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Modernizacja dróg w ul. Willowej i Jurajskiej w Jaskrowie dofinansowana z PROW
Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1379/124/V/2016 zatwierdził listę operacji typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętych PROW na lata 2014-2020. Wśród 
dofinansowanych operacji znalazł się projekt, złożony przez gminę Mstów pn. „Przebudowa – 
modernizacja drogi w ulicach Willowa i Jurajska w miejscowości Jaskrów gmina Mstów”.

Na liście zakwalifikowanych do współfinan-
sowania z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zna-
lazło się 149 operacji z całego woj.śląskiego. 
Umowy przyznania pomocy zostaną podpi-
sane do wysokości alokacji, która wynosi 14,5 
mln. Euro. 
- To była doskonała informacja, na którą nie-
cierpliwie czekaliśmy. Cieszymy się z pozy-
skania zewnętrznych środków finansowych. 
Ogłosiliśmy przetarg, rozstrzygnęliśmy go 
na początku sierpnia i ruszyliśmy z pracami. 
Podpisaliśmy również umowę na dofinanso-
wanie w Urzędzie Marszałkowskim w 
Katowicach – powiedział Wójt gminy Mstów, 
Tomasz Gęsiarz.

Wartość kosztorysowa projektu: 1,294.970,50 
zł.
P r z y z n a n a  k wo t a  d o f i n a n s owa n i a : 
823.989,00 zł (uległa zmianie po przetargu)

Przypomnijmy, że w 2015r. wykonane zosta-
ło zadanie pn. „Przebudowa wodociągu w ul. 
Willowej i Jurajskiej w Jaskrowie” o zakresie 

rzeczowym:
przebudowa istniejącego wodociągu wyko-
nanego z rur żeliwnych na wodociąg z rur 
PEHD o średnicy 125/11,4mm o łącznej 
długości ok. 2,0 km,
przebudowa 87 szt. przyłączy
Tegoroczne prace były więc kontynuacją 
ubiegłorocznych i pozwoliły zamknąć 
zadanie kompleksowo.

Zakres rzeczowy prac zadania pn. 
„Przebudowa – modernizacja drogi w ulicach 
Willowa i Jurajska w miejscowości Jaskrów 
gmina Mstów”:

Długość zaprojektowanego odcinka 
ul. Willowej wynosi 533,0 m.
Zakres  modernizacji na tym odcinku 
obejmuje:
wymianę krawężnika - po stronie wschodniej 
jezdni - na nowy,
poszerzenie istniejącej nawierzchni - 
jako przyszłej podbudowy - do szerokości 
projektowa nej 5,0+0,20 m,
ułożenie nawierzchni ścieralnej i wyrów-

nawczej z betonu asfaltowego na szerokość 
5,0 m,
ułożenie chodnika z kostki brukowej betono-
wej o szerokości 1,50 m.

Długość robocza ul. Jurajskiej wynosi 2414,0 
m.
Modernizacja tej ulicy polegała na odbudowie 
jezdni o zniszczonej nawierzchni bitumicznej 
o długości 1344,0 m i szerokości 4,50 m przez 
ułożenie warstwy ścieralnej i wy równawczej 
z betonu asfaltowego na istniejącej i miejsca-
mi poszerzonej podbudowie. Na pozostałym 
odcinku ul. Jurajskiej o nawierzchni grun-
towej wykonano podbudowę z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie lub 
tłucznia kamiennego o grubości warstwy 20 
cm, by następnie ułożyć warstwę wiążącą i 
warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Dłu-
gość tego odcin ka wynosi 1070,0 m w tym o 
szerokości jezdni 4,5 m-916 m i o szerokości 
5,0 m-154,0 m.
Prace wykonywała firma „OLS” z Lublińca.

Światowid obalonyJabłkowe święto 2016

Nagroda turystyczna dla gminy Mstów Manewry strażackie
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pól w Jaskrowie
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania 
pn. „Remont – modernizacja drogi dojazdowej do pól 
w Jaskrowie”. Gmina Mstów pozyskała na ten cel do-
finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w 
Katowicach, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Prace trwają!

W lutym br. gmina Mstów złożyła do
Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego 
wniosek na modernizację drogi dojazdowej 
do pól w Jaskrowie (tzw. „glinianki”), 
łączącej ul. Jurajską z ul. Częstochowską 
(DW 786). Wniosek ten uzyskał dofinan-
sowanie, został już również rozstrzygnięty 
przetarg i podpisana umowa. Wykonawcą 
inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe „REZ-DROGPOL”, które złożyło najko-
rzystniejszą ofertę.

- Jest to droga z licznymi wybojami. W 
okresach wiosenno- jesiennych, powstają-
ce po opadach zastoiska wodne, utrudnia-
ją korzystanie z niej. Odcinek ten stanowi 
również dojście do szkoły dla dzieci m.in. z 
ulicy Jurajskiej. Cieszymy się więc bardzo z 
dofinansowania i wykonania kolejnej inwe-
stycji drogowej w Jaskrowie w tym roku”- 

mówi Adam Gawron, Radny z Jaskrowa.

Nazwa zadania: 
„Remont – modernizacja drogi dojazdowej 
do pól w Jaskrowie”  o zakresie rzeczo-
wym:
- całkowita długość drogi – 760,5mb, o sze-
rokości zmiennej (od 1,5m do 3m)

Charakterystyka:
Zakres opracowania obejmuje remont ist-
niejącej drogi na odcinku ok. 760,50 m. 
Inwestycja przebiega w granicach istnieją-
cego pasa drogowego. 

Konstrukcja pobocza:
- nawierzchnia z tłucznia (frakcja 2 - 31,5 
mm) gr. 15 cm

Termin zakończenia prac : do 15.11.2016 r.

Przebudowa dróg gminnych 
w Małusach Wielkich - Kolonia
Mieszkańcy Kolonii w Małusach Wielkich mogą 
już w „cywilizowany sposób” dotrzeć do swych do-
mów. Inwestycja zrealizowana przez gminę Mstów 
pn. „Przebudowa dróg gminnych w Małusach 
Wielkich - Kolonia” została zakończona.

O wykonanie drogi „z prawdziwego zdarze-
nia” mieszkańcy monitowali już wiele lat, a 
jej stan z roku na rok się pogarszał. Wyko-
nany odcinek dróg ma blisko 1300 metrów. 
 
Zakres rzeczowy zadania pn „Przebudowa 
dróg gminnych w Małusach Wielkich - 
Kolonia”: 
 
a) całkowita długość dróg: 1295mb (o szero-
kości zmiennej od 3m do 5m)
b) konstrukcja nawierzchni drogi:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- podbudowa z kruszywa kamiennego (war-
stwy górna i dolna)
- warstwa odsączająca z piasku
- ekostabilizacja z mieszanki popiołowo – 
żużlowo – cementowej
c) pobocza na szerokości 0,5 – 0,7m, utwar-
dzone kruszywem kamiennym
d) odwodnienie dróg powierzchniowo do 
istniejących rowów przydrożnych.

Powstaje parking przy Urzędzie 
Gminy w Mstowie
Dobiegają końca prace przy długo oczekiwanym 
remoncie parkingu przy wielofunkcyjnym budynku, 
na co dzień nazywanym w skrócie Urzędem Gminy.

W budynku tym funkcjonują przecież też: 
placówka Poczty Polskiej, Bank Spółdziel-
czy, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Zakład Ko-
munalny i Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, co powoduje duży ruch pojazdów i 
osób. Dotychczasowy parking był nie tylko 
nieestetyczny, ale też niewygodny i powo-
dujący szereg niebezpiecznych sytuacji.
W ramach remontu powstaną drogi 
manewrowe i parkingi z kostki betonowej 
oraz chodniki dla pieszych wykonane rów-
nież z kostki. 
Dla osób niepełnosprawnych powstaną 
3 stanowiska parkingowe, dla pojazdów 

ciężarowych obsługujących pocztę po-
wstanie osobne stanowisko, a dla ko-
rzystających z bankomatu wydzielone 
będą w jego pobliżu dwa stanowiska. 
Złagodzony zostanie też wyjazd z parkin-
gu.
Prace te, spowodują zwiększenie przepu-
stowości parkingu i poprawią bezpieczeń-
stwo zarówno kierowców, jak i pieszych 
korzystających z instytucji tu zlokalizo-
wanych.  
W związku z pracami budowlanymi kie-
rowcy proszeni są o korzystanie z 
parkingów przy Kościele i na ul. 
16 stycznia naprzeciw sklepu „Lewiatan”. 

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem 
w ul. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Mstowie
Jedną z inwestycji gminnych, która została 
zakończona i odebrana z początkiem lata była 
przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Mstowie.

Inwestycja była zaplanowana w gminnym 
budżecie na 2016r. i zatwierdzona przez 
Radę Gminy Mstów na Sesji budżetowej w 
grudniu 2015r. Przedmiotem zamówienia 
była przebudowa drogi (wraz z odwodnie-
niem) w ul. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Mstowie o dł. 329mb i szerokości 5m.

Teren ten jeszcze kilka lat temu był 

zachwaszczony i zaniedbany. Teraz 
udało się stworzyć ładną drogę osiedlową i 
„otworzyć” tę stronę Mstowa pod zabudo-
wę mieszkaniową. Pojawia się również w 
przyszłości możliwość przedłużenia drogi 
np. w kierunku cmentarza i Zespołu Szkół 
w Mstowie – co w znacznym stopniu „roz-
ładowało” by ruch pojazdów, którymi rano 
rodzice dowożą dzieci do szkoły.
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Remont drogi powiatowej 
w Małusach Wielkich
Zakończyła się realizacja zadania pn. „Remont drogi 
powiatowej nr 1040 S w m. Małusy Wielkie w km 
7+200 - 8+150, gm. Mstów”.

W ramach inwestycji powstała nowa 
nakładka (wraz z odwodnieniem oraz nową 
zatoką autobusową) na długości ok. 
1 kilometra w miejscowości Małusy Wielkie. 
Stan drogi przed wykonaniem remontu 
„pozostawiał wiele do życzenia” – 
nawierzchnia była mocno zniszczona.

Jest to kolejna inwestycja drogowa w 
Małusach Wielkich w 2016r (wcześniej 
została wykonana m.in. droga na „Kolo-
nię” oraz odcinek od Kościoła w kierunku 

stawu). Warto podkreślić zaangażowanie 
radnych powiatu częstochowskiego, w tym 
Dyrektor ZSP w Małusach Wielkich, 
Marioli Tomczyk. Przy realizacji zadania 
cenne uwagi zgłaszali również Sołtys 
Czesław Makowski oraz Radny Grzegorz 
Całus.

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w 
Częstochowie
Wykonawcą była firma „LARIX” Sp. z o.o. 
Lubliniec

Naprawa i czyszczenie chodnika na 
odcinku Brzyszów – Małusy Małe
Chodnik łączący Brzyszów i Małusy Małe wkrótce 
przestanie straszyć. Odcinek, z którego korzystają 
m.in. dzieci dochodzące do szkoły, doczekał się 
kompleksowej naprawy.

Choć chodnik oddano do użytku 
stosunkowo niedawno, jego stan szybko 
uległ pogorszeniu na tyle, że sprawiał wręcz 
niebezpieczeństwo dla użytkowników. Do-
raźne naprawy najbardziej uszkodzonych 

fragmentów pomagały tylko chwilowo, 
zdecydowano się więc na kompleksowy re-
mont. Zadanie będzie zrealizowane jeszcze 
przed zimą br.

Utwardzenie pobocza przy drodze 
powiatowej w Kobyłczycach
W Kobyłczycach zostało wykonane utwardzenie pobocza przy 
drodze powiatowej - od Biblioteki do Remizy OSP. Poprawi to 
znacznie bezpieczeństwo osób uczęszczających na tym odcinku. 
Na zlecenie Urzędu Gminy w Mstowie wykonano również remont 
dróg transportu rolnego na długości ok. 2 kilometrów.

O utwardzenie pobocza już długi czas za-
biegali mieszkańcy i przedstawiciele Ko-
byłczyc: Radny Grzegorz Stachurski oraz 
Sołtys Artur Jabłoński. Warto podkreślić 
również zaangażowanie Radnego Powia-
tu Częstochowskiego, Eugeniusza Borala. 
Dzięki dobrej współpracy gminy Mstów 
oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Czę-
stochowie ww. odcinek został wykonany 

i co najważniejsze – będzie bezpieczniej!
W Kobyłczycach został również wyko-
nany remont dróg transportu rolnego na 
długości ok. 2 kilometrów. Zakres prac 
obejmował m.in.: równanie i poszerzanie 
istniejących odcinków, utwardzenie drogi 
kruszywem, zagęszczenie kruszywa wal-
cem samojezdnym.

Ul. Częstochowska w Mstowie czeka 
na remont
Starostwo Powiatowe w Częstochowie i Urząd Gminy Mstów przy-
gotowują realizację remontu ul. Częstochowskiej w Mstowie. W 
wyniku ogłoszonego przetargu wybrano przedsiębiorstwo, które 
zrealizuje zadanie. Będzie to P.U.H „DOMAX” z Boronowa.

Zakres prac obejmie: frezowanie 
nawierzchni, regulację włazów istnieją-
cych – 61 szt., regulację włazów nowych 
(po wymianie) – 8 szt., -regulację wpustów 
ulicznych – 34 szt., oczyszczenie i 
skropienie nawierzchni drogowej emulsją 
asfaltową. Przebrukowany bedzie ściek 
uliczny z kostki brukowej (20% kostki no-
wej) – 250,00m, a warstwa ścieralna  mieć 
będzie grubość 5cm.
Odwodnienie drogi będzie realizowane 
przez wyprofilowanie istniejących spad-
ków poprzecznych i podłużnych oraz 
przebrukowanie ścieku ulicznego z kostki 
brukowej na długości ok. 250,00m.

Budowa chodnika 
przy ul. 16 Stycznia 
w Wancerzowie
Zakończyły się prace przy 
budowie odcinka chodnika 
(wraz z odwodnieniem) przy 
drodze powiatowej w 
Wancerzowie, ul.16 Stycznia – 
na długości ok. 550 metrów.

Zadanie zostało zlecone przez Powiato-
wy Zarząd Dróg w Częstochowie, dzięki 
współpracy Gminy Mstów i Powiatu Czę-
stochowskiego.

Nowy chodnik poprawi w istotny spo-
sób bezpieczeństwo przemieszczania się 
wzdłuż ruchliwej drogi powiatowej.

Droga Kłobukowice – 
Skrzydlów 
do przebudowy
Kolejną inwestycją reali-
zowaną wspólnymi siłami 
przez władze samorządowe 
Gminy Mstów i Starostwa 
Powiatowego w Często-
chowie jest przebudowa 
drogi powiatowej nr 1028S 
między Kłobukowicami, a 
Skrzydlowem.

Droga zostanie przebudowana na odcin-
ku o długości 850m (w granicach gminy 
Mstów). Powiatowy Zarząd Dróg roz-
strzygnął już przetarg, a wykonawcą bę-
dzie firma LARIX z Lublińca.

Jaskrowska kapliczka odnowiona
Figurka św. Rodziny w Jaskrowie odzyskała dawny 
blask.
Figurka św. Rodziny w Jaskrowie, m.in.  
ze względu na swoje strategiczne położe-
nie (przy drodze wojewódzkiej) to od lat 
jeden z najbardziej charakterystycznych 
elementów dla miejscowości. Od dawna 
wymagała odnowienia. Zdecydowano, że 
zajmą się tym profesjonaliści. Okazało się, 
że w  sumie figurki pokryte były 7 war-
stwami farby lub żywicy, które nakładano 
regularnie od lat pięćdziesiątych minio-
nego stulecia. W trakcie robót znalezio-
no również 3 kule z okresu wojny, które 
utkwiły w kamieniu. Głowy zostały po-
nownie wklejone i zakotwione, a wszyst-
kie wstawki cementowe na 
twarzach zastąpione kamieniem. 

Wszystkie te prace zostały wykonane 

dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
Jaskrowa, na czele z panią Sołtys 
Krystyną Tyras.
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„Góra Trzech Jaskiń” w sołectwie Srocko
W niedzielę 3 lipca br. dokonano symbolicznego nadania nazwy wzniesienia „Góra Trzech Jaskiń”, 
położonego w sołectwie Srocko. W tym dniu mieszkańcy świętowali też na Srockim Festynie Rodzinnym, 
zorganizowanym po raz pierwszy w historii miejscowości, z inicjatywy Radnego Roberta Misztala. 

Nazwę „Góra Trzech Jaskiń” (najwyższe 
wzniesienie gminy Mstów, mające wyso-
kość 329 metrów) wybrano z pośród blisko 
stu propozycji zgłoszonych w konkursie 
ogłoszonym przez gminę Mstów. Zapro-
ponowały ją, niezależnie od siebie, trzy 
osoby: z Krakowa, Kielc i północnej Jury. 
Nadanie nazwy odbyło się z udziałem pani 
Anny Jankowskiej–Nagórki z Krakowa 
(jednej z autorów nazwy), radnego miejsco-
wości Srocko, Roberta Misztala i komando-
ra zawodów nordic-walking „Mistrzostwa 
trzech Jaskiń”, Adama Markowskiego. Au-
torzy nazwy odebrali pamiątkowe certyfi-
katy i nagrody. Nowa nazwa została nanie-
siona na mapy – na razie na przystankach 
w tej miejscowości, ale od tej chwili będzie 
też nanoszona na każdą mapę wydawaną 
przez gminę Mstów.

Nadanie nazwy „Góra Trzech Jaskiń” było 
okazją do przetestowania nowej trasy do 
chodzenia z kijkami. Nordic walking – to 
nowa, dynamicznie się rozwijająca dys-
cyplina sportu masowego (bo rzeczywi-
ście z kijkami chodzą dzieci, młodzież i 
dorośli). Tak też było na zakończonych, a 
organizowanych po raz pierwszy, Mistrzo-
stwach Trzech Jaskiń. Blisko 70 uczestni-
ków, mimo padającego na starcie deszczu, 
przeszło ponad sześciokilometrową trasę, 
wiodącą wokół nowo nazwanego wzgórza. 
Opinie o trasie były pozytywne – jest uroz-
maicona, biegnąca duktami leśnymi, leży 
blisko Częstochowy, więc łatwo dostać się 
na start. Na pytanie do uczestników, czy 
warto wyznaczyć ja jako stałą trasę, odpo-
wiedzi były twierdzące!

Manewry strażackie
2 października odbyły się manewry jednostek OSP z terenu gminy Mstów. Uczestniczyły w nich jednostki 
z całej gminy, nie zabrakło też gości z zewnątrz.
W manewrach wzięły udział jednostki z: 
Jaskrowa, Kobyłczyc, Krasic, Kuchar, Ma-
łus Małych, Małus Wielkich, Mokrzeszy, 
Mstowa, Siedlca i Zawady. Dodatkowo 
zostały zabezpieczone siły z JRG3 PSP 
Częstochowa, SGRWN OSP Częstochowa, 
ZRM Częstochowa, aplikacyjnie zostały za-
dysponowane Patrol Policji KP Kłomnice, 
GOPR Grupa Jurajska z posterunku Olsz-
tyn. W manewrach brali udział również 
Wolontariusze z Zespołu Szkół w Msto-
wie, pod opieką mgr Justyny Klimczak i 
mgr Ireny Kozy.

Do głównych celów ćwiczeń należy zali-
czyć:
zapoznanie z zasadami organizacji działań, 

związanych z poszukiwaniem osób zagi-
nionych (kategorie osób poszukiwanych 
zgodnie z zarządzeniem124/12 KG Policji),
zapoznanie z zasadami organizacji ratow-
nictwa wodnego stosowane w PSP i OSP 
(Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wod-
no- Nurkowego OSP Częstochowa),
doskonalenie umiejętności w zakresie 
udzielania kwalifikowanej pomocy przed-
medycznej osobom podtopionym i wychło-
dzonym

Po zakończonych ćwiczeniach zostały pod-
sumowane cele ćwiczeń, elementy taktyki 
działań ratowniczych w terenie, zasa-
dami organizacji ratownictwa wodnego. 
 
Komendant Gminny OSP, Marek Wróbel

Zbiórka żywności
W    dniach   23-24  września b.r.  w  rejonie  częstochowskim  po-
dobnie  jak  w  całej  Polsce  odbyła    się   kolejna  ogólnopolska  
zbiórka  żywności  „Podziel  się  posiłkiem”.  W  częstochowskie  
zbiórki   zaangażowanych  było  400  wolontariuszy  na  terenie 40 
placówkach   handlowych.   Zbiórkę   we  Mstowie  zorganizował  
podobnie  jak  w  poprzednich  latach   lokalny   działacz   społecz-
ny,  mieszkaniec - Paweł   Poliszewski.  

Jak   poinformował   organizator  w  czasie 
tych  dwóch dni  każdy  odwiedzający sklep  
mógł   ufundować   posiłek  dla  potrzebują-
cych  dzieci.   We   Mstowie   wolontariusze  

Monitoring w Szkole 
Podstawowej w Brzyszowie
W czasie wakacji w Szkole Podstawo-
wej w Brzyszowie został zainstalo-
wany cyfrowy system monitoringu 
wizyjnego – w celu poprawy bezpie-
czeństwa uczniów w szkole i w jej oto-
czeniu. Zadanie zostało wykonane w 
ramach Funduszu Sołeckiego miejsco-
wości Brzyszów.

Zakres prac w Szkole Podstawowej w Brzy-
szowie obejmował instalację sześciu kamer, 
w tym jednej wąskokątnej o dalekim zasię-
gu. Kamery pozwalają na monitorowanie 
m.in. korytarzy szkolnych, sali gimnastycz-
nej, wejścia do szkoły, boiska szkolnego, 
placu zabaw, siłowni, a także okolic altanki 
nad stawem. Nagrania są zapisywane na 
8-kanałowym rejestratorze cyfrowym z 
zainstalowanym twardym dyskiem. Kame-
ry są wysokiej jakości i świetnie monitorują 
również w nocy.
- Tę cenną dla szkoły instalację monitorin-
gu można było wykonać dzięki inicjatywie 
i zaangażowaniu Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Mstów i Sołtysa miejscowości 
Brzyszów, p. Mariana Jaksendra.
Oczywiście na przeznaczenie znaczącej części 
funduszu sołeckiego na tę inwestycję zgodzili 
się mieszkańcy Brzyszowa, za co i Panu Soł-
tysowi i mieszkańcom społeczność szkolna 
bardzo dziękuję – powiedział Dyrektor SP 
im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie, 
Ireneusz Celoch.

zebrali  103  kg żywności. 
Paweł   Poliszewski  za  pośrednictwem   
gazety  dziękuje   wszystkim darczyńcom   
którzy   przekazali  produkty  żywnościo-
we   żywnościowe  do  koszyków.  Wsparcie  
ludzi  dobrej   woli,  a  także   zaangażowa-
nie  wolontariuszy  sprawia, że najbardziej  
potrzebujący  otrzymują  konieczną  pomoc  
i  wsparcie.  Wolontariusze   otrzymali  od   
organizatora   pamiątkowe  dyplomy.  Ze-
brane   produkty   przekazano  do Gmin-
nego  Ośrodka   Pomocy  Społecznej, skąd   
trafiły  do  dzieci  wymagających wsparcia.  

I Rodzinny Rajd Rowerowy 
po gminie Mstów
I Rodzinny Rajd Rowerowy po Ziemi 
Mstowskiej już za nami. Uczestnicy 
mieli do przejechania odcinek ok. 19 
km po malowniczych terenach gminy 
Mstów.

17.09 br. na terenie gminy Mstów odbył się I 
Rodzinny Rajd Rowerowy z inicjatywy Paw-
ła Poliszewskiego i Krzysztofa Dąbrowskiego. 
Na starcie pojawiło się 45 osób - w większo-
ści okoliczni mieszkańcy, choć kilku uczest-
ników było m.in. z Rudnik, Częstochowy, a 
nawet z Zabrza. Honorowy Patronat nad im-
prezą objął Wójt gminy Mstów. 
Uczestnicy pokonali odcinek 18,7 km. Wy-
startowali z Placu Targowego w Cegielni, 
kierując się do Latosówki, Kuchar, Kłobuko-
wic, następnie Łuszczyna, Krasic, Zawady i 
Mstowa.



5

W
ydarzenia

Światowid obalony
Dużym sukcesem zakończył się zorganizowany po raz pierwszy na terenie gminy Mstów, Piknik Rycersko–
Archeologiczny w Siedlcu pn: „Ochrzcić (ocalić) grodzisko Gąszczyk”.

Dwudniowa impreza (w dniach 3-4 wrze-
śnia), mimo wielu wydarzeń w najbliższej 
okolicy, przyciągnęła blisko tysiąc osób! Dla 
większości z nich była to pierwsza wizyta 
w najstarszym na terenie gminy zabytku. 
Miejsce to było zamieszkałe w czasach kul-
tury łużyckiej, datowanej na 800-550 lat 

p.n.e., a później w II połowie IX – połowie 
X wieku.
W latach 2010-2012 na terenie grodziska 
badania archeologiczne prowadzili arche-
olodzy z Muzeum Częstochowskiego. W 
ramach tych prac odkryto wczesnośre-
dniowieczne obiekty o charakterze miesz-

kalnym, przedmioty żelazne, materiał 
ceramiczny oraz tzw. prażnicę służąca do 
podsuszania zboża. W ramach warsztatów 
przygotowanych przez grupy rekonstruk-
cyjne, taką właśnie nową prażnicę w trak-
cie pikniku, wykonał garncarz z pomocą 
dzieci.
Najliczniejszą grupę uczestników impre-
zy stanowili rodzice z dziećmi. Dla nich 
też przygotowane było najwięcej atrakcji. 
Dzieci i młodzież uczestniczyli w grach 
terenowych, strzelaniu z łuku i rzucaniu 
włócznią. Duża grupa dzieci uczyła się od 
archeologów z Muzeum Częstochowskiego 
profesjonalnego podejścia do tej sztuki w 
ramach „Akademii Młodego Archeologa”. 
W użyciu były pędzelki i wykrywacz do 
metali, a repliki zabytków można było za-
brać ze sobą.
Dorośli interesowali się odlewanymi na 
oczach publiczności ozdobami, wykuwaną 
na kowadle bronią lub zdrowotnymi aspek-
tami ziół i nalewek. Na jednym ze stoisk 
można było obejrzeć proces ręcznego szy-
cia butów według średniowiecznych wzo-
rów. Kolejki ustawiały się do poczęstunków 
przygotowanych przez Jurajskie Stowarzy-

szenie „Nowa Tradycja”, które częstowało 
pysznym domowym pieczywem, pieczo-
nym świniakiem czy też dynią z miodem. 
Głównym punktem programu była  in-
scenizacja Chrztu Polski, w wykonaniu 
Bractwa Milites Christi w niedzielne po-
łudnie. W jej trakcie można było zobaczyć 
wydarzenia z przed 1050 lat, gdzie książę 
Mieszko w otoczeniu rycerzy i w obecności 
Dobrawy został uroczyście ochrzczony.
Królujący na dziedzińcu grodziska Świa-
towid jako symbol starych bogów, po tej 
uroczystości został przez wojów Mieszka 
obalony. Później odbyły się jeszcze pokazy 
walk rycerskich.
- Można powiedzieć, że pierwszy krok do 
popularyzacji tego ciekawego miejsca zo-
stał zrobiony. Oznakowano dojazd i dojście 
do Grodziska Gąszczyk (od strony Siedlca 
i Przeprośnej Górki), wytyczono dojście 
na samo grodzisko, wydrukowane zostały 
też ulotki o tym zabytku - mówi Krzysztof 
Choryłek, Przewodniczący Rady Gminy 
Mstów.
Oprócz gminy Mstów współorganizatorem 
pikniku była Grupa Rekonstrukcyjna „Że-
lazny Wilk” z Pabianic.

Jabłkowe święto 2016
W tym roku odbyła się kolejna edycja cieszącego się coraz większą popularno-
ścią, imprezy „Święto jabłka”. Wydarzenie, które w naturalny sposób łączy tra-
dycję lokalną z integracją społeczną i promocją gminy Mstów, przyniosło wiele 
niezapomnianych emocji.
„Święto Jabłka” jest, według organizatorów, 
imprezą przeznaczoną dla ludzi w każdym 
wieku. Oprócz stoisk typowo „owocowych” 
i kulinarnych obecne są także m.in. punkty 
promocyjne, reklamowe, artystyczne oraz 
niezbędny „kącik artystyczny” GOKu – 
przygotowany przez Instruktorów Plasty-
ki. Tym razem dzieci i młodzież mogły spę-
dzić czas na zajęciach plastycznych ucząc 
się nowatorskich metod kolorowania; 
stworzyć rzeźbę z jabłka, oraz dołączyć 
się do kolorowania ogromnego jabłka 3D. 
Dodatkowo można było obejrzeć i poczytać 
ciekawostki, dotyczące jabłek - rozmiesz-
czone wokół stanowiska GOKu. Jeszcze 
jedną atrakcją ulubioną przez dzieci było 
stanowisko sportowe ze strzałem z łuku 
na czele. Tarcza jabłkowa została mocno 
zużyta. Podobnie szybko rozeszły się kolo-
rowanki, jabłka i inne specjały serwowane 
podczas tego wydarzenia.
Na stoiskach, które pełne były specjałów 
lokalnych (z wyrobami jabłkowymi na 

czele). można było skosztować i kupić wie-
le różnych owoców pochodzących z lokal-
nych sadów, szczycących się zdrowymi 
warunkami upraw. Dodatkową atrakcją 
tegorocznej edycji Święta Jabłka był po-
kaz kulinarny prowadzony na żywo przez 
Andrzeja Szuszkiewicza i Szymona Szlen-
daka, którzy częstowali chętnych swoimi 
specjałami.
Program artystyczny był w tym roku 
bardzo ciekawy. Jako pierwsze wystąpiły 
zmysłowe tancerki z zespoły „TE AVISO”, 
następnie porywający zespół muzyczny 
„Kogiel Mogiel” oraz energiczne tancer-
ki „Zumba Mokrzesz”. Po tych atrakcjach 
przyszła pora na kolejny zestaw atrakcji. 
Najpierw zespół „Nefre” nastrojowym re-
egae wprowadził w klimat bujania i wspól-
nego śpiewania. O godzinie 18:00 wystą-
piła gwiazda wieczoru - zespół disco polo 
„SKANER”, który rozbawił i roztańczył 
widownię, tłumnie zgromadzoną przed 
sceną.

Zwieńczeniem imprezy była standardowo 
dyskoteka – blok muzyczny serwowany 
przez Dj’a Pjankersa.

Krzysztof Drynda, Dyrektor GOK w 
Mstowie

Remonty i zakupy wyposażenia w szkołach gminy Mstów
Okres wakacyjny w wielu placówkach oświatowych wykorzystano na prace remontowe i zakup nowego 
wyposażenia. 

W przedszkolu w Siedlcu wyremonto-
wano szatnię. Zakres wykonanych prac 
objął: wymianę drzwi do sali zabaw i ga-
binetu do zajęć z logopedą i pedagogiem, 
skucie starych i położenie nowych płytek 
na podłodze oraz wyrównywanie i malo-
wanie ścian i sufitu. Wymienione zostały 
też szafki na ubrania. 

W Szkole Podstawowej im. św. Huberta 
w Krasicach przeprowadzono adaptację 
pomieszczenia gospodarczego na świetlicę 

i czytelnię. Na ścianach położono tynki. 
Starą posadzkę zastąpiono panelami pod-
łogowymi, na suficie zamontowano kase-
tony i nowe oświetlenie. Wprawiono też 
dwa okna z nowymi parapetami. Ponadto 
wybito otwór drzwiowy oraz wprawio-
no dwoje drzwi, a także podłączono dwa 
grzejniki oraz nową instalację elektryczną 
z gniazdkami i kontaktami.

Sporo działo się też w ostatnim czasie w 
budynku Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Zawadzie. Wyremon-
towano tam pracownię humanistyczno-
-regionalną,  pojawiły się też nowe meble. 
Remontu doczekał się także korytarz na 
I piętrze oraz biblioteka. Ponadto wyre-
montowano część kanalizacji zewnętrz-
nej, dach na domu nauczyciela (obróbki 
dacharskie) oraz częściowo dach na bu-
dynku szkoły.

Kolejną placówką, której uczniowie po 
wakacjach wrócili do odnowionego bu-
dynku, jest Szkoła w Kucharach. Zostały 
tu wymienione wszystkie drzwi w klasach, 
wymieniono podłogę w pracowni kompu-
terowej i pomalowano salę. Wymieniono 
również wieszaki na korytarzu szkolnym.

Także Szkoła w Mokrzeszy może poszczy-
cić się dobrym wykorzystaniem okresu 
wakacyjnego. Wykonano tu remont klas: 
języka angielskiego ( nowy tynk, struktura 
na ścianie, wymiana podłogi, sufit podwie-
szany zamontowano tablicę multimedial-
ną), historyczno - polonistyczna i mate-
matyczno-przyrodnicza. Odnowiono też 
korytarze na dwóch piętrach (nowy tynk, 
struktura na ścianach, sufity podwieszane 
w klasach). W korytarzach położono też 
płytki.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Mo-
krzeszy zostało posadzonych 380 krze-
wów i  drzewek,  aż z 58 gatunków roślin. 
Zamontowano również linię skraplającą 
oraz ustawiono tabliczki z nazwami roślin. 
Umowę dofinansowania podpisał Wójt 
gminy Mstów, 
Tomasz Gęsiarz. Dotacja WFOŚiGW w 
Katowicach wyniosła ok. 20.000,00 zł. 
Mini ogród botaniczny oprócz wzbogace-
nia przestrzeni Szkoły w Mokrzeszy, speł-
niać ma jeszcze inne ważne zadanie. Bę-
dzie bazą do prowadzenia zajęć dla dzieci, 
umożliwi prowadzenie interesujących 
obserwacji przyrodniczych - jako element 
„żywej lekcji” biologii. 
Podobny mini ogród botaniczny powstał 
w ubiegłym roku przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Jaskrowie.

Przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszy 
powstał mini ogród botaniczny. Wszystko 
dzięki dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, 
który dofinansował 80% kosztów 
utworzenia i zakupu roślin.

Mini ogród botaniczny 
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Remont wnętrz Gminnego Ośrodka Kultury
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek gminy Mstów, złożony na 
zadanie pn.„Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie oraz zakup dodatkowego 
wyposażenia”został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dotację. Trwają prace remontowe, które znacznie 
poprawią standard najważniejszej placówki kulturalnej w gminie.

Prace można było rozpocząć dzięki pod-
pisaniu umwy pomiędzy gminą Mstów 
a Narodowym Centrum Kultury – które 
na mocy upoważnienia reprezentuje Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Zadanie jest dofinansowane ze 
środków MKiDN, pochodzących z Fundu-
szu Promocji Kultury, w ramach progra-
mu:Rozwój infrastruktury kultury – prio-
rytet 3 – „Infrastruktura domów kultury”. 

Zakres zadania obejmuje m.in.: 
- wykonanie projektu aranżacji wnętrza 
GOK 
- przeprowadzenie prac budowlanych i 
instalacyjnych 
- zakup i montaż nagłośnienia sceniczne-
go na sali widowiskowej 
- oświetlenie sceniczne (reflektory stero-
wane + belki do reflektorów) 
- zakup i montaż sceny do sali widowi-
skowej   

- przystosowanie sali widowiskowej pod 
względem akustycznym 
- zakup mebli i wyposażenia

Ogólny stan techniczny istniejących 
ścian, podłóg i sufitów wewnątrz budyn-
ku GOKu (a szczególnie w sali widowi-
skowej) był przed remontem w stanie 
„średnim” - zużycie naturalnym funk-
cjonowaniem obiektu przez lata użyt-
kowania na potrzeby publiczne. Po wy-
konaniu prac aranżacja wnętrz GOKu 
będzie zdecydowanie bardziej nowoczesna.  
Projekt nie zmienia podstawowej funkcji 
obiektu. Prace remontowe mają na celu 
polepszenie jakości wykończenia wnętrz i 
funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Mstowie – który ma służyć miesz-
kańcom gminy (i nie tylko) jako miejsce 
spotkań, wydarzeń, koncertów itp.
Całkowity koszt zadania to 310 tys. zł., z 
czego 110 tys. zł to dofinansowanie Mini-
sterstwa.

Łazienka w mokrzeskiej świetlicy
Mokrzesz może poszczycić się jedną z najefektow-
niejszych świetlic wiejskich w gminie Mstów. Do 
niedawna jednak sporym problemem dla jej użyt-
kowników był brak łazienek. Niedociągnięcie to 
naprawiono, czym znacznie podniesiono standard 
obiektu.

Do nowo powstałej łazienki wejść moż-
na bezpośrednio z głównej świetlicowej 
sali, co stało się możliwe poprzez wyko-
nanie otworu drzwiowego w jednej ze 
ścian. Nowe pomieszczenie wydzielono 
z pomieszczeń garażowych remizy OSP. 
Wykonano strop i docieplono ściany. Po-
łożono płytki i zamontowano urządzenia 
sanitarne.
- Jesteśmy bardzo dumni z naszej świetli-
cy, bo to bardzo efektowne pomieszczenie, 
ale trzeba było przyznać, że brak łazienek 
mocno obniżał jej standard. Teraz wszyst-
ko jest już w porządku, z czego bardzo się 
cieszymy i jesteśmy przekonani, że dzięki 
nowej inwestycji z pomieszczeń korzystać 
będzie jeszcze więcej osób – cieszy się 
Łukasz Całusiński, radny z Mokrzeszy.

Nowe huśtawki na placu zabaw 
przy ul. Wolności w Mstowie
W ostatnim czasie zostały zakupione dwie huśtawki na 
plac zabaw przy ul. Wolności w Mstowie. Zadanie zostało 
zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Nad prawidłowym wykonaniem i reali-
zacją woli mieszkańców Mstowa czuwał 
Sołtys, Zbigniew Bigosiński. Szczególnie w 

okresie wakacji (ale nie tylko) jest to atrak-
cyjne miejsce do spędzania czasu przez 
dzieci, młodzież i dorosłych.

„Śladami przeszłości”
W 2015r. gmina Mstów realizowała projekt „Śladami Przeszło-
ści Po Gminie Mstów”. Składał się on z 22 tablic pokazujących 
zmiany, jakie nastąpiły na przestrzeni lat. W ostatnim czasie 
zostały zamontowane dodatkowe 3 tablice, upamiętniające 
działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Mstowie, 
Jaskrowie i Mokrzeszy.

Żyjemy w coraz szybszym tempie, intere-
sując się głównie tym co dzieje się teraz. 
Przeszłość, choć ciekawa często nam umy-
ka. Gmina Mstów dba jednak, by nie miało 
to miejsca. W 2015r realizowano tu pro-
jekt „Śladami Przeszłości Po Gminie Mstów”. 
Na 22 zamontowanych tablicach pokazane 
były m.in. obiekty, które czas „starł z 

powierzchni” całkowicie - do nich zaliczyć 
możemy np. Synagogę i Kościół Św. 
Stanisława (które znajdowały się w Msto-
wie) czy Dwór w Wancerzowie. Wiele osób 
nie wiedziało do tej pory o ich istnieniu.
Trzy dodatkowe tablice, zamontowane w 
ostatnim czasie, upamiętniają działalność 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Msto-
wie, Jaskrowie i Mokrzeszy.
- Traktujemy ten projekt jako otwarty – 
jesteśmy gotowi go rozwijać, dysponując 
dostateczną ilością zdjęć z najprostszymi 
nawet opisami - zwłaszcza co do miejsc, 
osób i dat. Czasami warto spojrzeć co jest w 
tle osób stojących na pierwszym planie, bo 
miejsca te dziś wyglądają zupełnie inaczej. 
Będziemy bardzo wdzięczni za użyczenie 
takich materiałów celem zeskanowania do 
wersji elektronicznej – mówi Adam Mar-
kowski, Zastępca Wójta.

Projekt wodociągu 
w ul. Kilińskiego w 
Mstowie
Wodociąg w ul. Kilińskiego w Mstowie 
to jeden z najbardziej awaryjnych od-
cinków sieci na terenie gminy Mstów. 
Wkrótce ma się to zmienić, opracowa-
no właśnie dokumentację projektowo 
-kosztorysową na przebudowę 
newralgicznego wodociągu.

Projekt wykonało Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe „Sonda” z Częstochowy. Obejmu-
je on renowację odcinka o długości 125o m. 
wraz z przebudową przyłączy wodociągo-
wych w ilości ok. 100 sztuk na odcinkach 
od włączenia do sieci wodociągowej do gra-
nicy pasa drogowego.

Dyżury dzielnicowych 
w UG Mstów
By spotkać się z policjantami, nie trze-
ba już planować wyjazdu do komisa-
riatu w Kłomnicach. Funkcjonariusze 
pełnią dyżury także w Urzędzie Gminy 
w Mstowie.

Stałe dyżury dzielnicowych to efekt po-
rozumienia zawartego pomiędzy Wójtem 
Gminy Mstów, a Komendantem Komisa-
riatu Policji w Kłomnicach. Funkcjonariu-
sze czekają na interesantów w Urzędzie 
Gminy w pokoju nr 12 w każdy wtorek w 
godz. 10-12.Realizację inwestycji planuje się wykonać 

w 2017r.
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Dotacje na ekologiczne zadania w gminie Mstów
Fundacja „Przyroda i Człowiek” uzyskała dofinansowanie z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na trzy zadania na 
terenie gminy Mstów, których celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego 
przy zaangażowaniu społeczności lokalnych.

Ochrona wartości źródliska w Mstowie, 
ograniczenie wpływu antropopresji na 
cenne siedliska i poprawa warunków sie-
dliskowych zbiorowisk ciepłolubnych oraz 
ochrona owadów zapylających  
– to główne założenia przedsięwzięć, za-
planowanych do realizacji na terenie gmi-
ny w 2016 i 2017 r., na które Fundacja 
„Przyroda i Człowiek” uzyskała dofinan-
sowanie z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. Działania podejmowane są w 
partnerstwie z Gminą Mstów. Ich realiza-
cja rozpocznie się jeszcze w tym kwartale.

Największym zadaniem będzie ochrona 
wartości przyrodniczych źródła „Stoki” 

wypływającego spod Góry Wał. Przy-
wrócenie szczególnego charakteru tego 
cennego obiektu przyrodniczo-edukacyj-
nego będzie polegało na zabezpieczeniu 
terenu przed dalszą degradacją źródliska 
i zanieczyszczeniem wód oraz racjonal-
ne udostępnienie źródlisk dla turystów i 
mieszkańców. Zaplanowano zachowanie 
naturalnego kształtu źródliska umożliwia-
jącego użytkownikom pobór wody. Inicja-
tywę zgłosiło Mstowskie Stowarzyszenie 
Promocji i Ochrony rzeki Warty.

– Chcielibyśmy aby to był przykład har-
monijnego zagospodarowania jurajskiego 
krajobrazu. Sposób aranżacji ma nawiązy-
wać do tradycyjnych materiałów wykorzy-
stywanych na Jurze, tj. rodzimy wapień, 
drewno – podkreśla Marceli Ślusarczyk z 

Fundacji Przyroda i Człowiek.
Różnorodność biocenotyczna Jury jest ści-
śle powiązana z ekstensywnym gospoda-
rowaniem człowieka. 

Drugie zadanie będzie kontynuacją, wcze-
śniej podejmowanych przez Fundację, 
zabiegów ochronnych na murawach kse-
rotermicznych Góry Wał. Po odsłonięciu 
i wprowadzeniu ekstensywnego wypasu 
owiec, kontynuowanego przez lokalnego 
gospodarza, przyszedł czas na uporządko-
wanie ruchu turystycznego. Jego potrzebę 
zgłosił Sołtys Mstowa i Radny Gminy, 
Zbigniew Bigosiński. Odtworzenie ścieżki 
z organizacją tablic edukacyjnych zapew-
ni poprawę warunków siedliskowych cie-
płolubnej flory i fauny przy jednoczesnej 
organizacji miejsca obserwacji przyrodni-
czych.

Kolejnym przedsięwzięciem w naszej gmi-
nie będzie poprawa stanu populacji owa-
dów zapylających cenne siedliska nieleśne 
poprzez odtworzenie bartnictwa.
Inicjatywy zaplanowane na terenie gminy 
Mstów są trzema z wielu zadań zaplano-
wanych do realizacji przez Fundację Przy-
roda i Człowiek na terenie woj. śląskiego i 
małopolskiego, których celem jest poprawa 
stanu środowiska naturalnego przy zaan-
gażowaniu społeczności lokalnych.

Na terenie Gminy Mstów Fundacja planu-
je przeznaczyć na zaplanowane inicjatywy 
kwotę przekraczającą 100 tys. zł.

Grali o Puchar Wójta
Drużyna z Krasic obroniła tytuł sprzed roku i została zwycięzcą XVII Gminnego Turnieju Piłki Nożnej 
Sołectw o Puchar Wójta Gminy Mstów.
Zawody, które odbyły się w sobotę 03 
września na stadionie LKS „Warta” 
Mstów, przyniosły jak zawsze wiele emo-
cji. Organizatorem imprezy tradycyjnie był 
Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie. Do 
turnieju przystąpiło 8 drużyn. Mecze eli-
minacyjne toczyły się w dwóch 4-zespoło-
wych grupach.
Do półfinałów awansowały: Jaskrów i Kra-
sice (z gr.A) oraz Kłobukowice i Mstów ( z 
gr.B).
Dużą niespodzianką po meczach elimina-
cyjnych był brak awansu do strefy meda-
lowej drużyny Cegielni, która od wielu lat 
zawsze była w „pierwszej trójce” turnieju.
 
Wyniki fazy finałowej:
mecz o 7 miejsce: Zawada - Kuchary 2:0
mecz o 5 miejsce: Wancerzów – Cegielnia 
1:1, rz.karne 4:3 dla Cegielni

półfinały: 
Krasice – Mstów 0:0, rz.karne dla Krasic 
Kłobukowice-Jaskrów 0:2 
 

mecz o 3 miejsce: Kłobukowice – Mstów 2:1
FINAŁ: Krasice – Jaskrów 3:1
 
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Krasice
2. Jaskrów
3. Kłobukowice
4. Mstów
5. Cegielnia
6. Wancerzów
7. Zawada
8. Kuchary
 
Najlepszy Strzelec Turnieju: Kamil Boral 
(Krasice)
Najlepszy Bramkarz: Michał Psiuk (Mstów)
Najlepszy Zawodnik: Maciej Niezabitowski 
(Jaskrów)

Drużyny otrzymały dyplomy, puchary 
oraz pamiątkowe medale. Podczas cere-
monii rozdania nagród Wójt gminy Mstów 
poprosił również wszystkich obecnych o 
uczczenie minutą ciszy zmarłego niedaw-
no tragicznie Sołtysa i Prezesa 
„Iskry” Mokrzesz, Konrada Tyrasa.

Azbest znika 
z kolejnych posesji

W siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach 
została podpisana umowa dotacji 
na: demontaż, zebranie, transport 
i unieszkodliwienie odpadów za-
wierających azbest, pochodzących 
z budynków oraz posesji na terenie 
gminy Mstów.

Ze strony gminy Mstów umowę podpisali: 
Wójt Tomasz Gęsiarz oraz Skarbnik, Maria 
Skibińska. Co ważne, kwota dotacji stano-
wi 100% kosztów kwalifikowanych zada-
nia. 
W wyniku realizacji zadania z kolejnych 
posesji gminy Mstów (według listy osób, 
które zgłosiły zapotrzebowanie w Urzędzie 
Gminy) „zniknął” azbest, pochodzący m.in. 
z dachów budynków.
Szkodliwy odpad został zdemontowany, 
odebrany i unieszkodliwiony przez profe-
sjonalną firmę. Zadanie zostało zrealizowa-
ne w październiku.  

Nowy wodociąg zasili zalew Tasarki
Gminne władze starają się, by zbiornik Tasarki zyskał na atrakcyjności. Jedną z przeszkód 
stojących na przeszkodzie są problemy z zasilaniem go w wodę. 
Wkrótce mają być wyeliminowane. Do tej pory zbiornik Tasarki zasilany był wy-

łącznie wodą z pobliskich źródeł. Niestety, od 
jakiegoś czasu przestało to wystarczać. Niski 
poziom wody znacząco wpłynął na atrakcyj-
ność zbiornika, dlatego gminne władze szu-
kały alternatywnych rozwiązań. Wszystko 
wskazuje na to, że problem niedługo znik-
nie, bowiem rozpisano przetarg na budowę 
przewodu wodociągowego wód surowych , 
który zasilać będzie zalew Tasarki ze studni 
głębinowej.
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Mieszkańcy Mstowa i okolic wkrótce będą mieli okazję wejść do swoistego 
wehikułu czasu, który zabierze ich w nieoczekiwaną podróż do przeszłości. 
Stanie się to za sprawą niezwykłego albumu z dawnymi fotografiami, 
który przygotowuje obecnie Gmina Mstów we współpracy ze stowarzy-
szeniem Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Ewerro Sp. z o. o.

Wydawcą albumu będzie firma Ewerro Sp. z  o. o., która ma już w swoim 
dorobku wiele publikacji dotyczących m.in. historii i kultury. Przygotowała 
już także kilka albumów z fotografiami dokumentującymi dawne dzieje 
miast i gmin. W gminie Mstów będzie to pierwszy tego typu i jedyny w swoim 
rodzaju produkt promujący tradycję i przeszłość naszej „małej ojczyzny”. 
W albumie znajdą się niepublikowane dotąd fotografie pochodzące 
z prywatnych i kolekcjonerskich zbiorów. Całość będzie wydana w formacie 
A4, w twardej, solidnej oprawie zapewniającej trwałość na lata. Wysokiej 
jakości papier kredowy oraz kolorystyka sepii doda elegancji, natomiast 
wydanie dwujęzyczne (w j. polskim i angielskim) sprawi, że będzie to 
prestiżowa publikacja.

Władze gminy zapraszają wszystkich chętnych do współpracy i czynnego 
włączenia się w tworzenie tej niezwykłej publikacji. Zdjęcia lub pocztówki 
dokumentujące historię Mstowa można przynosić do zeskanowania 
w Urzędzie Gminy Mstów przy ul. 16 Stycznia 14. Autorzy i właściciele 
fotografii zostaną wymienieni na specjalnej stronie z podziękowaniami, 
dzięki czemu ich nazwiska na stałe zapiszą się na kartach albumu i w historii 
gminy. Wydanie publikacji nastąpi w 2017 roku.

Wehikuł czasu 
odnaleziony!

Uwaga!

Gmina w TVP3
Kilka placówek oświato-
wych z terenu gminy Mstów 
odwiedziła u progu nowego 
roku szkolnego ekipa TVP3 
Katowice. Efekt wizyty moż-
na było zobaczyć w jednej z 
odsłon „Kroniki Jurajskiej”. 

„Kronika Jurajska” to cykliczny program 
emitowany na antenie TVP Katowice i 
traktujący o wszystkim, czym żyją gminy 
naszego regionu. Ekipa telewizyjna kilku-
krotnie już gościła w gminie Mstów. Tym 
razem pretekstem stały się inwestycje po-
czynione w ostatnich latach w gminnych 
placówkach oświatowych. Reporterzy od-
wiedzili przedszkole w Wancerzowie, Ze-
spół Szkolno – Przedszkolny w Jaskrowie 
oraz Zespół Szkół w Mstowie.

Kolejna nagroda  turystyczna dla gminy Mstów
W XII edycji konkursu Częstochowskiej Organiza-
cji Turystycznej, w kategorii: pamiątka turystyczna, 
gmina Mstów otrzymała certyfikat za „Skrzyneczkę 
Owocowo w Mstowie”.

Wręczenie certyfikatów i statuetek 
o dbyło s ię  7  października po dczas 
uroczystej  gal i  z  okazj i  Światowe-
go Dnia Turystyki, zorganizowanej w 
Ratuszu Miejskim w Częstochowie. 
Wyróżnienie m.in. z rąk Wiceprezydenta 
Częstochowy Jarosława Marszałka oraz 

Przewodniczącego Rady Miasta Często-
chowy, Zdzisława Wolskiego odebrał Wójt 
gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz.
Jest to kolejna prestiżowa nagroda dla gmi-
ny Mstów, przyznana przez Zarząd Czę-
stochowskiej Organizacji Turystycznej.

Nowe przystanki promują gminę
Nowe przystanki w gminie Mstów nie tylko spełniają swoją funkcję praktyczną, chroniąc oczekujących na 
przyjazd autobusu. Stały się też prawdziwą wizytówką promującą gminę w wielu mediach, w tym również 
w TVP. 

Nowe przystanki to nowoczesny nośnik 
informacji o miejscowościach. Zawie-
rają czytelną nazwę miejscowości, herb 
gminy oraz mapy gminy i zdjęcia lotni-
cze miejscowości z zaznaczeniami „tu 
jesteś”. W zależności od miejscowości są 
tam informacje o historii, atrakcjach tu-
rystycznych, zdjęcia ciekawych miejsc. 
Czasami nawiązują do nazwy miejsco-
wości (żółte jaskry w Jaskrowie, konie w 
galopie w Kobyłczycach, małe cegiełki w 
Cegielni), w niektórych miejscowościach 
określają ich rolniczy (zboża w Brzyszo-
wie i Kucharach), bądź sadowniczy cha-

rakter (malinowy przystanek w Zawadzie, 
gdzie w planach są przystanki jabłkowy, 
truskawkowy i śliwkowy). W innych po-
kazują atrakcje turystyczne (kajaki w Kło-
bukowicach, tereny rekreacyjne i kościół 
we Mstowie na przystanku w Wancerzo-
wie, Góra Trzech Jaskiń czy Szlak Rowe-
rowy Orlich Gniazd w Srocku, wapiennik 
na Górze Stróżnicy w Mstowie, Sanktu-
arium na Przeprośnej Górce w Siedlcu). 
Przystanki budują zatem wizerunek miej-
scowości i całej gminy.
Oklejonych w ten sposób przystanków 
jest już 20 w 12 miejscowościach. Ostatnio 

przybyły: Srocko, Kobyłczyce, Cegielnia 
i Mstów – Meble Wrzosowa. Planowana 
jest kontynuacja w następnych latach. 
Projekt ten ze względu na kompleksowość 
i nowatorskie rozwiązania jest jedynym 
takim w Polsce. Budzi też duże zaintereso-
wanie w innych samorządach. Nic dziw-
nego, że można o nim przeczytać na wielu 
portalach internetowych, pojawiły się rów-
nież materiały w stacjach telewizyjnych. O 
mstowskich przystankach mówiono mię-
dzy innymi w programie wyemitowanym 
na antenie TVP Katowice, zatytułowanym 
„Kronika Gmin Jurajskich”.

Relikwie św. Jana Pawła II 
w Mstowie
30 października 2016 roku wparafii Wniebowzięcia 
NMP w Mstowie miało miejsce wprowadzenie do 
świątyni relikwii św. Jana Pawła II. 

Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp 
Wacław Depo – metropolita częstochow-
ski. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli m.in.: 
ks. Paweł Greń – proboszcz mstowskiej 
parafii, ks. Piotr Zaborski – dyrektor Radia 
Fiat oraz ks. Marian Szczecina – wizytator 
zakonu Kanoników Regularnych.

W czasie uroczystości poświęcono rów-
nież tablicę, która upamiętniać będzie czas 
Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia i Bra-
mę Miłosierdzia w mstowskiej parafii. Od-
mówiono także litanię do św. Jana Pawła II 
według Benedykta XVI.


