r. mstowska świątynia WNMP
wygrała plebiscyt „Dziennika Zachodniego” na najpiękniejszy kościół
w powiecie częstochowskim

zmianie w 1990 r., kiedy to kanonicy
regularni powrócili do Mstowa. Dziś ich
kościół jest nie tylko miejscem kultu religijnego. W jego wnętrzu odbywają się
również koncerty muzyki klasycznej.

Cudowny obraz Matki Bożej

Obecny zespół klasztorny obejmuje sanktuarium Wniebowzięcia NMP, budynki
klasztorne oraz mur obronny z basztami. Późnobarokowa świątynia ma układ
Wnętrze kościoła WNMP
bazylikowy i pochodzi z XVIII w. W jej
Klasztorne życie
wnętrzu znajduje się 11 ołtarzy i słynący
Na przestrzeni wieków klasztor za- łaskami obraz Matki Bożej Mstowskiej
mieszkiwało stale 10–20 zakonników. Miłosierdzia z I poł. XVII w. Jego koroDziałały przy nim szpital, szkoła parafialna nacji w lipcu 2000 r. dokonał arcybii studium kapłańskie. Po II rozbiorze Polski skup częstochowski Sławomir Nowak.
znalazł się on w zaborze pruskim (1793 r.). W kościele przechowywane są relikwie
Wkrótce też jego dobra sekularyzowano, św. Walentego. Do zabytków świątyni
a sam budynek w 1823 r. przekazano należą m.in. drzwi do zakrystii z XV w.
miejscowej parafii. Powyższy stan uległ oraz rokokowy chór muzyczny. Równie

Materiały pochodzą z: Nowy folder o Mstowie 2015
Wydawca:
Wydawnictwo ALATUS
– Małgorzata Pleszyniak
40-319 Katowice
ul. Pogodna 2
tel. 32 204 88 75
www.alatus.net.pl

zabytkowy jest trójskrzydłowy budynek
klasztorny, pamiętający jeszcze czasy
fundacji klasztoru. Jego podziemia kryją
obszerne, gotyckie piwnice.

Mur obronny i baszty

Do dziś zachowane fortyfikacje klasztoru
pochodzą z I poł. XVIII w. Tworzy je kamienno-ceglany mur obronny z dziesięcioma basztami. Pięć baszt ze strzelnicami
stoi w jego narożnikach, po dwie od strony wsch. i zach. oraz jedna od strony płn.
Do klasztoru dawniej wiodły dwie bramy
– główna (płd.) oraz gospodarcza (wsch.).
Z kolei południową część muru dodatkowo chroniła kordegarda – wartownia. n
Rzut klasztoRu
Pozostałości
baszty północnej

Baszty

Mur obronny
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Brama
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Gmina Mstów

…dobre miejsce na wypoczynek i rekreację

