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bezpłatny miesięcznik społeczno-kulturalny

10 lat w samorządzie: w zgodzie siła Podatki na 2017 bez zmian
świąteczny wywiad z Wójtem Gminy Mstów, Tomaszem Gęsiarzem

Na ostatnich Sesjach Rada Gminy Mstów po wnikliwej analizie postanowiła nie robić podwyżek i po raz
kolejny pozostawić stawki podatkowe na tym samym
poziomie, co w ubiegłych latach.

więcej na s.4
Pomimo młodego wieku (36 lat – przyp.red) już 10 lat
działa w samorządzie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Dwie kadencje w Radzie Gminy w latach
2006-2014 i już dwa lata na stanowisku Wójta. Jak ocenia swoją działalność, co jest dla niego najtrudniejsze
w codziennej pracy, jakie ma plany i zamierzenia? O to
wszystko pyta Redaktor Krzysztof Kolanus

To bardzo dobra informacja dla mieszkańców gminy Mstów. Radni na Sesjach
w dniach: 17 października, 10 listopada i
28 listopada podjęli uchwały w sprawie
ustalenia stawek podatku:
- od nieruchomości
- od środków transportowych
- rolnego (obniżenie średniej ceny skupu
żyta)
- opłaty targowej
Rada Gminy Mstów na ostatniej Sesji
(28 listopada) podjęła również uchwałę
o przedłużeniu dotychczas obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na rok 2017.
Podatki to zawsze temat wywołujący
emocje, dlatego też samorządowcy bardzo poważnie podeszli do analizy finansowej.

W październiku i listopadzie w tematyce m.in. stawek podatkowych na 2017r.
obradowały Komisje stałe Rady Gminy
Mstów. Na podstawie ich wniosku o
pozostawianiu stawek bez zmian, Wójt
przygotował projekty uchwał, które były
procedowane na Sesjach.

Inwestycje

Wniosek „Budowa kanalizacji
Modernizacja Willowej i Jurajskiej
sanitarnej w miejscowości Latosówka” w Jaskrowie zakończona

Gmina Mstów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latosówka” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
– 2020.
Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na działanie
5.1.2 – „Ochrona Środowiska i efektywne
wykorzystywanie zasobów/ Gospodarka
wodno – ściekowa”, które zostało ogłoszone w ramach RPO Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020. W ramach zadania
przewidziano do realizacji budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latosówka.
Dofinansowanie wynosi 84,98%.
Całkowita długość kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej zaplanowanej do wybudowania w ramach projektu wynosi 5294,5
metra. Dodatkowo w ramach projektu

wykonane zostaną przyłącza (tj. odcinki przewodu instalacji kanalizacyjnej do
studzienki znajdującej się na posesji lub w
przypadku braku studzienki odcinka przewodu do granicy nieruchomości gruntowej
indywidualnego użytkownika), które stanowią koszt kwalifikowany.
Teraz wniosek gminy Mstów będzie poddany szczegółowej ocenie formalnej i merytorycznej, która trwa wiele miesięcy.
Przewidywana realizacja zadania: po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu umowy.

Remont cząstkowy chodnika na
odcinku Brzyszów – Małusy Małe

2

Na odcinku drogi powiatowej Brzyszów – Małusy
Małe Powiatowy Zarząd Dróg wykonał remont cząstkowy chodnika z kostki brukowej. Mocno zniszczony i stwarzający wręcz niebezpieczeństwo chodnik
(liczne zapadnięcia, nierówności i wyboje), łączący
Brzyszów i Małusy Małe, wreszcie przestał „straszyć”.

Odcinek, z którego korzystają m.in. dzieci chodzące do szkoły w Brzyszowie, doczekał się kompleksowej naprawy. Zakres
prac objął m.in.: rozebranie uszkodzonych
części chodnika, naprawę podbudowy,
uzupełnienie i wymianę podsypki cemen-

towo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, ułożenie nowego chodnika z kostki
brukowej oraz wzmocnienie krawędzi i
uporządkowanie terenu.
Remont został wykonany na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Gminne władze starają się, by zbiornik
Tasarki zyskał na atrakcyjności. Jedną z
przeszkód stojących na przeszkodzie są
problemy z zasilaniem go w wodę w okresach suszy i upałów (co powoduje zakwit
glonów i brudną wodę). Do tej pory zbiornik Tasarki zasilany był wyłącznie wodą z
pobliskich źródeł. Niestety, od jakiegoś czasu przestało to wystarczać. Niski poziom
wody znacząco wpłynął na atrakcyjność
zbiornika, dlatego trzeba było poszukać
alternatywnych rozwiązań. Wszystko
wskazuje na to, że problem niedługo zniknie, bowiem wykonano odcinek przewo-

du wodociągowego wód surowych , który
zasilać będzie zalew Tasarki z istniejącej
studni głębinowej (w okresie letnim, tylko
w razie potrzeby).
Zakres prac obejmował m.in.: budowę
przewodu wodociągowego z rur ciśnieniowych PEHD Ø125 o łącznej długości
522,5m oraz PE-RC Ø125 o łącznej długości
103,0m (przewierty sterowane), łączonych
za pomocą zgrzewania doczołowego oraz
włączenie przewodu wodociągowego do
istniejącej studni głębinowej.

Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa – modernizacja drogi w ulicach Willowa i Jurajska w miejscowości Jaskrów, gmina Mstów” została zakończona. Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych PROW
na lata 2014-2020.

W wyniku zrealizowanej przez gminę
Mstów inwestycji zmodernizowany został
ok. 3-kilometrowy odcinek malowniczo
położonej drogi, która znacznie ułatwi i poprawi komunikację w Jaskrowie i gminie.
Nowa droga łączy ul. Starowiejską z DW
786 na wysokości zatoki autobusowej na
„Willach”. Stanowi naturalną alternatywę
dla drogi wojewódzkiej i może być bardzo
ciekawym odcinkiem m.in. dla rowerzystów - ze względu na malownicze widoki

na okolicę Jaskrowa i rzeki „Warty”.
Przypomnijmy, że w 2015r. na tym odcinku wykonane zostało zadanie pn. „Przebudowa wodociągu w ul. Willowej i Jurajskiej
w Jaskrowie” (przebudowa istniejącego
wodociągu z rur żeliwnych na wodociąg z
rur PEHD o łącznej długości ok. 2,0 km).
Tegoroczne prace były więc kontynuacją
ubiegłorocznych i pozwoliły zamknąć zadanie kompleksowo.

Utwardzenie drogi „Trzech jaskiń”
w Srocku

W ostatnim czasie zostały wykonane prace, związane z utwardzeniem drogi gminnej w Srocku - od
skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku „Góry
Trzech Jaskiń”.

Zakres prac obejmował m.in.: niwelację
i profilowanie odcinka drogi na długości
ok.700mb i szerokości 3,0m, wykonanie
utwardzenia nawierzchni gruntowej kruszywem dolomitowym oraz zagęszczenie
kruszywa na całej powierzchni.

Utwardzona droga będzie z pewnością ułatwieniem dla turystów rowerowych i pieszych, którzy odwiedzają „Górę Trzech Jaskiń” oraz system srockich jaskiń. Odcinek
może być również wykorzystywany przez
rolników jako droga dojazdowa do pól.

Nowoczesny plac zabaw
w przedszkolu w Wancerzowie

Na terenie Przedszkola w Wancerzowie został zaNowy wodociąg do zbiornika Tasarki montowany nowoczesny plac zabaw, przeznaczony
Zakończona została budowa przewodu wodociągo- dla dzieci młodszych i starszych. Już wiosną dzieci z
wego, zasilającego „Zalew Tasarki” z istniejącej w Przedszkola będą więc mogły aktywnie spędzać czas,
Mstowie studni głębinowej.
bawiąc się na placu zabaw na świeżym powietrzu.

Pieniądze na ten cel na wniosek Wójta zabezpieczyła Rada Gminy Mstów. W przyszłości zestawy mogą być rozbudowywane
i powiększane.
- Plac zabaw to miejsce poznawania świa-

ta, pierwszych kolegów i koleżanek. Nierozerwalnie łączy się z dzieciństwem.
Dlatego tak ważne jest, aby był on dostępny dla każdego dziecka i aby rozwijał
umysły oraz sprawność fizyczną naszych
pociech. - powiedziała dyr. placówki, Maria Wieszczyk. Zakres zlecenia obejmował m.in.: dostawę (wraz z montażem)
zestawu dla dzieci starszych – 1 komplet,
dostawę (wraz z montażem) zestawu dla
dzieci młodszych 1 komplet. Dostarczone
elementy placu zabaw posiadają stosowne
certyfikaty bezpieczeństwa. Zamontowany
został również regulamin placu zabaw

Gmina Mstów kontynuuje współpracę ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie, czego efektem jest
realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych. Dotyczy to przede wszystkim zadań drogowych.

Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz z Radnymi Powiatowymi:
Mariolą Tomczyk, Eugeniuszem Boralem i Janem Michalikiem

6. Remont drogi powiatowej Nr 1037S w m. Mstów (ul. Częstochowska) – 760 metrów
Inwestycja została zakończona. Wykonawca ma zalecone drobne poprawki, służące poprawie estetyki.
Zakres robót remontowanej jezdni m.in.
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości warstwy 5 cm.
- Regulacja włazów istniejących – 61 szt.
- Regulacja włazów nowych (po wymianie) – 8 szt.
- Regulacja wpustów ulicznych – 34 szt.
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową.
- Przebrukowanie ścieku ulicznego z kostki brukowej (20% kostki nowej) – 250,00m
- Warstwa ścieralna AC11S o grubości warstwy 5cm.
W celu polepszenia spływu wód deszczowych odwodnienie drogi było realizowane przez
wyprofilowanie istniejących spadków poprzecznych i podłużnych oraz przebrukowanie
ścieku ulicznego z kostki brukowej na długości ok. 250,00m.

Inwestycje

Inwestycje realizowane we współpracy z Powiatem Częstochowskim

1. „Remont drogi powiatowej nr 1040 S w m. Małusy Wielkie”
W ramach inwestycji powstała nowa nakładka (wraz z odwodnieniem oraz wykonaniem
zatoczki autobusowej) na długości ok. 1 kilometra w miejscowości Małusy Wielkie. Stan
drogi przed wykonaniem remontu „pozostawiał wiele do życzenia” – nawierzchnia była
mocno zniszczona.
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.
Wykonawcą była PHU „LARIX” Sp. z o.o. Lubliniec

7. gmina Mstów udzieliła w 2016r. pomocy finansowej dla Starostwa na opracowanie
dokumentacji na budowę chodnika (wraz z odwodnieniem): przy drodze powiatowej w
Kobyłczycach.
8. gmina Mstów udzieliła pomocy finansowej dla Starostwa na opracowanie dokumentacji
na budowę chodnika (wraz z odwodnieniem) przy drodze powiatowej Cegielnia – Kuchary.

Inne inwestycje „w telegraficznym skrócie”:
Stan drogi w Małusach Wielkich przed
remontem…

…. oraz po wykonaniu nowej nakładki
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2 . B u d ow a o d c i n k a c h o d n i k a ( w r a z z o dwo d n i e n i e m ) p r z y d r o d z e p o wiat owej w Wancerzowie, ul.16 Stycznia – na długości ok. 550 metrów.
Zadanie zostało zlecone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, dzięki współpracy Gminy Mstów i Powiatu Częstochowskiego.
Nowy chodnik poprawi w istotny sposób bezpieczeństwo przemieszczania się wzdłuż ruchliwej drogi powiatowej.

Zakończona została realizacja zadania p. n.: „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Mstowie oraz zakup dodatkowego wyposażenia”. Całkowity koszt zadania to
310 tys. zł., z czego 110 tys. pokryło dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1028S odcinek Kłobukowice – Skrzydlów”
(na odcinku 850 metrów)
wraz z utwardzeniem pobocza i ułożeniem krawężnika
Wykonawcą jest firma „LARIX” Lubliniec. W trakcie realizacji, termin wykonania: do
końca br.
4. Naprawa i czyszczenie chodnika na odcinku Brzyszów – Małusy Małe
5. W Kobyłczycach zostało wykonane utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej - od
Biblioteki do Remizy OSP. Poprawi to znacznie bezpieczeństwo osób uczęszczających na
tym odcinku.
O utwardzenie pobocza już długi czas zabiegali mieszkańcy i przedstawiciele Kobyłczyc:
Radny Grzegorz Stachurski oraz Sołtys Artur Jabłoński. Warto podkreślić również zaangażowanie Radnego Powiatu Częstochowskiego, Eugeniusza Borala.
Dzięki dobrej współpracy gminy Mstów oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie
ww. odcinek został wykonany i co najważniejsze – będzie bezpieczniej !

Gmina Mstów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie
Drogi Transportu Rolnego, dzięki czemu wykonano remont drogi dojazdowej do pól w
Jaskrowie (tzw. „Glinianki”). Odcinek ten stanowi również dojście do szkoły dla dzieci
m.in. z ulicy Jurajskiej.

Zakończono realizację zadania pn: „Remont zagospodarowania terenu wokół Urzędu
Gminy Mstów”. Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu nawierzchni
parkingów i chodników.

Wywiad numeru

10 lat w samorządzie: w zgodzie siła
świąteczny wywiad z Wójtem Gminy Mstów, Tomaszem Gęsiarzem

Pomimo młodego wieku (36 lat – przyp.red) już 10 lat działa w samorządzie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
Dwie kadencje w Radzie Gminy w latach 2006-2014 i już dwa lata na stanowisku Wójta. Jak ocenia swoją działalność, co jest dla niego najtrudniejsze w codziennej pracy, jakie ma plany i zamierzenia? O to wszystko pyta Redaktor
Krzysztof Kolanus
mstowskie24.pl: Jak ocenia Pan swoją dotychczasową działalność na stanowisku
Wójta?
Tomasz Gęsiarz: To z pewnością czas wytężonej pracy. Realizujemy wiele inwestycji,
często długo oczekiwanych. Co dla mnie
szczególnie ważne, w każdej miejscowości
coś się dzieje, nie ograniczamy się tylko do
wybranych – przez co gmina Mstów stabilnie i równomiernie się rozwija. Jednocześnie spłacamy kredyty i pożyczki, zaciągnięte w poprzednich latach. „Oglądamy
każdą złotówkę z dwóch stron” – przez co
finanse i budżet są zrównoważone. Wiadomo, że potrzeb jest znacznie więcej niż pieniędzy w budżecie gminnym, ale wybieramy najważniejsze i po kolei realizujemy.

4

m24:Czy może Pan liczyć na wsparcie
Rady Gminy?
T.G.: Zdecydowanie tak. Siła naszego
mstowskiego samorządu to wspólna praca
i zrozumienie na linii: Wójt-Rada Gminy.
Jesteśmy pozytywnym przykładem i wzorem na zewnątrz. Często słyszę, że niektórzy włodarze wręcz zazdroszczą nam
takiej zgody. To naprawdę rzadki przypadek. Zawsze mogę liczyć na cenne rady i
podpowiedzi ze strony zarówno radnych
gminnych, jak i sołtysów poszczególnych
miejscowości. Oni najlepiej znają potrzeby na swoim terenie. Zadaniem Wójta jest
uważnie słuchać i na bazie doświadczenia,
czasem intuicji, decydować o realizacji,
oczywiście w ramach przepisów prawa
oraz zabezpieczonych w budżecie środków
finansowych.
m24: Co było do tej pory najtrudniejsze do
zrealizowania?
T.G.: Zdecydowanie budowa Przedszkola
w Wancerzowie. W momencie jak zostałem Wójtem, ta naprawdę duża inwestycja
była już 6 miesięcy opóźniona, a stan prac
który zobaczyłem wręcz fatalny. Musiałem
szybko rozwiązać umowę z winy Wyko-

nawcy, ogłosić nowy przetarg na dokończenie zadania i wybrać nową firmę. Udało się (choć procedury prawne wcale nie
ułatwiały szybkiej realizacji sprawy) i dziś
mamy Przedszkole na miarę XXI wieku,
gdzie uczy się blisko 100 dzieci! Podobnym tematem była budowa parkingu przy
Urzędzie Gminy. Trafiliśmy na Wykonawcę, który miał problemy finansowe i przez
to inwestycja znacznie się przeciągnęła. Na
szczęście udało się znaleźć optymalne rozwiązanie. Ostatecznie zerwaliśmy Umowę
z winy Wykonawcy, zapłaciliśmy tylko za
wykonane prace brukarskie i wyegzekwowaliśmy 20% wartości umowy z tytułu kar
umownych.
m24: Czyli praca w samorządzie wcale nie
jest łatwa?
T.G.: Oj, nie. Różnorodność tematów jest
bardzo duża, a często prawo nie chroni do
końca interesów samorządu. Przykład: jakie argumenty ma Wójt, jeśli przetarg w
myśl przepisów prawa może wygrać firma,
która absolutnie nie powinna go wygrać,
bo płynność finansową ma tylko „na papierze? A mieszkańcy pretensje mają tam,
gdzie mają najbliżej – czyli do pracowników Urzędu lub bezpośrednio do Wójta.
Przecież nie będą jechać np. do Warszawy,
bo tam już trochę daleko.

towego), aby dopilnować interesów naszej
gminy. Siedząc tylko w gabinecie nie byłbym w stanie tego zrealizować.

tym idą realne pieniądze na realizację zadań. Również oczekiwania ludzi są coraz
większe, co pewnie jest naturalne.

m24: Czy jest Pan zadowolony z wykonywanej pracy?
T.G.: Nie mnie to oceniać, to domena mieszkańców naszej gminy. Słyszę sporo pozytywnych opinii, wiele osób docenia moje
zaangażowanie. Nie popadam jednak w
samo zachwyt, twardo stąpam po ziemi.
Jak mówi przysłowie „jeszcze się taki nie
urodził, co by wszystkim dogodził”, dlatego
podchodzę do wszystkiego z odpowiednim
dystansem. Ja staram się wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak potrafię, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi i własnym sumieniem. Energii na
pewno mi nie brakuje!

m24: Z czego jest Pan dumny?
T.G.: Z tego, że w zgodzie i harmonii realizujemy kolejne inwestycje, spłacamy
zaległe kredyty, jesteśmy bardzo dobrze
postrzegani w regionie. Pozyskujemy
środki zewnętrzne (m.in. Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury), owocnie
współpracujemy z miastem Częstochowa i
Starostwem Powiatowym. Kosztuje to dużo
pracy i czasu, ale są realne efekty.

m24: Co wydaje się być najtrudniejsze?
T.G.: Coraz więcej obowiązków jest „spychanych na barki” gminy, a nie zawsze za

m24: Życzę więc dalszej owocnej pracy i
realizacji zamierzonych celów.
T.G.: Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji
chciałbym złożyć wszystkim mieszkańcom
gminy Mstów najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego Roku 2017.

m24: Jak Pan ocenia bezpośrednie spotkania z mieszkańcami ?
T.G.: Dla mnie to niesamowita przyjemność
i jednocześnie kopalnia wiedzy. To dzięki
takim spotkaniom mogę poznać realne potrzeby ludzi. Nieraz problemy wykraczają
poza granice możliwości Wójta, ale czasem miła rozmowa jest dla drugiej osoby
bardzo ważna i dodaje otuchy. Z każdym
chętnie się spotkam i każdego wysłucham.
Przepraszam, że nie zawsze przyjmuję osoby od razu, „z marszu”. Praca Wójta wymaga również wyjazdów (np. do Urzędu
Marszałkowskiego czy Starostwa Powia-

Mikołajowo w OSP

W ostatnim miesiącu jednostki OSP Gminy Mstów wzbogaciły się o dwa nowoczesne samochody pożarnicze.
Samochody zostaną wprowadzone do podziału bojowego jednostek OSP Kuchary i OSP Małusy Wielkie. O
kolejny wóz rozszerzył się też tabor mstowskiej OSP.
Konstrukcja zabudowy modułowa gdzie
znajdują się:
- armatura wodna,
- armatura wodnopianowa,
- ratownictwo techniczne,
- zapas środka piano twórczego,
- 2 szybkie natarcia o długości 40 m ciśnieniu roboczym 40 bar zwijanie elektrycznie.
Autopompa Ziegler Typ MP 120/25 o
wydajności 2400 l/min 10 bar i 250 l/min
40 bar.
W całości samochód ma zwartą zabudowę duży promień skrętu co sprawia
że samochód jest zwrotny można łatwo
manewrować w terenie.
OSP Kuchary przekazały swój dotychczasowy samochód gaśniczy GBAM 2,5/8
STAR dla jednostki OSP Zawada gdzie zastąpi wysłużony już GBM 2/8 STAR.

OSP Kuchary wprowadziła do podziału
bojowego samochód GCBA 4/24/2,5 IVECO, samochód ciężki gaśniczy posiadający (4000l wody) z napędem na dwie osie

(uterenowionym), samochód wyposażony
jest w maszt oświetleniowy (2 x 1000 W),
działko wodne o polu pracy 150 m, przedział bojowy 9 osobowy.

Druga wymiana samochodów to przekazanie samochodu GLM LUBLIN II z OSP
Małusy Wielkie do OSP Kobyłczyc a na
miejsce przekazanego samochodu OSP
Małusy Wielkie wprowadzają do podziału
bojowego GLM FORD. Samochody są wy-

posażone w agregaty gaśnicze.
GLM FORD jest samochodem gaśniczym
letkim. Posiada agregat gaśniczy ze zbiornikiem 400 l, przedział osobowy 6 osobowy, zabudowę na dachu, dodatkowo wyposażony jest wyciągarkę elektryczną.
Zakupione, przekazane samochody są w
bardzo dobrym stanie technicznym.
Idealne prezenty dla każdej jednostki OSP.
**************************************************
OSP w Mstowie dzięki wsparciu Centrum
Rozwoju Lokalnego w Zawierciu i współpracy z firmą SZERBUD zakupiła samochód marki Star 1142 z zamontowanym
podnośnikiem koszowym o wysięgu 18m.
Podnośnik do jednostki trafił w maju 2016
r. gdzie przeszedł gruntowną wymianę kabiny oraz drobne prace konserwatorskie,
Strażacy uzyskiwali niezbędne pozwolenia
i kursy do obsługi podestów ruchomych
zamontowanych na pojazdach samochodowych.
Od piątku 25.11.2016r w jednostce w
Mstowie przybył samochód Star 266 zakupiony z środków własnych OSP Mstów.
Informacje zebrał:
Marek Wróbel, Komendant Gminny OSP

W listopadzie gminę Mstów odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Pawłowice. Spotkanie było okazją
do rozmów m.in. o pracach przy planowaniu budżetu, pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych czy rozwoju gmin poprzez inwestycje.
Nie było to pierwsze spotkanie włodarzy
gmin. Franciszek Dziendziel, Wójt gminy
Pawłowice gościł Wójta Gminy Mstów
(wraz z radnymi gminy Mstów) w październiku 2015r. W tym roku delegacja z
gminy Pawłowice przyjechała w ramach
rewizyty, aby zobaczyć jak funkcjonuje
i wygląda gmina Mstów. Pomimo różnic,
dotyczących przede wszystkim charakterów obu gmin, wiele spraw wydaje się
być wspólnych. I o tym przede wszystkim
rozmawiali z naszymi samorządowcami
przedstawiciele władz gminy Pawłowice tj.: Wójt Gminy Pawłowice Franciszek
Dziendziel, Skarbnik Gminy Agnieszka
Kempny, Sekretarz Gminy Joanna Śmieja,
Kierownik Referatu Promocji i Integracji
Europejskiej Beata Cyganek.

Radę gminy Mstów na spotkaniu reprezentowali z kolei: Przewodniczący Rady
Krzysztof Choryłek, Wiceprzewodniczący
Zbigniew Bigosiński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Gawron, Radna
Mieczysława Gaudy oraz Przewodniczący
Komisji Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Promocji Gminy - Adam Gawron.
Delegacja z gminy Pawłowice miała okazję zobaczyć m.in. nowe przedszkole w
Wancerzowie, Zespół Szkół w Mstowie
(gdzie uczniowie przygotowali akademię
z okazji Święta Niepodległości), czy zabytkowy Klasztor Kanoników Regularnych
Laterańskich. Samorządowcy z Mstowa i
Pawłowic wyrazili chęć dalszej współpracy i wymiany doświadczeń, związanych
przede wszystkim z wdrażaniem spraw-

- Naszym podstawowym celem jest turystyczna promocja Jury Krakowsko – Częstochowskiej. To jest piękna kraina geograficzno – historyczna, gdzie można bardzo
ciekawie i aktywnie powypoczywać. Podstawową naszą aktywnością są wydawnictwa poświęcone Jurze, zapraszające,
zachęcające, pomagające ją zwiedzać. To są
mapy, przewodniki, atlasy rowerowe, albumy fotograficzne. Jeździmy oczywiście na

targi turystyczne i reklamujemy tam Jurę
trafiając do zainteresowanych turystów.
Tych imprez targowych było 183 w ciągu
minionego ćwierćwiecza. A jeśli chodzi o
wydawnictwa, no to doszliśmy do takiej
bardzo ładnej, okrągłej liczby miliona nakładu tych publikacji. Dzisiaj mamy trzy
portale internetowe, mamy aplikacje mobile, które można sobie za darmo ściągnąć
żeby dobrze zwiedzić obiekty. Dzięki temu
Stowarzyszeniu również samorządowcy się znają, gminy się kontaktują, wymieniają się doświadczeniami, to są takie
niemierzalne rzeczy ale bardzo ważne i
ta integracja jest faktem. Widać cały czas
rosnący i to konsekwentnie ruch turystyczny na Jurze. Te działania muszą być
długofalowe – powiedział przewodniczący
zarządu Związku Gmin Jurajskich, Adam
Markowski.
Podczas uroczystej gali podziękowano byłym i obecnym przedstawicielom związku,
przyznano okolicznościowe nagrody dla
najbardziej aktywnych członków, a także wyświetlono multimedialną projekcję
prezentującą sukcesy minionego ćwierćwiecza.

dzonych praktyk.

Wydarzenia

Wizyta samorządowców z Pawłowic

Mikołajki w Zespole Szkół w Mstowie

HO! HO! HO! - z tym okrzykiem na ustach Święty Mikołaj zawitał do Mstowa! W tutejszej szkole wystaJubileusz 25-lecia ZGJ
Związek Gmin Jurajskich obchodził jubileusz 25 – le- wione zostało przedstawienie „Baśniowy Ambaras”.
szaku, długo wyczekiwany Święty Mikołaj.
cia swojego istnienia. Była to szczególna okazja zaWszystkie dzieci otrzymały słodkie uporówno do świętowania, jak i podsumowania dotychminki, mogły także zrobić sobie z Mikołajem oraz z aktorami pamiątkowe zdjęcie.
czasowej działalności organizacji.
Na zaproszenie szkoły odpowiedzieli i

„Pomagamy Polakom na Wileńszczyźnie”

Gmina Mstów już po raz drugi włączyła się w akcję
charytatywną „Pomagamy polskim dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie”. Od lat organizuje ją Stowarzyszenie Patriotyczne” Kresy” w Częstochowie.
Akcja oparta jest na idei charytatywnej i
patriotycznej. Polega przede wszystkim
na zbiórce artykułów żywnościowych i na
zbiórce słodyczy.
Ks. proboszcz Ryszard Umański, koordynator projektu, wyjaśnia, że chodzi nie
tylko o zawiezienie naszym rodakom dóbr
materialnych, by mieli zasobniejsze Boże
Narodzenie.
- Istotny jest element patriotyczny, gest
solidarności i serdecznej pamięci wobec
Polaków mieszkających na Litwie – mówi
ks. Umański. - Artykułami żywnościowymi obdarowaliśmy w tym roku Polaków
mieszkających w gminach Jaszuny i w
gminie Mickuny oraz parafian w kościele
w Nowe Wilejce. Święty Mikołaj słodycze
i maskotki przekazał też polskim dzieciom
w przedszkolu w Mickunach i w polskiej
szkole w Jałówce i w Pakienie.
Zbiórką darów na terenie gminy Mstów i
Zespołu Szkół w Mstowie zajęły się zuchy i

harcerze III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Skała”. Koordynatorem akcji na
terenie gminy był Komendant Szczepu,
pdh Tomasz Derda.
Towarzystwo Patriotyczne „KRESY” tradycyjnie zaprosiło do tej akcji współorganizatorów: - Braci Rycerzy Kolumba w
Częstochowie, „Solidarność” w Częstochowie, częstochowskie szkoły gimnazjalne i
szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, gminy: Mstów, Rędziny, Kłomnice,
Poraj, Konopiska, Starostwo Powiatowe w
Częstochowie, Biuro Podróży „ Almatur”,
firmę „Corner”.
Przekazanie darów odbyło się w dniach:
1-3 grudnia w Wilnie. Dary przekazały
osoby zaangażowane w akcję.
Patronat medialny nad akcją objęły: Telewizja „Orion”, Gazeta Częstochowska, Gazeta Solidarności.

W przedstawieniu wystąpili Rodzice
uczniów i nauczyciele Zespołu Szkół w
Mstowie. Przedstawienie Mikołajkowe
zostało utrzymane w konwencji zgodnej
z tematyką bieżącego roku szkolnego, a
mianowicie z promowaniem czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży i było jednym z
wielu działań podejmowanych w naszej
szkole w tym kierunku.
Spektakl został wystawiony dwukrotnie,
przed południem dla dzieci i młodzieży
szkolnej, wieczorem dla społeczności lokalnej. Trybuny w hali sportowej były
wypełnione po brzegi, mieszkańcy Mstowa i okolicznych miejscowości przybyli
całymi rodzinami. Przedstawienie zostało
owacyjnie przyjęte przez publiczność. Podobało się bardzo i dostarczyło wiele radości, zwłaszcza dzieciom. Po zakończeniu
przedstawienia przybył, w barwnym or-

obejrzeli bajkę przedstawiciele instytucji
lokalnych z terenu naszej gminy. Szczególnie jest nam miło, że swoją obecnością
zaszczyciła nas Pani Poseł Lidia Burzyńska. Wystawienie przedstawienia z takim
rozmachem jest efektem współpracy i zaangażowania wielu bardzo osób i instytucji
lokalnych.
Dyrekcja szkoły dziękuje Dyrektorowi i
pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury,
Straży Pożarnej z Mstowa, Wójtowi Gminy Mstów, a w szczególności Rodzicom
uczniów i nauczycielom Zespołu Szkół w
Mstowie.

Mstowska delegacja na Forum Sołtysów

W dniu 24 listopada br. w Katowicach w historycznej sali
Sejmu Śląskiego odbyło się tegoroczne „Forum Sołtysów
Województwa Śląskiego”. Jest to cyklicznie organizowane przez Urząd Marszałkowski spotkanie, stwarzające
możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy
samorządowcami. W spotkaniu uczestniczyła m.in. delegacja gminy Mstów.

Forum ukazuje, jak można wzmacniać
i budować więzi lokalne wokół małych
ojczyzn. Jest platformą, na której Sołtysi i samorządowcy omawiają problemy
związane z rozwojem terenów wiejskich
w województwie śląskim. W spotkaniu
nie mogło więc tradycyjnie zabraknąć
delegacji Sołtysów z gminy Mstów, którzy reprezentowali nasz samorząd w Katowicach.

Forum Sołtysów Województwa Śląskiego
otworzył wicemarszałek Województwa
Śląskiego Stanisław Dąbrowa.
- Obszary wiejskie województwa śląskiego bardzo się zmieniły w ostatnich latach.
Jest to w głównej mierze zasługa mieszkańców tych ziem, zasługa lokalnych liderów, sołtysów. To oni, przy wsparciu
wójtów, burmistrzów oraz samorządu
województwa, z wykorzystaniem dostępnych środków zmieniają naszą wieś, za co
im z całego serca przy tej okazji dziękuję
– powiedział wicemarszałek Dąbrowa.
Tradycyjnie podczas Forum Sołtysów
podsumowano konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”.

5

W placówkach oświatowych

Pracownia komputerowa
w ZSP Małusy Wielkie

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
także w gminie Mstów

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Małusach Wielkich mogą kształcić się i rozwijać swoje umiejętności informatyczne w pracowni komputerowej z prawdziwego zdarzenia.

W ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom” do czytania bajek w Przedszkolu w Wancerzowie został zaproszony m.in. Olek Klepacz, lider
zespołu „Formacja Nieżywych Schabuff”

Nowe warunki do pracy dla małuskich
uczniów powstały dzięki Zarządowi Spółki
dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Małusach Wielkich, który wspólną
decyzją postanowił ufundować dla miejscowej szkoły to wyposażenie.

Nowoczesne zestawy komputerowe oraz
dostosowane do nich biurka i krzesła pozwalają w nowoczesny i ciekawy sposób
prowadzić lekcje informatyki. Zajęcia urozmaicone są również wykorzystywaniem
projektora multimedialnego.

Dzień Niepodległości w gminie Mstów

Pomimo zimnej aury tegoroczne obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Mstowie wypadły
godnie i pokazały patriotyzm mieszkańców gminy
Mstów. Głównym ich punktem był uroczysty apel
na mstowskim rynku.
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11 listopada na mstowskim rynku odbył się
apel, przygotowany przez harcerzy i zuchy
z III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Skała” oraz jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych. Nastąpiło uroczyste
wciągnięcie flagi państwowej na maszt
i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
Honory oddawały licznie zgromadzone
poczty sztandarowe jednostek OSP, szkół i
instytucji. W apelu uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych z wójtem Tomaszem Gęsiarzem i przewodniczącym Rady
Gminy Krzysztofem Choryłkiem na czele,
przedstawiciel zakonu Księży Kanoników
Regularnych Laterańskich, ks. Rafał Przestrzelski, poczty sztandarowe instytucji
gminnych, jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej i gminnych placówek edukacyjnych oraz mieszkańcy gminy.

Nad sprawnym przebiegiem wydarzenia
czuwali harcerze i zuchy z III. Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Skała” pod
przewodnictwem komendanta szczepu,
pdh. Tomasza Derdy.
Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, przedstawiciele władz gminy i zakonu
złożyli u stóp masztu z powiewającą biało-czerwoną flagą zapalone znicze, jako
symboliczny hołd dla wszystkich, którzy
walczyli o niepodległą Polskę. Następnie
uczestnicy apelu przemaszerowali (niosąc
olbrzymią flagę narodową) do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny.
Po zakończonej Eucharystii odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
chóru Cantemus Domino oraz parafian.
Adres mailowy:
redakcja@czestochowskie24.pl

Redaktor naczelna:
Aleksandra Mieczyńska

Opracowanie graficzne i skład:
Krzysztof Kolanus

Redaktor wydania:
Adam Jakubczak

Wydawca:
Katolicka Rozgłośnia Radiowa FIAT
ul. Ogrodowa 24/44 Cz-wa
tel. 34 365 12 56

- W naszym przedszkolu akcję rozpoczęliśmy 5 lat temu. Oprócz codziennego czytania bajek przez nauczycieli do akcji dołączyli się rodzice, którzy bardzo chętnie
przychodzą i czytają swoje bajki z dzieciństwa lub ulubione bajki swoich pociech –
tłumaczy Magdalena Całusińska, nauczycielka z Przedszkola w Wancerzowie. - W
tym roku zamysł tej akcji był taki, żeby zaprosić do czytania bajek osoby z zewnątrz
placówki. Rozumiejąc i doceniając inicjatywę z jaką wyszliśmy, osoby zaproszone
włączyły się do akcji lub potwierdziły swoje uczestnictwo.
**************************************************
„Cała Polska czyta dzieciom” jest to kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001
przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska
czyta dzieciom”, mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako
skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju –
psychicznego, umysłowego, społecznego
i moralnego – oraz budowania zasobów
wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.

Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku
dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie!– jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.
Lata przedszkolne to dla każdego dziecka
czas niezwykle intensywnego poznawania
świata i nabywania wiedzy. Podstawowym
narzędziem poznawczym oraz prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie
jest język. To nasz największy sojusznik
w kontaktach z innymi. Wprowadzając
codzienne czytanie, przedszkole może
pomóc dzieciom w dobrym opanowaniu
ojczystego języka.

Multimedialny
Kącik Małego Czytelnika
W Kobyłczycach, w tamtejszej filii Biblioteki Gminnej, powstał „Multimedialny Kącik Małego
Czytelnika”.
Kącik wyposażono w dwa nowoczesne
urządzenia: Apple iPad mini oraz Alcatel
One Touch, a także szybki, mobilny internet. Korzystając z tabletów dotykowych
dziecko (wraz z rodzicem) może poznawać
interaktywne bajki z animacjami i lektorem, grać w znakomite gry edukacyjne
oraz korzystać z lektur szkolnych w formie cyfrowej. Bajkowe aplikacje są proste

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

w obsłudze, a oprawa graficzna i dźwiękowa pobudza wyobraźnię i zachęca do poznawania nowej technologii. Ze sprzętu
korzystać można w godzinach pracy instytucji.

W Częstochowie powstała ścieżka rowerowa od przedłużenia ulicy Mstowskiej do granicy miasta z gminą
Mstów. We wtorek, 15 listopada, w okolicy Przeprośnej Górki w Siedlcu, odbył się w tej sprawie briefing
prasowy.
W listopadzie 2015r. Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk oraz Wójt
gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz podpisali na
Przeprośnej Górce list intencyjny w sprawie budowy pieszo-rowerowej drogi, która
połączy obie gminy. Wybudowana ścieżka
pieszo-rowerowa połączy skrzyżowanie ul.
Mstowskiej i Wodociągowej w Częstochowie z gminą Mstów (w okolicy Przeprośnej
Górki i mostu na rzece „Warcie” w Jaskrowie). Inwestycja ma służyć wygodzie rowerzystów i spacerowiczów, podniesieniu
atrakcyjności turystycznej regionu oraz
poprawie dostępu m.in. do sanktuarium
św. Ojca Pio, a także ciekawych, jurajskich
terenów w okolicach Częstochowy.
- Rok temu podpisywaliśmy porozumienie

z gminą Mstów mówiące o tym, że będziemy współpracować przy rozbudowie ścieżek rowerowych - przypomina Krzysztof
Matyjaszczyk, Prezydent Częstochowy.
- Cieszę się, że możemy oddać do użytku
ścieżkę, która w ramach porozumienia została wybudowana po naszej stronie.
Długość drogi rowerowej w Częstochowie
to 675 metrów, a jej koszt wyniósł 270 tys.
zł. Składa się ona z dwóch fragmentów o
różnej szerokości (pierwszy fragment drogi
ma 4,5 metra szerokości, a drugi to typowa
ścieżka rowerowa szeroka na 2,5 metra).
Tymczasem w ramach zawartego porozumienia gmina Mstów ma już dokumentację
projektową ścieżki rowerowej, która będzie
biegła po jej stronie.

- Nasz odcinek będzie liczyć ok. 1,4 km.
Część ścieżki będzie nawiązywać do tej
tłuczniowej po stronie Częstochowy, a

reszta zostanie wykonana w innej technologii z racji ukształtowania terenu i
jego dużego spadku. Myślę, że drogę uda
się wybudować w pierwszej połowie 2017
roku - twierdzi Tomasz Gęsiarz, wójt gminy Mstów.
- Tworzenie otwartych połączeń to element większego programu, który ma
doprowadzić do powstania bezpiecznej i
spójnej sieci dróg rowerowych, umożliwiających nie tylko przyjemne poruszanie się
po naszym mieście ale także prowadzących
na piękne tereny Jury Krakowsko - Częstochowskiej. - komentował Łukasz Kot,
społeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej.

Wydarzenia

Rowerowe połączenie Częstochowy z Mstowem

III Gminne Święto Turystyki
W Szkole Podstawowej w Mokrzeszy odbyło się III Gminne Święto Turystyki pod patronatem Wójta gminy
Mstów. W corocznej już imprezie uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy.
Organizatorami imprezy, która odbyła się
w dniu 28 października br. byli: dyr. Magdalena Całusińska i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy, Rada
Rodziców przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszy oraz Anna Madej, członek oddziału PTSM w Częstochowie. Ze względu na
warunki atmosferyczne konkursy odbyły
się w sali sportowej Szkoły Podstawowej w
Mokrzeszy oraz w salach lekcyjnych. Dzieci mogły wziąć udział m.in. w: Konkursie
Piosenki turystycznej, Konkursie Wiedzy

o gminie Mstów i PTSM (3-osobowe zespoły), Konkursie plastycznym „Barwy jesieni” oraz w wielu różnych konkurencjach
sportowych. Atmosfera była bardzo miła i
wszyscy wyśmienicie się bawili. Uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody i upominki. Organizatorzy zadbali też o napoje, „coś
słodkiego” oraz ciepły posiłek.
W imprezie wzięli udział zaproszeni goście: Wójt gminy Mstów, Prezes PTSM Henryk Graczyk, Członek Zarządu PTSM
- Anna Madej, Zastępca Wójta - Adam

Muzyczne Andrzejki z Alicją Majewską
i Włodzimierzem Korczem

Markowski, Radni gminy Mstów: Bogusław Gawron, Anna Chodkowska- Bekus
i Marian Jaksender, Przedstawiciel Firmy

Prudential - Magdalena Chojnacka.

Mikołajki w Mstowie
W niedzielę (04 grudnia) na rynku w Mstowie za-

W andrzejkowy, niedzielny wieczór we Mstowie zabrzmiały
trzymał się Święty Mikołaj, by obdarować prezentadźwięki fortepianu Włodzimierza Korcza i piękny głosu Alicji
Majewskiej. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło na hali mi wszystkie dzieciaki. Bardzo licznie zgromadzona
publiczność była również świadkiem uroczystego
sportowej Zespołu Szkół w Mstowie ponad 500 osób.

Duetu Alicja Majewska – Włodzimierz
Korcz nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Artyści koncertują ze sobą już
wiele lat i „wychowują” muzycznie kolejne
pokolenia Polaków. Nic więc dziwnego, że
i licznie zgromadzona w hali w Mstowie
publiczność żywo reagowała i uczestniczyła w koncercie. Podczas wspólnego
śpiewania Alicja Majewska podziękowała

za wspaniałą współpracę i zapewniła, że
pozytywnie zapamięta mstowską publikę.
Dodatkową atrakcja był „występ – niespodzianka”. Dyrektor GOK w Mstowie,
Krzysztof Drynda, wraz z p. Alicją wykonał utwór „Smutne do widzenia” jak to
miało miejsce w „Szansie na sukces” kilkanaście lat temu.
Dodatkowo wszyscy zgromadzeni mieli
okazję obejrzeć fragment programu telewizyjnego z udziałem bohaterki wieczoru
i usłyszeć komentarz p. Alicji dotyczący
tego nagrania.
Bardzo dobrze ocenione zostały przez muzyków warunki sceniczne i obsługa koncertu. Dzięki zaangażowaniu wielu osób
koncert stał się wspaniałym, muzycznym
wydarzeniem.

rozświetlenia choinki.

Hou... hou... hou... zawołał głośno Mikołaj
i zasiadł na wygodnym tronie na mstowskim rynku. To radosne i szczególne wydarzenie zgromadziło tłum dzieciaków... i nie
tylko. Wśród przybyłych na to wydarzenie
do Mstowa byli również rodzice, dziadkowie i znajomi.
Pomimo chłodu i mroźnej pogody dzieci
(zaopatrzone w ciepłe czapki i rękawice) z
niecierpliwością czekały na swoją kolejkę,
by stanąć na przeciw Mikołaja, dostać prezent i zrobić pamiątkowe zdjęcie. I tak też
było. Grzeczne dzieci doczekały się upominku, ponieważ jak nigdy dotąd cicho i
radośnie wyczekiwały swojej kolejności.

Mikołaj „cały i zdrowy” mógł rozdawać
prezenty i pozować do zdjęć.
Wśród świątecznych melodii, świateł i
lamp, nastąpiło również uroczyste rozświetlenie pięknej choinki, która od niedzieli przez kilka kolejnych tygodni będzie
zdobić centrum Mstowa.
Oprócz prezentów i miłej atmosfery, zebrani dostali kawałek pysznej i ciepłej pizzy - dzięki serdeczności właścicieli Pizzerii
„Cicha Woda” w Mstowie (Jolanta i Jacek
Zwolscy).

Wolontariusze we Mstowie i Rędzinach zebrali 1183 kg żywności
W dniach 25-27 listopada w całej Polsce odbyła się po raz 20 Świąteczna
Zbiórka Żywności. W Częstochowie i
powiecie w zbiórki zaangażowanych
było kilkuset wolontariuszy na terenie
prawie 60 placówek handlowych. W
gminach Mstów i Rędziny Świąteczną
zbiórkę zorganizował, podobnie jak w
poprzednich latach, lokalny działacz
społeczny - Paweł Poliszewski, na co
dzień nauczyciel i wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowo - Budowlanych
w Częstochowie.
Akcja została przeprowadzona na terenie 4 placówek handlowych. Zaangażowali się w nią tradycyjnie wolontariusze

- młodzież na co dzień uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych, zrzeszeni w Szkolnych Kołach Wolontariatu
m. in. Szkoły Podstawowej w Kościelcu, z Zespołu Szkół we Mstowie, Gimnazjum nr 1 Rędzinach, Gimnazjum nr
2 w Rudnikach wraz z nauczycielami
opiekunami Justyną Klimczak, Marią
Musiał, Magdaleną Kolewińska- Kołdon,
Katarzyną Kołomycew. Wśród osób pełnoletnich wolontariuszami byli uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych i IX Liceum im. C. K. Norwida
w Częstochowie, działacze i zawodnicy
klubu piłkarskiego „Unia Rędziny” oraz
pracownicy samorządowi.

W czasie trzech dni akcji każdy z odwiedzających sklep mógł przekazać
produkty żywnościowe do koszka z
przeznaczeniem dla osób potrzebujących. W Gminie Mstów zebrano rekordowo 689 kg żywności, a w Gminie
Rędziny 494 kg.
-Dziękuję wszystkim darczyńcom za
udział w akcji. Wsparcie ludzi dobrej,
a także zaangażowanie wolontariuszy
sprawia, że najbardziej potrzebujący
otrzymują konieczną pomoc i wsparcie
na Święta.
Wszyscy wolontariusze otrzymali od
organizatora pamiątkowe dyplomy. Zebrane produkty żywnościowe przeka-

zano w gminie Rędziny do GOPS –u i tą
drogą trafiły do rodzin wymagających
wsparcia. W Mstowie dystrybucją żywności zajął się Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkół.
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Wciąż czekamy na stare fotografie

Apel skierowany do mieszkańców gminy Mstów, dotyczący udostępniania starych fotografii z myślą o wydaniu
niezwykłego albumu dokumentującego historię regionu,
przynosi pierwsze efekty. Do Urzędu Gminy napływają
ciekawe fotografie, a organizatorzy akcji ponawiają prośbę o dalsze udostępnianie domowych archiwów.

nadesłała: J. Kluczna

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

nadesłali: p. Resakowscy

nadesłała: J. Kujawa
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.

nadesłała: J. Kujawa

Mikołajkowy Turniej o Puchar Starosty
Częstochowskiego ,,PILICA - CUP”

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Mstowie w piłce
nożnej chłopców odniosła bardzo duży sukces, wygrywając turniej o Puchar Starosty Częstochowskiego ,, Pilica
– Cup” rozegrany 8.12.2016r. w Koniecpolu.
W turnieju wzięło udział sześć drużyn
naszego powiatu, więc sukces jest tym
cenniejszy. Wielkie brawa dla całej naszej
drużyny. Ponadto nasz zawodnik Miłosz
Kowalczyk został uznany najlepszym
bramkarzem turnieju. Nasza reprezentacja pewnie wygrała mecze w swojej grupie
i awansowała do finału.
W meczu finałowym w regulaminowym
czasie, po bardzo zaciętym i wyrównanym
spotkaniu z drużyną z Koniecpola II padł
wynik 1:1 i o zwycięstwie zadecydowały
rzuty karne, które skutecznie egzekwowaliśmy. Tym samym obroniliśmy puchar
wywalczony rok temu.
Mstów – Koniecpol II 1:1 ( karne 2:0)

Bramki dla naszej dr użyny zdobyli : Mateusz Łysak 4, Miłosz Leśniak 1.
Skład naszej drużyny: Miłosz Leśniak,
Mateusz Łysak, Jakub Jura, Miłosz Kowalczyk, Jan Knysak, Emil Baryś, Miłosz Koza,
Szymon Kowalczyk, Robert Winiarek, Jakub Pikiel, Sebastian Dudek.
Opiekun: Piotr Całusiński.

Srebrne dziewczęta !!!
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w
Mstowie zajęła drugie miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego w piłce nożnej dziewcząt.
W tym roku rywalizacja była wyjątkowo
zacięta, a w turnieju finałowym wystąpiło 6 reprezentacji. Nasze zawodniczki
zaprezentowały wielki, sportowy charakter. W swojej grupie eliminacyjnej
wygrały dwa mecze z zawodniczkami z
Lgoty i Rudnik i awansowały do ścisłego finału, gdzie po zaciętym spotkaniu i
wyrównanym spotkaniu przegrały 1:3 ze
szkołą z Zawady k/ Kłomnic. Turniej fina-

łowy odbył się w Kruszynie 07.10.2016r.
Zapewne jeszcze nie raz nasze piłkarki dadzą nam powody do radości. Wielkie brawa dla całej drużyny! Bramki dla naszych
barw zdobyły: Marta Kowalczyk – 2, Julia
Kowalczyk i Emilia Gorzkowska – 1.
Jest to największy sukces w historii szkoły
w tej kategorii wiekowej. Szkoła Podstawowa w Mstowie: Rozalia Trąbska, Kinga
Nowakowska, Amelia Heręży, Dagmara Korbela, Laura Wychowaniec, Emilia
Gorzkowska, Marta Kowalczyk, Iga Piasecka, Marta Gałdy, Julia Kowalczyk.

„Graliśmy dla Kacperka”
8 12 grudnia na hali sportowej przy Zespole Szkół w Mstowie rozegrany został po raz drugi
Piłki Nożnej pod patronatem Wójta Gminy Mstów ‚’Gramy o wózek dla Kacperka”.
Organizatorem tej wspaniałej imprezy był
radny naszej Gminy Wojciech Kubik.W zawodach uczestniczyło 8 drużyn podzielonych na dwie grupy.Poziom sportowy był
wysoki.
Ostatecznie zwycięzca została ekipa
DROG-BUD , która w finale pokonała Cegielnię.Kolejne miejsca zajęli Beer Drinkers

Rusza lodowisko
w nowej odsłonie!

Gminne lodowisko we Mstowie uniezależni się od kaprysów pogody!
Od poniedziałku 19 grudnia rusza lodowisko z mrożoną taflą. To nie jedyna zmiana, gdyż powierzchnia lodowiska została
powiększona z 200 do 250 metrów. Lodowisko jest zadaszone namiotem, więc
ewentualny śnieg lub deszcz nie będą
przeszkadzać w jeździe na łyżwach. „
Zniknie nam problem z brakiem mrozu w
najbardziej potrzebnych chwilach np. w
czasie ferii szkolnych i nie będziemy mieli
już zamiast lodowiska - basenu” – mówi
mstowski radny, Zbigniew Bigosiński.
Lodowisko zostało ustawione na specjalnie
równo wyprofilowanej płycie, nie będzie
więc problemu z corocznym wyrównywaniem terenu pod jego ustawienie, jak to
było na rynku we Mstowie. Do mrożenia
służą specjalne maty, napełnione glikolem,
mrożonym przez odpowiednio dobrany
agregat chłodzący. Lodowisko jest zlokalizowane obok boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie obiektu LKS Warta w Mstowie. Dysponuje też dużym parkingiem, dla
osób dojeżdżających.
Zapraszamy na otwarcie 19 grudnia o
godzinie 14.30! Lodowisko czynne będzie
przez cały tydzień, w godzinach od 16 do
20.

Mstów , Warta Mstów, Biała Gwiada Krasice,Raftrans,Muscle Power i Unitrans.
W czasie turnieju licytowano także piłkę z
podpisem Kuby Błaszczykowskiego.
Najważniejszym jednak celem była zbiórka pieniędzy na zakup wózka dla Kacperka .Dzięki hojności firm jak również osób
indywidualnych ta sztuka się udała .Po

zakończeniu zawodów przekazano środki
pieniężne Rodzicom Kacperka , a Ci z kolei
ufundowali wspaniały tort dla wszystkich
uczestników turnieju. Było miło ,rodzinnie
i przede wszystkim udało nam się wygrać
wózek dla Kacperka. Myślę , że ten turniej
zapisze się już na stałe w kalendarz imprez
Gminy Mstów-mówi radny Wojciech Kubik.

Charytatywny Turniej

