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Mstów

Mstówtomiejscepełneuroku.
Decyduje o tymnie tylkopięk-
na przyroda i przełomWarty
porównywany przez niektó-
rych nawet do przełomu
Dunajca, ale i bogata historia
sięgająca średniowiecza.

Gmina Mstów (119,84 km
kw.) leży w płn.-wsch. części
powiatu częstochowskiego,
na terenie województwa ślą-
skiego. Jej ludność liczy 10 659
mieszkańców (2014 r.). Tutej-
sze lasy zajmują 13 proc. po-
wierzchni, a użytki rolne 79
procent.

Wśród tych ostatnich znaj-
duje się dużo sadów owoco-
wych, przeważnie jabłonio-
wych.

Pod względem administra-
cyjnym gminę tworzy 22miej-
scowości (18 sołectw). Należą
do nich: Brzyszów, Cegielnia,
Jaskrów,Jaźwiny,Kłobukowice
(z Łuszczynem), Kobyłczyce,
Krasice, Kuchary, Kuśmierki,
Latosówka, Małusy Małe,
Małusy Wielkie, Mstów,
Mokrzesz (z z Pniakami
Mokrzeskimi), Siedlec (z Gąsz-
czykiem), Rajsko, Srocko,
Wancerzów i Zawada.

Wapienne wzgórza z sza-
chownicą pól, sadów i lasów
oraz rzekaWarta, to turystycz-
nyrajdlamiłośnikówpieszych
i rowerowych wędrówek, raj-
dów konnych i spływów kaja-
kowych.Ponad60proc.obsza-
rugminyleżywgranicachiotu-

linieParkuKrajobrazowegoOr-
lichGniazd.W2008r.wWąwo-
zie Małuskim powstał użytek
ekologiczny Golizna, który
chronizbiorowiskaflorystepo-
wej i naskalnej. Podobny uży-
tekma również objąć góręWał
wMstowie (4ha). Przez gminę

biegną trzy szlaki piesze, trzy
trasyroweroweoraztrasy:kon-
na i kajakowa.

DumąMstowasąnowoczes-
ne tereny rekreacyjno-sporto-
wewokół SkałyMiłości i Góry
Szwajcera (5 ha). Tworzą je
m.in.: boiska sportowe, alejki

spacerowe, place zabaw dla
dzieci, zadaszone miejsca
dogrillowaniaorazpiaszczysta
plażanadzbiornikiemTasarki.

Najcenniejszym zabytkiem
gminy jestklasztorKanoników
Regularnych wWancerzowie.
Przez wieki należał on do są-
siedniegoMstowa, który w la-
tach 1279–1870posiadał prawa
miejskie.Średniowiecznyrodo-
wód tej miejscowości przypo-
mina układ rynku i pobliskich
ulic.Totutajodbywałysięsłyn-
netargi,adziśorganizowanesą
m.in. imprezy plenerowe.
Na rynku stoi pomnik Adama
Mickiewicza z 1955 r.

GminaMstów to także wy-
marzonemiejsce nawypoczy-
nek i rekreację. Skała Miłości
umożliwiawspinaczkę, aWar-
tą każdego roku odbywają się
spływykajakowe,które są jed-
nąznajwiększychatrakcji tury-
stycznych w naszym regionie.
Rzeka Warta to także raj dla
wędkarzy, na terenie gminy
występuje 20 gatunków ryb.

Mstów jest również znany
zwielkichsadów,któreprowa-
dzonesąwgminie.Najczęściej
zajmują się nimi całe rodziny,
aichprowadzenieprzekazywa-
ne jest z pokolenia na pokole-
nie.!

Mstów to idealnemiejsce
nawypoczynek i rekreację
A PrzełomWarty czyni gminę niezwykle interesującą dla turystów i sportowców

BartłomiejRomanek
b.romanek@dz.com.pl

Mstów

bRzekaWarta stwarzawMstowie idealnewarunki do rekreacji.

Organizowane są tutajmiędzy innymi spływy kajakowe
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Więceja
CZESTOCHOWA.NASZEMIAS
TO.PL

AW22miejscowościach
mieszka10659osób.
Donajwiększychpodwzględem
liczbymieszkańcównależąJa-
skrów(1840),Mstów(1732)
iWancerzów(708). Wostatnich
pięciu latach ludnośćgminy
zwiększyłasięo216osób.

ANazwaMstówsięgapraw-
dopodobnieczasówpierw-
szychPiastówiwywodzisię
odimieniaMstalubMiesta.
Możeteżpochodzićodzawoła-
niadowódcy lubprzywódcyple-
mieniaSłowian,którzyzałożyli
tutajosadę.Średniowieczny
rodowódmarównieżherb
Mstowa.Na jegoniebieskiej tar-
czywidnieje rękazdwoma
skrzyżowanymikluczami.Zkolei
XVI-wiecznapieczęćmiastaza-
wierała rysunek infuły ipastora-
łu.Taki samjakwherbieówczes-
negowłaścicielaMstowa–Zako-
nuKanonikówRegularnych. (BR)

Przybywamieszkańców

WYDARZENIA

WrotaMstowa
pięknieoświetlone
GminaMstówzadbała o swój
najcenniejszy zabytek -Klasz-
torKanonikówRegularnych.
Odkońcaubiegłego roku jest
onwspaniale iluminowany.
Oświetlone sąmury, część
baszt oraz dzwonnica, a osob-
ny reflektor oświetla kopułę
wieży kościelnej.
STR. 3

WYDARZENIA

Sadyrosnąogromne,
agmina jepromuje
OwocowowMstowie – toha-
sło nowejmarki promocyjnej
gminyMstów. Sady zajmują
znaczną część powierzchni
gminy. Prowadzą je najczęś-
ciej całe rodziny, a gospodar-
stwaprzekazywane są zpoko-
lenia napokolenie.Wgminie
Mstówsą rodziny, które zaj-
mują się sadownictwem
odczterechpokoleń! Teraz
dopromocji chce towykorzy-
stać gminaMstów, która orga-
nizujem.in. Święto Jabłka.
STR. 4

SPORT

Spływy,wspinaczka
iwędkarstwo
Spływykajakowe, zawody
wędkarskie iwspinaczka –
wszystko to czekanaCiebie
wMstowie iwokolicach.Du-
mągminy jest klubpiłkarski
Warta,mającywielkie sukcesy
i tradycje.
STR. 10

Wskrócie

Święto
Szczupaka
po razpiąty
odbyło się
wMstowie
str. 4

Jaskrów jest jużnajwiększy
Podwzględem liczbymiesz-
kańcówgminaMstówsyste-
matycznie się rozwija. Co cie-
kawe, stolicama jużmniej
mieszkańcówniż
podczęstochowski Jaskrów.
STR. 4

Kiedyśbyłotutajmiasto
HistoriaMstowa sięgaXIIwie-
ku, o ówczesnymmieście pi-
sałm.in. słynnykronikarz,
JanDługosz.WXIXwieku
Mstówstracił prawamiejskie.
STR.7

KomendantEugeniuszCierpiałowski opowiada o działalności OSPwgminie str. 2

REKLAMA 005249524

Medyczne Studium Zawodowe 
ul. Kopernika 16/18, 

Częstochowa

tel. 34 361 33 95, 

kom. 601 740 458

sekretariat@msz.czest.pl

www.msz.czest.pl

H Asystentka stomatologiczna

H Technik farmaceutyczny

H Higienistka stomatologiczna

H Opiekunka środowiskowa

H Technik usług kosmetycznych

H Asystent osoby niepełnosprawnej

H Technik masażysta

H Technik elektroradiolog

H Opiekunka dziecięca

H Terapeuta zajęciowy

H Technik dentystyczny

H Opiekun medyczny

H Sekretarka medyczna

H Rejestratorka medyczna

H Technik ortopeda

Nabór na rok 2015/2016 na kierunki medyczne rozpoczęty!
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Bartłomiej Romanek, 34 324-21-67

Mstów

JaklicznesąjednostkiOchotni-
czychStrażyPożarnychwgmi-
nieMstów?
Na terenie naszej gminydziała
jedenaście jednostekOSP:
OSPMstów,OSP Jaskrów,OSP
Zawada,OSPMokrzesz,OSP
Krasice,OSPKłobukowice,
OSPMałusyMałe,OSP
MałusyWielkie, OSP Srocko,
OSPSiedlec orazOSPKuchary.
Najstarszą jednostkąwgminie
jestOSPMstów, która powsta-
ław 1912 roku, trzy lata temu
świętowała jubileusz stulecia
istnienia.
KtórezWaszychjednostekmają
najwięcej interwencji?
Zdecydowanie najwięcej pra-
cymają jednostkiOSPMstów
orazOSP Jaskrów, które nale-
żą również doKrajowego Sy-
stemuRatowniczo-Gaśnicze-
go. JednostkaOSPMstów
wubiegłym rokupodwzglę-
dem liczby interwencji była
wpierwszej piątcewpowiecie
częstochowskim.Równiewie-
le pracymają nasi strażacy-
ochotnicy z Jaskrowa.
JakimsprzętemdysponująWa-
szejednostki?
Oczywiście potrzeby sąduże,
ale niemamypowodów
donarzekań, bodysponujemy
naprawdęnowoczesnym
sprzętem, któregoniemana-
wetwiele jednostekpaństwo-
wej strażypożarnej. Cały czas
poszukujemy sposobów, jak
pozyskiwać środki nadziałal-
ność naszych jednostek.Dzię-
ki temu,wnaszych garażach
stoją nowoczesne samochody,
zdolnedobrania udziału
wnajwiększych i najpoważ-
niejszych akcjach.Oczywiście

liczymynapomoc, bo zawsze
przydałby się dodatkowy
sprzęt.Mamynadzieję pozy-
skać również środkiw ramach
jednegoproc. podatkudocho-
dowego.
Ilepojazdówposiadają jednost-
kinależącedoKSRG?
OSPMstówma trzypojazdy:
dwa średnie i jeden ciężki.
Najnowocześniejszy jestmer-
cedes, który otrzymaliśmy
na 100-lecie istnienie
odwładz gminy.Możeon
przewozić 2700 litróworaz
300 litrówpiany. Poza tym
OSPMstówma również jelcza
opojemności 5500 litrówwo-
dyoraz stara, którymożna
przewozić 2700 litrówwody.
OSP Jaskrówposiadadwapo-
jazdy - średnimercedes i lekki
ford.Dzięki temu strażacy

zobydwu jednostek każdego
rokumogąbrać udziałwkil-
kudziesięciu akcjach.
OSPdysponujerównieżspecjal-
nąłodzią?
Tak, niedawno trafiła ona
donas. Byławykorzystywana
podczas poszukiwania jednej
z kobiet, ale główniewykorzy-
stywana jest np. podczas prac
porządkowychnadWartą.
Warto podkreślić, żemamy
już specjalną przyczepę
doprzewożenia łódź, bo
wcześniej radziliśmy sobie
z tymwmiaręmożliwości.
Dzięki temuużywanie tej no-
woczesnej łodzi będzie jesz-
cze łatwiejsze.
Dojakichinterwencjinajczęściej
wyjeżdżająstrażacy-ochotnicy?
Wostatnich latach interwe-
niowaliśmygłówniewprzy-
padku szkódpowstałych
wwyniku różnych zjawisk at-
mosferycznych. Z tymi prob-
lemami zmagaliśmy się rów-
nież napoczątku tego roku,
kiedyprzeznasz regionprze-
chodziływichury.Nasi straża-
cy biorą równieżudziałwusu-
waniu skutkówkolizji iwy-
padkówdrogowych.W trzech
naszych jednostkachdo akcji
wyjeżdżają ratownicyme-
dyczni, co zapewnia poszko-
dowanympierwsząpomoc,
która jest niezwykleważna.
CzyOSPwMstowiewłączasię
równieżwżyciekulturalneispo-
łecznegminy?
Oczywiście, że tak.Organizu-
jemy iwłączamy sięw różne
imprezyorazuroczystości.
Spotykamy się również zucz-
niaminaszych szkół, prowa-
dzącw ten sposób akcję edu-
kacyjne.Dzieci poznają na-
szych strażaków,mogąobej-
rzeć sprzęt i samochody, ale
conajważniejsze podczas ta-
kich spotkań,wpajamy im
równieżważne informacje do-
tyczące bezpieczeństwa.
BARTŁOMIEJ ROMANEK

NaszeOSPmają
świetny sprzęt
Rozmowa

ZEugeniuszemCierpia-
łowskim,komendantem
gminnymOSPwgminie
Mstów.

b Eugeniusz Cierpiałowski
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Zdrowie

aUrządGminyMstów
ul.16Stycznia14
42-244Mstów
Numerytelefonów:
343284-005
343284-068
343284-149
343665-503
fax.:0343785-558.
Godzinyotwarciaurzędu:
poniedziałek:7.00-15.00
wtorek:8.00-16.00
środa:7.00-15.00
czwartek:7.00-15.00
piątek:7.00-15.00.

aStanowiskasamodzielne
wurzędziegminy:
ds.ochronyśrodowiska
ibudownictwa–MagdalenaKró-
likowska-Góra,w.24
ds.gospodarkikomunalnej
ikontroliwewnętrznej –Monika
Staniec,w.23
ds.drogownictwa
idziałalnościgospodarczej–An-
drzejKubik,w.20
ds.zamówieńpublicznych
iinwestycji–TadeuszMarcisz,w.
28
ds.rolnictwa–KarolinaBartelak,
w.29
ds.gospodarkinieruchomościa-
mi–JadwigaKujawa,w.30
ds.obsługiRadyGminy–Wanda
Jarosz,w.22
ds.kadrowych–Elżbieta
Walencka,w.34
ds.oświaty,wychowaniaikultury
fizycznej–DorotaSmołucha,w.
31
Pełnomocnikwójta
ds.rozwiązywaniaproblemów
alkoholowych–WacławPanz,w.
33
ds.obsługiinformatycznejurzę-
du–TomaszJakubczak,w.31.

aReferatfinansowy:
skarbnikikierownikreferatu–
MariaSkibińska,w.38
Stanowiskods.księgowościbu-
dżetowej–DorotaBajoriRenata
Tyras,w.39
Stanowiskods.księgowościpo-
datkowej–MariaŚwiącik,w.19
Stanowiskods.wymiarupodat-
kówiopłat –Elżbieta
Rospondek,w.19
Stanowiskods.płacowych –An-
naRubik,w.39
Kasjer–ElżbietaWalencka,w.34.

aZakładGospodarkiKomu-
nalnej:
ul.16Stycznia14
42-244Mstów
Numery:607-047-415–numer
ogólny,603-655-994–kierow-
nikStanisławRelidzyński,609-
760-268–EdwardKoprowski.

aGminnyOśrodekPomocy
SpołecznejwMstowie:
ul.16Stycznia14
42-244Mstów
e-mail:gops@mstow.pl
Kierownik:MariaKalota,tel. 34
3284-005,343284-149wew.
42,mejl:mkalota@mstow.pl

(LIS)

Informator

aPRZYCHODNIE
GminnyZespółOśrodkówZdro-
wiaSPZOZ
42-244Mstów
ul.Wolności58
Tel.343284010.
PrzychodniaLekarska„VENA”
s.c.
ul.16Stycznia14
42-244Mstów
Telefon:34-3295352
PoradniaStomatologiczna
„CHODENT”
ul.Wolności58
42-244Mstów
Tel.34-3295466
PrzychodniaMedycynyRodzin-
nej
ul.Sądowa27
42-270Kłomnice
Telefon:34-3281063
PrzychodniaLekarskaOptimax
ul.Strażacka18
42-270Kłomnice
Tel.34-3669527.

aAPTEKI
AptekaVenus
42-244MałusyMałe
tel.343295611
AptekaAronia
ul.Wolności
58,Mstów
tel.343284113
AptekaBajdeckaWandaS.C.
ul.16Stycznia14,42-244Mstów
tel.343280034
AptekaVictoria
42-270Kłomnice,
ul.Sądowa9
343216235
AptekaSikorskiJacek
42-270Kłomnice
ul.Strażacka18
tel.343298100
AptekaWysoczańskaJanina
42-270Kłomnice
ul.Sądowa3
tel.343281036
AptekaCorax
ul.Sądowa29
42-270Kłomnice
tel.343298225
AptekaPrywatnawGarnkuAn-
naPierzchlewska,Adam
Pierzchlewski
Garnek,ul.Południowa1
42-270Kłomnice
tel.343297175
Punktaptenczy 42-244
Mokrzesz,ul.Kościelna18a,tel.34
3212093(LIS)

Oni nami rządzą. Bezpartyjnywójt i nowaRada Gminy

aTomaszGęsiarz,
wójtgminyMstów
Ma34lata. Jestżona-
ty,macórkęJulię.Ma
wykształceniewyż-
sze.Ukończyłzwy-
różnieniemPolitechnikęCzęsto-
chowską(Wydział Inżynierii
iOchronyŚrodowiska)orazpody-
plomoweStudiumKształcenia
iDoskonaleniaNauczycieli
przyPolitechniceCzęstochow-
skiej.Ponadto jestdyplomowa-
nyminstruktoremsportu(licencja
ŚLZPNwKatowicach).Znadwa ję-
zykiobce:angielski iniemiecki.

Kontakt:wojt@mstow.pl, tel. 34
3284-005w.22.

a AdamMarkowski,zastępca
wójta–Kontakt:
amarkowski@mstow.pl, tel. 34
3284-005w.23.

aWacławPanz –sekretarzgmi-
nyMstów.
Kontakt: sekretarz@mstow.pl,34
3284-005w.21.

aMariaSkibińska –skarbnik
gminyMstów.
Kontakt: skarbnik@mstow.pl,34

3284-005w.24.

aKrzysztofChoryłek,prze-
wodniczącyRadyGminy
Mstów –Kontakt:32-84-005w.
35.

aRadaGminyMstów:
Krzysztof Choryłek–przewod.
ZbigniewBigosiński –wiceprzew.
Marian Jaksender–wiceprzewod.
Grzegorz Całus
Łukasz Całusiński
AnnaChodkowska–Bekus
EugeniuszCierpiałowski
Mieczysława Gaudy

Adam Gawron
Bogusław Gawron
Wojciech Kubik
Robert Misztal
Jerzy Siwek
Grzegorz Stachurski
Patryk Woźnica

aSołectwa:
Brzyszów–MarianJaksender
Cegielnia–PiotrBłachowicz
Jaskrów–KrystynaTyras
Jaźwiny– IwonaBoral
Kłobukowice(zmiejscowością
Łuszczyn) –ŁukaszHeręży
Kobyłczyce–ArturJabłoński

Krasice– IreneuszBekus
Kuchary–GabrielCałus
Kuśmierki –MirosławKowalczyk
Latosówka–KrzysztofKubat
MałusyMałe–AgataSiwek
MałusyWielkie–CzesławMakow-
ski
Mokrzesz(zmiejscowościąPniaki
Mokrzeskie)–KonradTyras
Mstów–ZbigniewBigosiński
Siedlec (zmiejscowościąGąsz-
czyk)–ZygmuntSieradzki
Srocko–JerzySzymczyk
Wancerzów–TadeuszBrędzel
Zawada–JerzySiwek.
(LIS)

aKomendaMiejskaPolicji
wCzęstochowie:
42-200Częstochowa
ul.Popiełuszki5
tel.343691900
fax343691244
tel.dodyżurnego:343691255
Stronainternetowa:
ww.czestochowa.slaska.poli-
cja.gov.pl
Mejl:komendant@czestocho-
wa.ka.policja.gov.pl
Przyjęciainteresantówprzezko-
mendanta:wkażdyponiedziałek
wgodz.15-18.

aKomisariatPolicji
wKłomnicach:
42-270Kłomnice
ul.Strażacka20
tel.343690810
fax343690814
Mejl:klomnice@czestochowa.-
ka.policja.gov.pl
Przyjęciainteresantówprzezko-
mendanta:wkażdyponiedziałek
wgodz.15-18.

aDzielnicowi:
Rejonnumer5:sierż.szt.Paweł
Kuban,tel.508036611.Patroluje
nastepującemiejscowości:
Mstów,Wancerzów,Siedlec,Gąsz-
czyk,Srocko,Brzyszów,Małusy
Małe,MałusyWielkie,Kobyłczyce,
Jaskrów.
Rejonnumer6:st.sierż.Bogumił
Trejtowicz,tel.508036610.Pa-
trolujenastępującemiejscowości:
Mokrzesz,Kuśmierki,Jaźwiny,Za-
wada,Pniaki,Mokrzeskie,Łusz-
czyn,Rajsko,Krasice,Kłobukowi-
ce,Kuchary,Cegielnia,Latosówka.

aOSPwMstowie:
42-244Mstów,placMickiewicza
10,osp.mstow@interia.pl.
(LIS)

Bezpieczeństwo
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Klasztor pięknie podświetlony
A Gmina zadbała o swój najcenniejszy zabytek -
Klasztor Kanoników Regularnych

A Od listopada jego mury są efektownie
podświetlone, tworząc tzw. „Wrota Mstowa”

Klasztor Kanoników Regular-
nych, najcenniejszy zabytek
gminyMstów od kilkumiesię-
cy jestcudowniepodświetlony
nocą.

Podświetlonesąmury,część
baszt, dzwonnica oraz osob-
nym reflektorem kopuły wież
kościelnych.

Zewnętrzne oświetlenie
mstowskiegoklasztoruzostało
włączone w niedzielę 14 listo-
pada pomszy świętej w inten-
cji wójta i radnych nowej ka-
dencji. Uruchomieniu oświet-
lenia towarzyszył mini pokaz
sztucznychogni. Strażacyczu-
walinadbezpieczeństwempo-
kazu.

Iluminację KlasztoruKano-
ników Regularnych Late-
rańskich zaprojektowała czę-
stochowskafirmaTechnolight.
Zewnętrzne oświetlenie
mstowskiego klasztoru jest

wpięte w system oświetlenia
ulicznego. Iluminacja pozwala
pięknie wyeksponować ten
unikatowyobiekt.

Oświetlenie zewnętrzne
klasztoru w ramach projektu
„WrotaMstowa”zaproponował
architekt PawełKorzewski.

Inwestycję zrealizowano
w ramach projektu - Wrota
Mstowa czyli stworzenie cen-
tralnego punku przy drogach
wjazdowych domiejscowości
Mstów poprzez oświetlenie
murówobronnychzabytkowe-
go klasztoru, dwóchwież koś-
ciołaorazzieleni towarzyszącej
- współfinansowanegoześrod-
kówProgramuRozwojuObsza-
rów Wiejskich na lata 2007-
2013.Koszt inwestycji toponad
116 tysięcy zł, a dofinansowa-
nie ponad 56 tysięcy złotych.

Zakon kanoników regular-
nych laterańskich założono
w1059r. Naziemiepolskieka-
nonicy regularni przybyli
wXI/XIIw.Klasztory zakładali
m.in.wKrakowie,Czerwińsku
i Wrocławiu. Wkrótce też filią
tego ostatniego stał się zespół

klasztorny w Mstowie-
Wancerzowie,powstaływ1218
r. PrzedwiekamiMstówpodej-
mowałwieluznakomitychgoś-
ci.

W średniowieczu Mstów
pełnił ważne funkcje nadgra-
niczne. Dlatego też miejsco-
wośćczęstonapadałybandyra-
busiów oraz oddziały książąt
śląskich.Taki losspotykał rów-
nież klasztor, który z czasem
wzmocniłydrewniano-ziemne
umocnienia (I poł. XVII w.).
W 1655 r. przezMstów przeto-
czył się najazd szwedzki. Póź-
niej dalsze zniszczenia miasta
i klasztoru były udzia- łem
wojskrosyjskich (1709 i1768r.)
oraz pruskich (1789 i 1793 r.).
Podczas I wojny światowej
wmurach klasztoru schroniły
sięwojskaniemieckie,ostrzeli-
wane przez artylerię rosyjską.
Poczynione wówczas uszko-
dzenia naprawiono dopiero
w latach 1925–1936.

Podkoniec IIwojny świato-
wej Niemcywybudowali w je-
go pobliżu wojskowe lotnisko
polowe.A

BartłomiejRomanek
b.romanek@dz.com.pl

Wancerzów

bUruchomieniu iluminacji towarzyszył efektowny pokaz
sztucznych ogni. „WrotaMstowa” prezentują sięwyśmienicie

AWładzegminyMstówgrun-
towniewyczyściłyjednąznaj-
większychatrakcjiturystycz-
nychgminy-SkałęMiłości.
Jejcharakterystycznasylwetka
górujenadbrzegiemWarty,
pozach.stronieGórySzwajcera.
Ostaniecmaok. 15mwysokości
i roślinnośćkserotermiczną
wtym:chabernadreński, zanok-
cicamurowa ipięciornikwiosen-
ny.U jegopodnóżabijeźródło,
któremuprzedwiekamiprzypi-
sywanocudownemoce.
Jakgłosi legenda,powodę
doniego,dlaśmiertelniechorej
matkiwyruszyła jej córka.Jed-
nakgdynamiejscuspotkałauko-
chanegozapomniałaobożym
świecie.Tymczasemmatka,wy-
straszonadługąnieobecnością
dziewczynysamadotarła
nadWartę. I tukiedyzobaczyła
młodych,wpadławgniew, rzuci-
łastrasznąklątwę,zamieniając
ichwskałę.
(BR)

SkałaMiłości zaprasza

FO
T.
T.
G
Ę
B
U
Ś/

A
R
C
.U

G
M
ST

Ó
W

REKLAMA 005218170

Gmina Mstów
…dobre miejsce na wypoczynek i rekreację

Miejsca pełne uroku 

K
r a j o b r a z  g m i n y 
w p i s a n y  w  d o l i n ę 
r z e k i  W a r t y  j e s t 

bardzo malowniczy. To tędy 

przed wiekami  b ieg ł  ważny 

trakt handlowy z Krakowa do 

Wrocławia o nazwie „s t rata 

m a g n a ” .  D a ł  o n  p o c z ą te k 

d a w n e m u  m i a s t u  M s t ó w 

z przeprawą rzeczną i komorami 

c e l ny m i .  D z i ś  m a l ow n i c ze 

t e r e ny  g m i ny  p r z yc i ą g a j ą 

coraz większą liczbę turystów 

pieszych i rowerowych, kajakarzy 

i wędkarzy.

Charakterystyka gminy
Wiejska gmina Mstów (119,84 

km²) leży w płn.-wsch. części 

powiatu częstochowskiego, na 

terenie województwa śląskiego. 

Tu te jsze  lasy  za jmu ją  13% 

powierzchni, a użytki rolne 79%. 

Wśród tych ostatnich znajduje 

się dużo sadów owocowych, 

przeważnie jabłoniowych. Pod 

względem administracyjnym 

gminę tworzy 21 miejscowości 

( 18  s o ł e c t w ) :  N a l e ż ą  d o 

n ich :  Brzyszów,  Ceg ie ln ia , 

Jaskrów, Jaźwiny, Kłobukowice 

(z Łuszczynem), Kobyłczyce, 

Krasice, Kuchary, Kuśmierki, 

Latosówka, Małusy Małe, Małusy 

Wielkie, Mokrzesz (z z Pniakami 

Mokrzeskimi), Mstów, Siedlec 

( z  G ą s z c z y k i e m ) ,  S ro c ko , 

Wancerzów i Zawada. Przez jej te 

reny biegnie droga wojewódzka 

nr 786 (Częstochowa – Kielce).

Nazwa i herb
Nazwa mie jscowośc i  s ięga 

p r a w d o p o d o b n i e  c z a s ó w 

pierwszych Piastów i wywodzi 

się od imienia Msta lub Miesta. 

Może też pochodzić od zawołania 

dowódcy lub przywódcy plemienia 

Słowian, którzy założyli tutaj 

osadę. Średniowieczny rodowód 

ma również herb Mstowa. Na jego 

niebieskiej tarczy widnieje ręka 

z  d w o m a  s k r z y ż o w a n y m i 

kluczami. Z kolei XVI-wieczna 

pieczęć miasta zawierała rysunek 

infuły i pastorału. Taki sam jak 

w herbie ówczesn go właściciela 

Mstowa – Zakonu Kanoników 

Regularnych św. Augustyna.
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Chcesz być zdrowy? Koniecznie
jedz jabłka i inne owoce zMstowa
A Bądź zdrów – jedz jabłka z GminyMstów! To od 2014 r. hasło nowej marki promocyjnej gminy
– Owocowo wMstowie. Nic dziwnego wszak sady zajmują w gminie ponad 200 hektarów

Wwiększości są to sady jabło-
niowe, które leżą na terenie
Wancerzowa,ZawadyiSiedlca.
Ichoćnajstarszezałożonojesz-
cze w okresie międzywojen-
nym, to dziś produkcja z nimi
związana jestnawskrośnowo-
czesna. Ponadto w gminie są
sady owocowe w których ros-
ną: grusze, śliwy czereśnie
iwiśnie.

Mstowscysadownicysąlau-
reatami licznych nagród i wy-
różnień, w tym za najbardziej
efektywne wykorzystywanie
środków unijnych.W ten spo-
sóbdocenionom. in.Krzyszto-
fa i Tadeusza Pytlarzów
zWancerzowa (2010 r.), którzy
uruchomili holenderską ma-
szynędosortowaniajabłekoraz
ich nowoczesną przechowal-
nię. Natomiast Jerzy Halaba
z Zawady otrzymał wyróżnie-
nie za produkcję soku jabłko-
wegow konkursie Nasze Kuli-
narneDziedzictwo–SmakiRe-
gionów (2011 r.).

Pierwsza impreza Święto
Jabłka – OwocowowMstowie
została zorganizowana w 2013

r. W jej programie, oprócz
sprzedaży jabłekoraz ichdegu-
stacji pod różną postacią, były
m.in.: konkursydladzieci ido-
rosłych,występyzespołówfol-
klorystycznych oraz jabłkowy
spływ kajakowy. Tego samego
rokumarkapromocyjnagminy
była prezentowana podczas
Międzynarodowego Biennale
DesignuwSaint-Etienne.

– Nasze gospodarstwo sa-
downicze działa już czwarte
pokolenie – mówi Jan Rygałło
zSiedlca,któryniedawnoprze-
kazał pałeczkę w zarządzaniu
nim swojemu synowi Włady-
sławowi. Ich nowoczesne go-
spodarstwo ma ponad 20 ha,
uprawysąskomputeryzowane,
a jabłka przechowywane są
w chłodniach zwykłych i tzw.
beztlenowych. Z hektara rocz-
nie pozyskuje się około 50 ton
jabłek takich gatunków, jak lo-
bo,champion, ligol,anawet ja-
pońskich bere shogun.

Krzysztof Pytlarz z Wan-
cerzowatakżeprowadzigospo-
darstwo rodzinne, któredziała
oddwóchpokoleń.Maonopo-
wierzchnię 14 hektarów. Pan
Krzysztof zajmuje się produk-
cjąnie tylko jabłek,ale również
czereśni, śliwek, porzeczki
czerwonej, gruszek, agrestu
i od tego roku borówki amery-

kańskiej. – W tym roku po raz
pierwszybędziemymieliplony
borówki – mówi Krzysztof
Pytlarz.

Gospodarstwo Zbigniewa
Jędrasa z Zawady ma 25 ha,
z czego sady zajmują 22. Pan
Zbigniewgospodarstwoprowa-
dzi od 1985 roku, a cztery lata
później zajął się sadowni-
ctwem.Obecnierazemzsynem
produkuje jabłka,śliwki,grusz-
ki, czarną porzeczkę, truskaw-
ki i maliny. Państwo Wala-
szczykowie zWancerzowazaj-
mują się sadownictwemjuż30
lat.Sadzakładałojciec,panMi-
rosław, obecnie gospodarstwo
prowadzi jego syn, Tomasz. –
Gospodarstwo liczy 6,5 hekta-
ra,produkujemyjabłonie icze-
reśnie – mówi namMirosław
Walaszczyk.

Gospodarstwo dr. Jana
Halaby z Zawady funkcjonuje
od1951 roku.Założył je jegooj-
ciec, pan Jan przejął je w 1992
roku. – I wszystko wskazuje
nato,żesadybędąprowadzone
przez następne pokolenia, bo
mam je komuprzekazać –mó-
wiHalaba.Jegosadliczyponad
19 hektarów. – Produkujemy
wnichgłównie jabłka,ale rów-
nieżgruszki,brzoskwinie iśliw-
ki – dodaje JanHalaba. A

ą

BartłomiejRomanek
b.romanek@dz.com.pl

Sadownictwo

b SadywgminieMstów zajmują ponad 200hektara. Najlepiej ich ogromwidać z lotu ptaka
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CEGIELNIA

Wielkiebrawa
zawielkieporządki
Dzięki zaangażowaniu Sołtysa
Piotra Błachowicza, radnego
WojciechaKubika orazmiesz-
kańców,udało się odnowić
trzy przydrożne krzyże
wmiejscowości Cegielnia. Za-
gospodarowano również te-
renwokół nich.Ułożonokost-
kę brukową, posadzononowe
kwiaty i krzewy, zakupiono
ozdobnebetonowegazony.
Wszystkiemateriały potrzeb-
nedowykonania prac zostały
przekazaneprzezmieszkań-
cówwsi Cegielnia.Wsamych
pracachuczestniczyło ok. 20
osób. Sołtys Piotr Błachowicz
oraz radnyWojciechKubik
zgodnie podkreślają, iż to do-
piero początekpozytywnych
zmian, jakie zajdąw ich ro-
dzinnejmiejscowości.
(BR)

MSTÓW, JASKRÓW

Jaskrów5lat temu
wyprzedziłMstów
GminaMstów rozwija się nie-
zwykle dynamicznie.Najlep-
szymwyznacznikiempostępu
jest liczbamieszkańców, a ta
systematycznie rośnie
od 2007 roku.Osiem lat temu
wgminie było 10155miesz-
kańców,wedłu szacunków
z2014 roku ich liczbawzrosła
do 10659.W tle rozgrywa się
rywalizacja o status najwięk-
szejmiejscowościwgminie.
Do2009 rokunie byłowątpli-
wości. Największy byłMstów,
którymiał 1739mieszkańców
iminimalniewyprzedzał Ja-
skrów (1720). Ale już rokpóź-
niej naprowadzeniu był Ja-
skrów (1760:1752).Według
szacunkówz2014 roku
wJaskrowiemieszka 1840
mieszkańców, awMstowie
1732. Trudno się dziwić temu
zjawisku, bo Jaskrówmawiel-
ki potencjał, dzięki bliskości
Częstochowy. Jejmieszkańcy
chętnie kupują działkiw tej
miejscowości. (BR)

Wskrócie MSTÓW

PiątaedycjaŚwiętaSzczupakazakończyła
sięsukcesem.Wygrałczęstochowianin
Piąta edycja Święta Szczupaka
zanami.Najlepszymwśród 35
uczestnikówZawodówWęd-
karskich oPucharWójtaGmi-
nyMstów„Święto Szczupaka”
okazał się LeszekKowalski
zCzęstochowy, który złowił
szczupaka odługości 55,4 cm.
Drugiemiejsce zajął Piotr
Różycki zMstowa, łowiąc
szczupaka 51 cm, a trzecie
AdamNogaj zMykanowa, ło-
wiąc 2 okonie: 21,2 i 19,2 cm.

W tymrokupo raz pierw-
szywędkowano również
na zbiornikuTasarki, który
od 2015 roku jest podopieką
Mstowskiego Stowarzyszenia
Ochrony i Promocji rzekiWar-
ty i towłaśnie nanimzłowio-
nonajwiększego szczupaka
zawodów.Wręczenie nagród
i statuetek za pierwszemiej-
sca odbyło sięwobecności
wójta gminyMstów,Tomasza
Gęsiarza.Na zakończenie za-
wodówdlawszystkichprzy-
gotowanogrill z kiełbaską

i karkówkąoraz kawa, herbata
i przekąski. Organizatorzy
dziękująwójtowi gminy,
wszystkim sponsoromoraz
wszystkimczłonkomnaszego
Stowarzyszenia za zaangażo-
wanie i pomocprzy organiza-
cji imprezy. Ale i sami organi-
zatorzy zasłużyli na słowapo-
chwały, które padały z zust
uczestników.Część znich zło-
żyło deklaracje uczestnictwa
wkolejnych zawodach.Orga-
nizatorem imprezybyło
Mstowskie Stowarzyszenie
Promocji i OchronyRzeki
Warty. Działa onona rzecz
ochrony środowiska, dba
o ekosystem rzekiWarty
i o zasobynaturalnego środo-
wiska gminyMstów. Zostało
powołane 1 lutego z inicjaty-
wyMichałaMaciaszczyka –
pomysłodawcy i organizatora
ZawodówWędkarskich oPu-
charWójtaGminyMstów
„Święto Szczupaka”.
(BR)

Gmina dba o swoją promocję

Mstówmawielkipotencjałtu-
rystyczny,alewładzegminy
zdająsobiesprawy,żekoniecz-
najestjejpromocja.

ZobaczcieMstów
zlotuptaka
Mstówdzięki rzeceWarcie
i długiej historiimaogromny
potencjał turystyczny. Jednak
władze gminyna czele zwój-
temTomaszemGęsiarzem
i jego zastępcą, AdamemMar-
kowskimzdają sobie sprawę,
że sampotencjał to nie
wszystko.Dlategourząddba
oodpowiednią promocję.

Kapitalnympomysłem
okazał sięwirtualny spacer
po gminieMstów, który jest
dostępnynaoficjalnej stronie
gminy.Dzięki niemumożemy
obejrzećMstów i okolice z lo-
tu ptaka. Przybliżając obraz
można zobaczyć swoją ulicę,
a nawet zajrzeć napodwórko
do sąsiada. GminaMstówpra-
cuje również posiada również

własnąmapę, choć jakudało
się namdowiedzieć, trwają
pracenadnowąmapą.

Niedawnowydano za to
specjalny folder promocyjny
„GminaMstów ...dobremiej-
sce na wypoczynek i rekrea-
cję”,wktórymznajdują się
wszystkie niezbędne informa-
cje o gminie, a który posłużył
namprzyprzygotowaniu tego
dodatku. Jego zaletą jestwiel-
kość –można go zabrać ze so-
bąnapieszą lub rowerową
wędrówkę.
(BR)

bWirtualny spacer po gminie

Mstów to doskonały pomysł
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REKLAMA 005227860

REKLAMA 005249279

WYSTAWA KWIATÓW

SOBOTA – NIEDZIELA 9.00-19.00
Liceum im. Sienkiewicza (Al. NMP 56)

Ogrodowa majówka 
świetną okazją 

na roślinne zakupy dla domu,
 balkonu, tarasu i ogródka!

Kwiaty zdobią i radują, 
a niewiele kosztują!

TARGI 
OGRODNICZE

REKLAMA 005244774
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bWARSZTATYWALENTYNKOWE cieszyły się
wielkim zainteresowaniemnajmłodszych
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bNOCŚWIĘTOJAŃSKA to jedna z najciekawszych i największych imprez
organizowanych na terenie gminy. Niemoże podczas niej zabraknąć ogniska

b ŚWIĘTO JABŁKA to impreza organizowanaw ramach projektuOwocowo
wMstowie. Po raz pierwszy odbyła sięw 2013 roku i zakończyła się sukcesem

bANDRZEJ SIKOROWSKI to jedna zwielu gwiazd,
które były zapraszane doMstowa przez GOK
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Oni żyją i działają w naszej gminie
A Wgminie Mstów od wielu lat działa kilkadziesiąt szkół. placówek, klubów i stowarzyszeń
A Tworzą je ludzie z pasją, którzy sprawiają niejednokrotnie, że żyje się nam łatwiej i przyjemniej

bPARAFIANIE Z PARAFIIWNIEBOWZIĘCIANAJŚWIĘTSZEJMARYI PANNYWMSTOWIE Zdjęciewykonanowubiegłym roku. Parafianie i duszpasterzemogąmieć powodydo dumy, bo ich kościół został
wybrany najpiękniejszymwCzęstochowie i w powiecie częstochowskimwplebiscycie organizowanymprzezDziennik Zachodni i portal internetowy naszemiasto.pl. Jeszcze raz gratulujemy!

bGMINNYOŚRODEKKULTURYWMSTOWIE organizujewiele
zajęć dla dzieci imłodzieży.Warto się na nie zapisać!
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Najstarsze śladymiejscowego
osadnictwa sięgają epoki gór-
negopaleolitu (ok.40–14tysię-
cy lat p.n.e.). Nazwamiejsco-
wościpochodziprawdopodob-
nie od imieniaMsta, byćmoże
przełożonego, dowódcy sło-
wiańskiego plemienia, za-
mieszkującego okoliczne tere-
nyprzedpowstaniempaństwa
polskiego.

JanDługosz,opisujączasłu-
gi Piotra Własta, który zmarł
w1144r. stwierdza,żeufundo-
wałonkościółpodwezwaniem
Pięciu BraciwMstowie.Wyni-
ka z tego, że miejscowość ist-
niała już przed tą datą.

Mstów, leżący na pograni-
czuMałopolski i Śląska, odXII
w. umiejętnie korzystał z roz-
wojuhandlu i rzemiosła.Przez
jegookolicebiegłszlakhandlo-
wy z Krakowa do Wrocławia
iPoznania.Nadbrzegami rzeki
Warty działały komory celne,
awsamymMstowieregularnie
organizowano targi. W 1193 r.
papież Celestyn III wydał bul-
lę, namocy której powstała tu
filia klasztoru Kanoników Re-
gularnych na Piasku zWrocła-
wia. 10 czerwca 1279 r. książę
BolesławWstydliwy zezwolił
Wilhelmowi–opatowiklaszto-
ru – na założenie tumiasta. Je-
gośredniowiecznyukładprze-
strzenny zachował się do dziś.
W 2014 r. w klasztorze odbyła
się uroczysta promocjamono-
grafii „Średniowieczne dzieje
nadwarciańskiego Mstowa”,
autorstwa Jacka Laberscheka.

Z początkiem XV w. dla
Mstowa nastały nieco gorsze
czasy. Wtedy też groziła mu
utrataprawmiejskich (1428r.).
Jednak ostatecznie zapobiegła
temu interwencja przełożone-
go klasztoru. Dzięki niej staro-
sta krakowskiwydał nowydo-
kument, potwierdzający
wcześniej nabyte przywileje
miasta. W ówczesnych latach
Mstówliczył500mieszkańców
i słynął z produkcji doskonałej

wełny. Jego dalszy rozwój za-
hamowałoprzeniesieniewładz
wspólnoty (opola mstow-
skiego) do zamkuwOlsztynie.
W 1655 r. zabudowaniamiasta
iklasztorupadłyofiarąnajazdu
szwedzkiego. Później niszczy-
ły je również liczne pożary
i podtopieniawodamiWarty.

Podczas drugiego rozbioru
Polski Mstów znalazł się
pod zaborami rosyjskim i pru-
skim.Jegoprawobrzeżnaczęść,
zrynkiemiratuszem,przypad-
ła Rosjanom. Natomiast pozo-
stała część miasta (z klaszto-
rem) była pod panowaniem
pruskim.W 1819 r. istniało tu-
taj ponad 100warsztatów rze-
mieślniczych,m.in.włókienni-
czychiszewskich.Dziękipopu-
larnym jarmarkom ożywił się
również handel. W 1863 r.
mstowianie liczniebrali udział
w powstaniu styczniowym.
Wroku1870Mstówutraciłpra-
wamiejskie, miało to być dot-
kliwąkarązamęstwo, jakiewy-
kazał Powstańczy Oddział
Strzelców, utworzony przez
mieszkańców Mstowa. Jed-
nostka ta 24 czerwca 1867 r.
rozbiła w bezpośrednim ataku
kompanię piechoty rosyjskiej.
Od tej pory Mstów włączony
został do gminy Wancerzów,
powiatu wieluńskiego, okręgu
częstochowskiego, guberni
warszawskiej.Wielki pożar, ja-
ki wybuchł w miejscowości
w 1879 r. zniszczyłMstów nie-
mal doszczętnie. Próby jego
uprzemysłowienia pod koniec
wieku nie powiodły się. Miej-
scowaludnośćmasowoodpły-
wała do tworzącego się prze-
mysłu częstochowskiego.
Pod koniec ubiegłego stulecia,
żydzi stanowiący dużą część
mstowskiej społeczności, wy-
wierali duży wpływ na życie
kulturalnemiejscowości.Posia-
dali własną, murowaną bożni-
cę, oraz utworzony w 1897 r.
cmentarz.Wcześniejmstowska
ludność żydowska grzebała
swoichzmarłychnacmentarzu
częstochowskim.W roku 1912
została założona weMstowie
jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej.

W czasie Iwojny Światowej
odbywały się w okolicach
Mstowa pozycyjne walki arty-
leryjskie wojsk niemieckich
i rosyjskich.

Dla poległych żołnierzy
utworzono cmentarz wWan-
cerzowie. Wraz z całą gminą,
Mstów został przez Niemców
przyłączony do powiatu
radomszczańskiego.

Po I wojnie światowej
Mstów kilkakrotnie zabiegał
o przywrócenie praw miej-
skich.Niestety,nieudałosię te-
godokonać.Wokresiemiędzy-
wojennym mieszkało w nim
ponad2,1 tys.osób,któreprze-
de wszystkim zajmowały się
rolnictwem i handlem. Z tej
liczby37,6proc.stanowiliŻydzi
(1921 r.).Podczas IIwojnyświa-
towej Niemcy zesłali ich
doobozu zagładywTreblince,
gdzie prawie wszyscy ponieśli
śmierć.Tragiczne lataokupacji
nie ominęły też ludności pol-
skiej.

Po zakończeniu wojny
Mstów był jedną ze wsi gminy
Wancerzów. Taki stan trwał
do 1972 r., kiedy to utworzono
nowągminęwiejskązsiedzibą
wMstowie. (na podstawie fol-
derugminyorazoficjalnejstro-
ny gminyMstów).A

HistoriaMstowasięgaXIIwieku.
Wspominałonimsłynnykronikarz

A 10 czerwca 1279 roku BolesławWstydliwy
zezwolił Wilhelmowi na założenie miasta

A W 1655 roku zabudowania miasta i klasztoru
padły ofiarą najazdu szwedzkiego

BartłomiejRomanek
b.romanek@dz.com.pl

Historia
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AWlatach1922-1948kie-
rownikiemmstowskiejszkoły
byłAndrzejKubicki.
Zwykształceniabyłpolonistą,
natomiastzzamiłowania -histo-
rykiem.Przez lataswegopobytu
wMstowiezbierałokoliczne le-
gendy,oraz informacjedotyczą-
cedziejówMstowa.Napodsta-
wieaktUrzęduGminnego
wWancerzowie,dokumentów
mstowskiegoUrzęduParafialne-
go,atakże informacjiencyklope-
dycznychspisywałkronikę,
wktórejodnotowywałszczegó-
łowofaktyhistorycznezwiązane
zhistoriąmiejscowości, zktórą
byłsilniezwiązanyemocjonal-
nie.Pracęnadkronikąprzerwał
pobytautorawhitlerowskim
oboziezagładywOświęcimiu.
PopowrociezobozuKubickido-
kończył swojąpracę.Pomimo
starańkronikaKubickiegozróż-
nychprzyczynniedoczekałasię
publikacji.AndrzejKubicki jako
nauczyciel stosowałwswejpra-
cypedagogicznejnowatorskie,
metodydydaktyczne.Szczegól-
nynaciskkładłnazaszczepienie
wmłodzieżyzamiłowaniadotra-
dycji regionalnej inarodowej.

Zasłużony nauczyciel

PoczątekXVwieku
był dlaMstowa

trudny. Groziłamu
nawet utrata praw

miejskich

WTYMROKUmiejscowości

po raz pierwszy groziła utrata

prawmiejskich.Mstów stracił

je ostateczniew 1870 roku.

1428
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b Takwprzeszłości wyglądał budynek

GminnegoOśrodkaKulturywMstowie

bWarta była obecnaw życiumieszkańców

Mstowa od zawsze. Korzystali z jej uroków

b Strażacy-ochotnicy działająw gminie od ponadwieku. Pierwsza jednostka powstaław 1912 roku

bGmina pozyskiwała zdjęcia archiwalne z różnych źródeł, to pochodzi ze zbiorówA. Bigosińskiego
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aPrzystanekJaskrów-Wille,kie-
runekWąsosz,dnirobocze
odwrześniadoczerwca:5:11,6:11,
7:10,8:10,9:06a,11:13,12:10,13:07,
14:07,15:09,16:09,17:10,18:10,
19:10,21:22,23:02c.

aPrzystanekJaskrów-Wille,kie-
runekWąsosz,soboty,dnirobo-
czewlipcuisierpniuoraz1.11,
24.12,31.12:5:11a,6:11,7:11,9:08a,
11:12,13:08,14:08,15:10,16:10,17:39
b,19:22,21:22,23:02c.

aPrzystanekJaskrów-Wille,kie-
runekWąsosz,niedzieleiświęta:
5:22a,7:22,9:12a,11:13,13:08,15:10,
17:39b,19:22,21:22,23:02c.

aObjaśnienia: a-kurstylkodoprzy-
stanku:Przyjemna,b-kurstylko
doprzystanku:Jagiellońska,c-kurs
tylkodoprzystanku:Dickensa.

aPrzystanekWąsosz,kierunek
Jaskrów-Wille,dnirobocze
odwrześniadoczerwca:
5:11,6:11,7:10,8:10,12:09,13:08,
14:08,15:08,16:08,17:11,18:11,
20:14,22:12.

aPrzystanekWąsosz,kierunek
Jaskrów-Wille,soboty,dnirobo-
czewlipcuisierpniuoraz1.11,
24.12,31.12:8:12,12:10,13:10,14:10,
15:10,18:12,20:12,22:12.
(LIS)

PlanyGOKnanajbliższe
miesiące
aCZERWIEC
-DzieńDziecka–wyjazddoMirowa
iBobolina
-NocŚwiętojańska2015
aLIPIEC
-AktywneWakacjezGOK-iem
Zajęciadladziecimłodzieżynaświe-
żympowietrzu.
-MuzyczneSpotkaniazGOK-iem+
wystawa pracdzieci+degustacja lo-
kalnychpotraw
-Występyzespołówisolistów
namstowskimrynku
aSIERPIEŃ
-AktywneWakacjezGOK-iem
- Zajęciadladzieci imłodzieży
naświeżympowietrzu
-MuzyczneSpotkaniazGOK-iem
-Koncertyzespołówisolistów
namstowskim rynku.
aWRZESIEŃ
-WarsztatyDJ-skiedladzieci imło-
dzieży
aPAŹDZIERNIK
- IFestiwalPiosenkiPrzedszkolaka
„Wiolinemzaklęci”
aLISTOPAD
-KoncertPatriotyczny11 listopada
aGRUDZIEŃ
-MikołajkizGOK-iem–rozwiązanie
konkursu
-Sylwesternamstowskimrynku

BibliotekaPubliczna
BibliotekaGminna
PlacMickiewicza17,
42-244,Mstów
telefon(34)328-40-40
GodzinypracyBiblioteki:
Poniedziałek12-20
Wtorek8-16
Środa12-20
Czwartek12-20
Piątek8-16
aFILIABIBLIOTEKI
WKOBYŁCZYCZACH
Wtorek14-20
Środa9-14
Czwartek14-20
Piątek14-20
Sobota15-20
aFILIABIBLIOTEKI
WMOKRZESZY
FiliaBibliotekiwMokrzeszy:
Poniedziałek11-18
Środa11-18
Piątek9-15.(BR)

Informator kulturalny

Gminny Ośrodek Kultury
wMstowie jest instytucją, któ-
ra od lat rozbudza zaintereso-
wanie kulturą w całej gminie.
Poprzez sztukę edukuje oraz
wychowuje dzieci i młodzież,
tworzy warunki rozwoju ama-
torskiegoruchuartystycznego,
pielęgnuje i popularyzuje tra-
dycje.

Gminny Ośrodek Kultury
wMstowie prowadzi zajęcia,
dziękiktórymdzieci imłodzież
rozwijająswoje zainteresowa-
nia i uzdolnienia: muzyczne –
nauka gry na instrumentach
pianino, akordeon, keyboard,
perkusja, gitara akustyczna
i elektryczna; plastyczne -pro-
fil podstawowy i rozszerzony:
rysunek, malarstwo, rzeźba,
grafika warsztatowa, krawie-
ctwoartystyczne, fotografiacy-
frowa oraz pracownię twór-
czości ludowej–dladziecimło-
dzieży i dorosłych: haft, ręko-
dzieło, tworzenie dekoracji
świątecznych, wyszywanie,
dzierganie.

– Poza tym organizujemy
również koncerty, wystawy,
warsztaty i wycieczki – mówi
Krzysztof Drynda, dyrektor
GOKwMstowie.

Bliższych informacji na te-
mat działających sekcji udzie-
lają instruktorzy GOK-u w go-
dzinachpracy instytucji.

– Organizujemy imprezy
kulturalne, rozrywkoweispor-
towe, a także koncerty, wysta-
wy i konkursy plastyczne. Za-
praszamy ciekawych ludzi
na spotkania z mieszkańcami
gminy.Współpracujemyzinny-
miośrodkamikulturypowiatu
częstochowskiegoorazangażu-
jemy się w projekty zewnętrz-
ne – dodaje dyrektorKrzysztof
Drynda.

Warto podkreślić, że
mstowskiGOKsięgapowszyst-
kiemożliwości, abypromować

swojądziałalność.Domkultury
bardzo aktywnie prowadzi
własną stronę na Facebook’u
działa również specjalnykanał
YouTube poświęcony placów-
ce.

– Korzystamy z wszystkich
możliwościpromowanianaszej
działalnościorazkulturynate-
renienaszejgminy–dodajedy-
rektorDrynda.

GOK współpracuje m.in.
z UrzędemGminywMstowie,
RegionalnymOśrodkiem Kul-
turywCzęstochowie,LKSWar-
tą Mstów, Zespołem Szkół
wMstowie, ZespołemSzkolno
- Przedszkolnymw Zawadzie,
MałusachWielkich, Jaskrowie

oraz Szkołami Podstawowymi
w Brzyszowie, Krasicach,
Mokrzeszy.

BibliotekGminnamieści się
wsamymMstowie,aleswojefi-
liemarównieżwKobyłczycach
orazMokrzeszy.

Zdomemkulutrywspółpra-
cuje również Koło Gospodyń
Wiejskich wMstowie. Kulty-
wuje ono tradycje ludowe.

Uczestniczy w imprezach
i uroczystościach organizowa-
nych na terenie gminy. Koło
Gospodyn Wiejskich bierze
udział w regionalnych Prezen-
tacjach Stołów Bożonarodze-
niowych, przygotowuje wień-
ce dożynkowe, organizuje

Dzień Matki i inne spotkania.
PrzyKoleGospodyńWiejskich
działa Zespół Śpiewaczy
Mstowianki.

Panie śpiewają pieśni ludo-
we, piszą teksty i nagrywają
płyty we współpracy z Gmin-
nymOśrodkiem Kultury. Koło
Gospodyń Wiejskich w
Mstowiedziała od 1947 roku.

Donajważniejszych imprez
organizowanychprzezGminny
OśrodekKulturywMstowiena-
leżą:NocŚwiętojańska, IFesti-
wal Piosenki Przedszkolaka
„Wiolinem zaklęci”, Koncert
Patriotyczny oraz Sylwester
namstowskimRynku.a

ą

A Mstowski Gminny Ośrodek Kultury promuje się m.in. poprzez Facebook’a

BartłomiejRomanek
b.romanek@dz.com.pl

Kultura

bGminnyOśrodekKulturywMstowie zaprasza również największe gwiazdy polskiej sceny
muzycznej.WMstowie koncertowałam.in. znana polska piosenkarka, Izabela Trojanowska
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AKontakt
GminnyOśrodekKultury
PlacMickiewicza17,
42-244,Mstów
telefon(34)366-93-28
AGodzinyotwarcia
Poniedziałek8-18
Wtorek8- 18
Środa8- 18
Czwartek8- 18
Piątek8- 18.
AGminnyOśrodekKultury
winternecie:
Relacjez imprez,artykułyoraz
zdjęciamożnaznaleźć
naFacebook’uoraznaspecjal-
nymkanalenaYouTube
podadresami:www.facebook.
com/GOKwMstowieorazwww.
youtube.com/user/GOKwMsto
wie.
Wraziepytańmożnasiękontak-
towaćelektroniczniepodadre-
sem:gok.kultura@gmail.com.
(BR)

Ą

Czego niewiesz oGOK?

LAT
działa Koło Gospodyń
WiejskichwMstowie. Powstało
jużw 1947 roku.
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aPrzystanekSiedlec,kierunek
Grabówka,dnirobocze
odwrześniadoczerwca:4:59,
5:59,6:57,7:57a,8:27a,9:12, 11:12,
13:05b, 14:58, 15:57, 16:59a, 18:14,
20:59,23:04a.

a PrzystanekSiedlec,kierunek
Grabówka,soboty,dnirobocze
wlipcuisierpniuoraz1.11,24:12,
31.12:4:59b,6:44,8:07b,9:12,
11:12, 13:05b, 15:12, 16:12, 18:14,
20:59,23:04a.

aPrzystanekSiedlec,kierunek
Grabówka,niedzieleiświęta:
4:59b,6:44,8:07b,9:14, 11:12,
13:05b, 15:12, 16:12, 18:14,20:59,

23:04a.aObjaśnienia:a -kurs tyl-
kodoprzystanku: IIAl.Najświęt-
szejMaryiPanny,b-kursprzez
pętlę:Bursztynowa.
a PrzystanekMirów-Pegaz,
kierunekSiedlec,dnirobocze
odwrześniadoczerwca:
5:04,5:34,6:04,6:34,7:02,7:32,
8:02a,8:10b,8:32a,9:17, 10:17,
11:17, 12:17, 13:10b, 14:02, 14:32,
15:02, 15:32, 16:02, 16:32, 17:04a,
17:49, 18:19, 19:19,21:04,21:52b,
23:09b.
aObjaśnienia:a -kurs tylko
doprzystanku: IIAl.Najświęt-
szejMaryiPanny,b-kursprzez
pętlę:Bursztynowa.
(LIS)

PKS Częstochowa. LiniaM

aMstów.KierunekCzęstochowa
przezSrocko:04:42Cd,04:44D,
04:50D,06:09Dm,07:04S,
08:04D,09:24Dm,12:42C,12:43
D,12:59En,15:39Dm, 20:41D,
20:42C.aMstów.KierunekCzę-
stochowaprzezJaskrów: .04:376,
04:45D,06:006Kn, 06:00S,
06:53K,06:53S,06:55S,07:00Cd
n, 07:12Cd,07:50K,07:50S,07:51
S,08:03Dm,08:086n,08:40+d,
08:551-7,09:00S,09:106Kd,
09:17D,09:55Km,10:05S,10:55S,
11:001-7, 12:38C,12:40En,13:17CH
d,13:32S,14:156K,14:30S,15:00S,
15:02CHn,1506S,15:30S,15:37S,
15:45D,16:07Dm,16:50Bd,17:24d
n,17:35Dm,18:23Dm,18:30d,

19:23S,19:30D,20:38C,20:40D
m,21:10En,22:10Cdn.aObjaśnie-
nia:1-7-odpn.dond.,6-kursuje
wsb.,B-kursujeodpn.do pt.i wnd.,
C-sb.,nd.iświęta,D- odpn.dopt.
opróczświąt,E-odpn.dosb.oprócz
świąt,H-codzienniewokresieferii
letnichizimowychorazszkolnych
przerwświątecznych,K-w ferie
orazszkolnychprzerwświątecz-
nych,S-wdninaukiszkolnej,a-nie
kursujewpierwszydzieńŚwiątWiel-
kanocnychoraz25.XII,d-niekursu-
je1.I,wpierwszyidrugidzieńŚwiąt
Wielkanocnychorazwdniach25
i26.XII,m-niekursuje24i31.XII,n-
niekursujewWielkąSobotęoraz
wdniach24i31.XII.

Koncerty,warsztaty, imprezy
tosprawkaośrodkakultury
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ParafiaWniebowzięcia
NajświętszejMaryi Panny
a42-244 Mstów,ul.Targowa2,

tel.343668899

Mieszkańcy:6468
Msześwięte:niedziele:7,9, 11, 16,
wZawadzie : 10.15;wSrocku: 11.30
Dnipowszednie:7, 17 (czaszimo-
wy);7, 18(czas letni )
Proboszcz iPrzeor:Ks.PawełGreń
CRL,pawel-gren@wp.pl
Wikariusz: Ks.StanisławNalbach
CRLnalsta@wp.pl
Kościółparafialny:pw.Wniebowzię-
ciaNajświętszejMaryiPanny
Odpusty: 1.MatkiBożejMstowskiej
Miłosierdzia–ostatnianiedziela lipca
2.NMPRóżańcowej–druganiedzie-
lapaździernika
3.Św.Walentego-14 lutego
4.WniebowzięciaNMP–niedziela
po15sierpnia
DobaEucharystyczna: 20marca
Innekościoły ikaplice: Srocko
(świetlicaOSP),Msześw.wniedzie-
le i święta (takżezniesione)– 11.30
Zawada(świetlicaOSP),Msześw.
wniedziele i święta (takżezniesio-
ne)– 10.15
ParafiaNMPNieustającej
Pomocy
a42-244Mstów,MałusyWielkie

91,tel.34328-42-60

Mieszkańcy:980
Mszaśw:niedziele:7,9, 11.
Św.zniesione:9, 18(17zima)
Dnipowszednie: 18(16zima)

Proboszcz:ks.TadeuszStanisław
Łachuttadiko1@poczta.onet.pl
Kościółparafialny:pw.Najświętszej
MaryiPannyNieustającejPomocy
Odpust:ostatnianiedzielaczerwca.
DobaEucharystyczna:22 lutego.
ParafiaŚw.Maksymiliana
MariiKolbego
a42-244Mokrzesz,ul.Kościelna

17,tel.34328-45-22

Mieszkańcy: 1250
Mszaśw:niedziela:8.30, 11.30
Św.zniesione:9, 18.
Dnipowszednie: 17.
Proboszcz:ks.MarekEugeniuszRo-
sa.
Kościółparafialny:pw.św.Maksymi-
lianaMariiKolbego
Odpust: św.MaksymilianaMariiKol-
bego–14sierpnia,
2.PodwyższeniaKrzyżaŚwiętego–
14września
DobaEucharystyczna: 15marca
ParafiaOpatrznościBożej
a42-244Mstów,Krasice,ul.Stra-

żacka5,tel.661-077-621

Mieszkańcy:660
Mszaśw:niedziele:9, 11.
Św.zniesione:9, 17.
Dnipowszednie: 17 (zimą), 18(la-
tem) lub8
Proboszcz:Ks.MariuszCHudy
Kościółparafialny: pw.Opatrzności
Bożej
Odpust:uroczystośćTrójcyPrzenaj-
świętszej
DobaEucharystyczna: 11 lipca. (BR)

Parafia istniała już pod koniec
XII wieku. W 1212 r., odbył się
tusynodbiskupówpolskich.Jej
dzieje związane są z zakonem
Kanoników Regularnych
Laterańskich, którzy osiedlili
sięwMstowiew 1220 r.

Pozostałościąpobogatejhi-
storii parafii i samegoMstowa
jest zabytkowy klasztor Kano- nikówRegularnychznajdujący

się wMstowie. Został on wy-
branynajpiękniejszymkościo-
łemwCzęstochowie iwpowie-
cie częstochowskim w plebi-
scycie organizowanym przez
portal naszemiasto.pl oraz
Dziennik Zachodni.

Na terenie parafii,
naPrzeprośnejGórce (wzgórze
położone 4 km na zachód

odMstowa) znajduje się sank-
tuariumzestacjamidrogiKrzy-
żowej iDrogiRóżańcowejusta-
nowione 23 września 2006 ro-
ku przez arcybiskupa Stanisła-
waNowaka.

Jestonopodopiekąduszpa-
sterską Apostołów Jezusa Uk-
rzyżowanegow Polsce prowa-
dzących od 1989 r. Dzieło „w
służbieBożegomiłosierdzia”.

Po pięciu latach istnienia
członkowie Dzieła rozpoczęli
budowęświątyniOśmiuBłogo-
sławieństw pw. Świętych Ar-
chaniołów Michała, Gabriela
i Rafała. W 1994 r. arcybiskup
StanisławNowakpoświęciłka-
mień węgielny, przywieziony
zGóryOśmiuBłogosławieństw
w Ziemi Świętej. Arcybiskup
Nowak uroczyście poświęcił
wybudowanykościół.

W1994r.na jej szczyciesta-
nął kościół Ośmiu Błogosła-
wieństw Świętych Archanio-
łówMichała, Gabriela i Rafała.
Wtedy też w dolnej kaplicy
świątyniumieszczonorelikwie
św.OjcaPio.Konsekracji sank-
tuarium dokonano we wrześ-
niu 2011 r. Jednocześnie
nazach.stokuwzgórzapowsta-
ła Droga Krzyżowa z rzeźbami
częstochowskiego artysty Szy-
mona Wypycha. Dzisiaj
z Przeprośnej Górki wyrusza
na Jasną Górę wiele pielgrzy-
mek,kościółchętnieodwiedza-
ją turyści, a wiele par marzy
o tym, żeby pobrać się w tym
miejscu.a

Sanktuarium św. Ojca
Pio zapraszawiernych
Religia

Najstarsząparafiąwgminie
jestparafiaWniebowzięcia
NajświętszejMaryiPannywe
Mstowie.

PrzeprośnaGórka
towzgórze

położone 4 km
na zachód
odMstowa

b Na zachodnim stokuwzgórza powstała Droga Krzyżowa

z rzeźbami częstochowskiego artysty, SzymonaWypycha
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Informator o parafiach

BartłomiejRomanek
b.romanek@dz.com.pl
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Wymarzonemiejsce dla kajakarzy i wędkarzy

aLudowyKlubSportowy
„Warta”,Mstów,ul.Sportowanr
1,42-244Mstów
www.warta-mstow.pl
Działalnośćkluburozpoczęłasię
wiosną1947roku.Zarejestrowano
wtedystatutklubu,opartynawzo-
rzeStatutuLudowegoZespołu
Sportowego,opracowanegoprzez
RadęGłównąLZS.Inicjatoramiiza-
łożycielamibylimiejscowimiłośni-
cysportu,aszczególniepiłkinoż-
nejm.in.WiesławStrzelczyk(pra-
cownik,apóźniejwiceprezes
GminnejSpółdzielni„Samopomoc
Chłopska”),ZygmuntWrona
(dzierżawcamłynawMstowie)
iWalentyMazurkiewicz(pracow-
nikUrzęduGminy).Nazebraniu
założycielskimwybranopierwszy
zarządLZSMstów.Znaleźlisię
wnim:ZygmuntWrona-prezes
klubu, WiesławStrzelczyk-skarb-
nik,MieczysławReterski-sekre-
tarz,PiotrCierpiałowski-członek
zarządu,ZenonPuczyński-czło-
nekzarządu.Wroku1947drużyna
nieuczestniczyławzorganizowa-
nychrozgrywkach,jedynierozgry-
wałameczetowarzyskiezdruży-
namizsąsiednichmiejscowości,
aletakżemeczesparingowezdru-
żynamiklubówczęstochowskich.
Odroku1948LZSMstówbrał
udziałwrozgrywkachczęsto-
chowskiejCKlasy.

aKlubSportowy„Iskra”,
Mokrzesz,ul.Częstochowska
nr53,42-244Mstów,www.
iskra-mokrzesz.futbolowo.pl
KlubIskraMokrzeszpowstałwro-
ku2007.Inicjatoramibyli prezesi
firmyIRCHEM.Na czele klubustali
EugeniuszChmielarzijegosynRo-
bert,wzarządziezasiadaławów-
czasjeszczejedna osoba –Tomasz
Osowskiitowłasnieon trzymał
rekanapulsie.Pierwszymtrene-
remwklubiebyłIreneuszJura.
Iskrawpierwszymswojmsezonie
zaprezentowałasięcałkiemnieżle
zajmując7.miejscew24meczach,
inkasując38punktów.

aKlubSportowy„BiałaGwiaz-
da”,Krasice,ul.Warszawska78,
42-244Mstów
Klubpowstałw2011roku.Jego
prezesemjestSławomirKała.

aUczniowskiKlubSportowy
„Mojak”,Mokrzesz,ul.Kościel-
nanr24,42-244Mstów

aUczniowskiLudowyKlub
Sportowy„Mstowiak”,Mstów,
ul.Partyzantównr2,42-244
Mstów

aKoszykarskiKlubSportowy
wMstowie,Wancerzów,ul.Pol-
na4,42-244Mstów

aKlubSportowy„Dragon”,Po-
nik,ul.Koniecpolskanr26,42-
253Janów.(BR)

Informator o klubach

a AtrakcjągminyMstówjest
przełomWarty.
Spokojnarzeka ipięknekrajobrazy
przyciągają turystówimiłośników
spływówkajakowych.Częśćspły-
wówrozpoczynasięprzyBramie
Mirowskiej ikończywMstowie
nawysokościzbiornikaTasarki.
Doświadczenikajakarzewybierają
trasęokoło30kmzCzęstochowy
doSkrzydlowaprzezJaskrów,
MstówiRajsko.NagranicyCzęsto-
chowyigminyMstówpodziwiać
można lasgrądowyz lipamiszero-
kolistnymi,grabami,dębamiszy-
pułkowymi iklonamizwyczajnymi.
Zajmujeobszarkilkuhektarów.
RośnienazboczuPrzeprośnejGór-
ki.Naszczyciewzgórzaznajduje
sięSanktuariumśw.OjcaPio.
PrzeprośnaGórkatotradycyjne
miejsceodpoczynkupieszychpiel-
grzymek.Tupielgrzymiporaz
pierwszywidzącel swejwędrówki
-JasnąGórę.Tunastępujepojed-
nanie iwzajemneprzeprosiny,
stądnazwategomiejsca.Atrakcją
okolicy jestGrodziskoGąszczyk-
pozostałościosadyobronnejzcza-
sówkultury łużyckiejorazwczes-
negośredniowiecza.Kajakarzeod-
począćmogąwMstowie.Naob-
szarzeprawie5ha-odUrzędu
GminyażdozbiornikaTasarki roz-
ciągająsię - terenyrekreacyjne
nadWartą.Zplatformwidoko-
wychmożnaobejrzećpanoramę
Mstowa iWancerzowa.Charakte-
rystycznedlakrajobrazusąwzgó-
rzawapienne, iglice,kominy.

aRzekaWartatoprawdziwy
rajdlawędkarzy.
Przezterenygminypłynienadłu-
gościkilkunastukilometrów.Śred-
nioma1,5mgłębokości, choćby-
wają i trzymetrowegłębiny.Jej
dno jestprzeważniepiaszczyste,
abrzegiporastają trzciny, topole
iolchy.
Wśród20gatunkówrybżyją
wniej:płocie,okonie, szczupaki,
sandacze, leszcze, jazie,pstrągi
iklenie.Występują teżbolenie, li-
pienie,miętusy,węgorze i świnki.
Szczególniecenioneprzezwędka-
rzysąstarorzeczaWarty–dosko-
nałe łowiska linów,karasi ikarpi.
KażdegorokunadWartąorganizo-
wanesązawodywędkarskieopu-
charwójtagminy.

aSkałaMiłości
WMstowiewznosi sięskałkazwa-
naSkałąMiłości.Wedługpodań
SkałaMiłości tozaklętaparazako-
chanych,aźródłobijąceu jej stóp
posiadawłaściwości lecznicze.
WartozwiedzaćgminęMstów-
płynąckajakiem.W2013r.nazach.
ścianieSkałyMiłości (wys. 15m)
wytyczonosześćdrógwspinacz-
kowych.Każdaznichmakomplet-
nepunktyasekuracyjne(zako-
twienia iklej).
Drogi te,wskali trudnościodV
doVI.3nosząnazwy:BajkiDobra-
nocki, JancioWodnik, JubilerKal-
cytu,JadŻenszenia,Orka,Miłość
JakWodospad.
(BR)

W gminie Mstów nie brakuje
nowoczesnych obiektów spor-
towych.Dziękinimmożna grać
m.in. w piłkę nożną, siatków-
kę, czy koszykówkę – zarówno
„pod dachem”, jak i na otwar-
tympowietrzu.Sąoneogólno-
dostępnedlamieszkańcówitu-
rystów. Nad brzegami Warty
spotkamy wędkarzy, a Skała
Miłości od 2014 r. stała się no-
wymwyzwaniem dla wspina-
czy skałkowych.

Bardzo dużą popularnością
w gminie cieszy się piłka noż-
na. W barwach LKS Warta
Mstów, założonego w 1947 r.,
występująmłodzicy, trampka-
rze, juniorzy i seniorzy. Odno-
szone przez nich sukcesy są
również zasługąmiejscowych
sponsorów – instytucji i osób
prywatnych.W2013r.pierwsza
drużyna klubu wygrała roz-
grywkiklasy„A”.Zapewniło jej
to awans do ligi okręgowej,
gdzie obecnie zajmuje 9.miej-
sce.

Od2013r.przyZespoleSzkół
wMstowie działa nowoczesny
kompleks rekreacyjno-sporto-
wy.W jego składwchodzą: bo-
isko do piłki nożnej, obiekty
lekkoatletyczne(m. in.bieżnia,
skoczniadoskokuwdal,budy-
nek wielofunkcyjny (sala gim-
nastyczna, zaplecze socjalno-
sanitarne) i parkingi. Bieżnia
i skocznia mają nawierzchnie
zpoliuretanu, a boisko z trawy
syntetycznej.Kompleksposia-
da sztuczne oświetlenie.
Oprócz wydarzeń sportowych
na jego terenie organizowane
są duże imprezy plenerowe
o charakterze rekreacyjnym.

Na terenie gminy istnieją
trzy siłownie zewnętrzne
(Mstów, Jaskrów i Brzyszów).
Przy Zespole Szkół wMstowie
jest hala sportowa zwidownią
dla 250 osób. Ten wielofunk-
cyjny obiekt (pow. 2,1 tys. m
kw.) można wykorzystywać
dogrywkoszykówkę,siatków-
kę, piłkę ręczną i halową piłkę
nożną.Halaposiadaniezbędne
zapleczesocjalno-sanitarne,sa-
lędoaerobiku i siłownię.Nato-
miastwMokrzeszyznajdujesię
boisko piłkarskie. NadWartą
wMstowiepowstałrównieżZa-
lew Tasarki. To kompleks
rekreacyjno-wypoczynkowy
o obszarze niemal 5 hektarów.
a

OdpoczyneknadWartą
todoskonałypomysł
Sport irekreacja

Niewiele jestgminwregionie,
którestwarzajątakdobrewa-
runkidosportuirekreacji, jak
gminaMstów.

bWarta jestwizytówką całej gminyMstów. Rzeka jestwymarzonymmiejscemdlawędkarzy, a także

osób, które uwielbiają sportywodne. Organizowane są na niej spływy kajakowe
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BartłomiejRomanek
b.romanek@dz.com.pl

b Piłka nożna jest jedną z najpopularniejszych

dyscyplin. Najlepszymklubem jestWartaMstów
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bNowoczesna hala sportowawMstowie

umożliwia organizację różnych rozgrywek
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bWKłobukowicach jestmiejsce na letni odpoczynek.

Do dyspozycji jest tamplaża i boiska do siatkówki plażowej
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b SkałaMiłości zaprasza

amatorówwspinaczki
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