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Drodzy Mieszkańcy Gminy Mstów!
Kiedy Wielkanoc nastanie, 
życzę Wam na Zmartwychwstanie

    zdrowia, nadziei i radości, 
    która niechaj zawsze gości
 
      w dobrym sercu, w jasnej duszy.

Wójt Gminy Mstów
Tomasz Gęsiarz

Stawki za odbiór odpadów bez zmian!
Urząd Gminy Mstów rozstrzygnął przetarg na „Świadczenie usługi odbie-
rania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, zbieranych w PSZOK oraz odpadów wielkogabaryto-
wych powstałych na terenie Gminy Mstów”.

więcej na str. 5

Budżet Gminy Mstów 2020
Zaplanowanie i realizacja budżetu to bez wątpienia jedno z najistotniej-
szych wyzwań, z jakimi mierzą się samorządowcy. Budżet to nie tylko za-
danie o charakterze analityczno-prognostycznym. To również ogromne 
wyzwanie organizacyjne.
W Gminie Mstów, podobnie jak i w innych samorządach, w proces budże-
towania włączeni są pracownicy reprezentujący wszystkie komórki Urzędu 
Gminy. Wymaga to zaangażowania personelu, ale także zarządzania spły-
wem informacji, tak aby na czas otrzymać budżety cząstkowe będące bazą 
do kolejnych budżetów przygotowywanych przez inne działy. Całość trzeba 
logicznie spiąć w całość i przedstawić projekt radnym. Budżet Gminy Mstów 
na 2020r. został jednogłośnie uchwalony na XV Sesji Rady Gminy w ostat-
nich dniach ubiegłego roku. Choć zapewne potrzeb jest zdecydowanie wię-
cej, jednomyślność decydentów świadczy o tym, że nie zapomniano o żadnej 
z gminnych miejscowości. 

więcej na str. 2

Sprawdzian z człowieczeństwa
Pandemia  koronawirusa  wpływa na życie nas wszystkich. Wciąż trwa 
prawdziwy sprawdzian z człowieczeństwa, empatii i odpowiedzialności. 
Wierzymy, że sytuacja w kraju i na świecie jak najszybciej wróci do normy. 
To zależy od każdego z nas.
Nie wiemy jeszcze, co przyniesie jutro, jednak jedno jest pewne – razem 
sprawiamy rzeczy niemożliwe i razem jesteśmy w stanie przetrwać, by wyjść 
z opresji jeszcze silniejsi. Pamiętajmy też, że nawet jeśli już w najbliższym 
czasie obecna sytuacja zacznie się stabilizować, to i tak jej skutki odczuwać 
będziemy jeszcze bardzo długo. Warto więc już dziś odpowiedzieć sobie na 
pytanie, czy żyjemy tak, by później nie mieć czego żałować.

więcej na str. 6

1 marca mieszkańcy Mstowa 
i okolic już po raz drugi mieli okazję 
uczestniczyć w niezwykłym wyda-
rzeniu pn.  Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych „TROPEM WILCZYM”.   
Jest to ogólnopolska inicjatywa, 
której organizatorem głównym jest 
Fundacja Wolność i Demokracja. 

więcej na str. 12

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”

KORONAWIRUS
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Budżet gminy  jest rocznym planem 
dochodów i wydatków, przychodów i 
rozchodów. Jest uchwalany na rok bu-
dżetowy, którym jest rok kalendarzowy. 
To plan finansowy zawierający po jednej 
stronie wszystkie prognozowane i prze-
widywane do uzyskania dochody jed-
nostki samorządu terytorialnego (m.in. 
dotacje, subwencje, podatki, opłaty 
itp.), z drugiej zaś cele i zadania na ja-
kie środki te zostaną przeznaczone. Po 
stronie wydatków i rozchodów budżet 
jest zbiorem upoważnień, a zarazem 
granicą wydatków na określone w nim 
cele i środki działania.
Po przeprowadzonej procedurze głoso-
wania na Sesji w dniu 20 grudnia 2019r. 
Wójt Tomasz Gęsiarz podziękował Ra-
dzie Gminy za zatwierdzenie Budżetu, 
pracownikom merytorycznym Urzędu 
Gminy za pomoc przy tworzeniu projek-
tu, a Sołtysom i mieszkańcom za cenne 
podpowiedzi na etapie tworzenia doku-
mentu. Przewodniczący Rady Krzysztof 
Choryłek pogratulował Wójtowi oraz 
Skarbnik Gminy Marii Skibińskiej, przy-
gotowania projektu Budżetu Gminy 
Mstów na 2020r.
Tradycyjnie już ok. 20 % wydatków bu-
dżetowych  przeznaczone zostanie  na 
zadania inwestycyjne. Co istotne: część 
tych zadań została wskazana przez 
Mieszkańców w ramach Funduszu So-
łeckiego.

Większe zadania inwesty-
cyjne w 2020r. to m.in.:

- rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Jaskrowie
- rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Msto-
wie  /gmina uzyskała dofinansowanie 
unijne/
- montaż odnawialnych źródeł energii 
na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Msto-
wie przy ul. Wolności  /gmina uzyskała 
dofinansowanie unijne/
- przebudowa drogi powiatowej 1060S 
na odcinku Wancerzów-Rudniki  (po-
moc dla Starostwa, dofinansowanie w 
ramach tzw. Funduszu Dróg Samorzą-
dowych)
- przebudowa drogi powiatowej 1037S 
na odcinku Srocko-Gąszczyk - Sie-
dlec (pomoc dla Starostwa, dofinanso-
wanie w ramach tzw. Funduszu Dróg 
Samorządowych)
- przebudowa nawierzchni targowiska 
w Cegielni (wraz z odwodnieniem)
- remonty nawierzchni bitumicznej dróg 
gminnych (m.in. w Mstowie, Małusach 
Małych, Srocku)
- pomoc dla Starostwa na budowę chod-
ników przy drogach powiatowych (m.in. 
chodnik w Kobyłczycach)

- przebudowa ul. Brzozowej w Wance-
rzowie
-  przebudowa ul. Ośmiu Błogosła-
wieństw w Siedlcu /gmina uzyskała do-
finansowanie w ramach tzw. Funduszu 
Dróg Samorządowych/
- przebudowa drogi łączącej ul. Koper-
nika z ul. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Mstowie
- budowa chodnika przy drodze gminnej 
w Małusach Małych (etap I)
- budowa garaży dla OSP Mstów
- zakup samochodu pożarniczego dla 
OSP Jaskrów
- termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie
- dobudowa odcinków oświetleń ulicz-
nych na terenie Gminy Mstów
- realizacja programu gospodarki nisko-
emisyjnej – wymiana źródeł ciepła na 
ekologiczne
- dotacja celowa dla Zakładu Gospo-
darki Komunalnej na budowę odcinków 
wodociągów i kanalizacji
- wykonanie nowych wiat przystanko-
wych
Gmina zaplanowała też złożenie wnio-
sku do Urzędu Marszałkowskiego w Ka-
towicach na budowę drogi transportu 
rolnego w Małusach Małych (II etap).

Ważne dokumentacje pro-
jektowe w budżecie 2020:

- opracowanie dokumentacji na budo-
wę drogi wewnętrznej w miejscowości 
Srocko
- opracowanie dokumentacji na budowę 
ul. Kamiennej w Mstowie
- opracowanie dokumentacji na rozbu-
dowę budynku remizy OSP w Srocku
- wykonanie audytu energetycznego dla 
potrzeb termomodernizacji budynku 
Szkoły Podstawowej w Krasicach
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Mstowie na opracowanie doku-
mentacji na modernizację GOK.
 
Fundusz Sołecki (wybrane 
zadania):

- budowa progów zwalniających na dro-
dze gminnej w Łuszczynie
- opracowanie dokumentacji na budo-
wy dróg osiedlowych w Wancerzowie 
ul. Modrzewiowa, Sosnowa, Klonowa, 
Dębowa
- zakup i montaż altany na terenie Szko-
ły Podstawowej w Mokrzeszy oraz za-
kup kosiarki do Szkoły
- ogrodzenie placu zabaw w Cegielni
- remont sali w remizie OSP Małusy 
Wielkie
  W wydatkach utworzono również 
ogólną rezerwę budżetową na nieprze-

widziane wydatki (zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami), stanowiącą 0,32 % 
ogólnych wydatków budżetu oraz rezer-
wę celową na realizację zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Uwzględniono także koszty funkcjono-
wania linii komunikacji zbiorowej: GZK 
w Latosówce, linii w Krasicach i Kucha-
rach oraz komunikację MZDiT.

Istotne stałe elementy 
składowe budżetu:

* Zadanie „Oświata i szkolnictwo” za-
wiera wszystkie koszty bieżące utrzy-
mania szkół i przedszkoli (w tym płace 
pracowników tego sektora), utrzyma-
nie obiektów i dowóz dzieci do szkół. 

 
Trzeba podkreślić, że otrzymana sub-
wencja oświatowa pokrywa jedynie 
ok. 53 % wszystkich wydatków bieżą-
cych na oświatę. Do utrzymania aktu-
alnej sieci placówek oświatowych (bez 
wydatków inwestycyjnych) z budżetu 
gminy w 2020 roku trzeba dołożyć ok. 
8 mln zł. Największą pozycją w wydat-
kach na oświatę są wynagrodzenia i 
składki pochodne, które wynoszą ok. 
76,0 % wydatków bieżących. Wpływ 
na wysokie koszty wynagrodzeń mia-
ła dwukrotna, ustawowa podwyżka 
płac dla nauczycieli wprowadzona w 
2019 roku.  Koszty tej podwyżki „na 
swoje barki” musiał wziąć samorząd. 
* Pomoc społeczna podobnie zawiera 
wszystkie wydatki na świadczenia so-
cjalne takie jak: świadczenia rodzinne 
(m.in. 500+), zasiłki na pomoc społeczną, 
dodatki mieszkaniowe, wydatki związa-
ne z przeciwdziałaniem patologiom spo-
łecznym oraz koszty działalności GOPS. 
* Dużą cześć budżetu obejmuje gospo-
darka komunalna. Dlatego, że w tej po-
zycji znajdują się koszty np. utrzymania 
dróg, dostarczania wody i odbierania 
ścieków, koszty obsługi całego systemu 
odbioru śmieci od mieszkańców, a także 
utrzymanie terenów zielonych w gminie. 
* W kolejnych zadaniach kultura i sport 
możemy wyróżnić wydatki ponoszone 
m.in. na GOK czy bibliotekę.
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa głównie zawiera wy-
datki na nasze jednostki OSP, w tym też 
zakupy nowego sprzętu.
* Pozycja „Administracja publiczna” za-
wiera wydatki związane z funkcjono-
wanie urzędu gminy, funkcjonowanie 
Rady Gminy oraz wszelkie koszty wyko-
nywania zadań administracyjnych (np. 
wydawanie zaświadczeń, aktów stanu 
cywilnego itp.)
* Pozycja „pozostała działalność” – to 
miejsce zapisywania wydatków nie pa-
sujących do innych zadań takie jak m.in. 
obowiązkowe wpłaty (np. izby rolnicze), 
utrzymanie grobów i miejsc pamięci na-
rodowej, utrzymanie targowisk itp.

Co ważne:  oprócz bieżących zadań i 
ważnych inwestycji, Gmina kolejny rok 
spłaca też zaciągnięte pożyczki i zobo-
wiązania finansowe z poprzednich kil-
kunastu lat. 

Stan zadłużenia Gminy Mstów na ko-
niec 2019 roku wyniósł 6.920.000,00 
zł. W 2020 roku planowana jest kolej-
na spłata zobowiązań finansowych za-
ciągniętych w latach ubiegłych przy-
padających w kwocie 1.600.000,00 zł.

Przy realizacji bardzo kosztownej in-
westycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Jaskrowie” (kosztorys na po-
nad 10.000.000,00 zł)   samorząd gmin-
ny nie wyklucza sięgnięcia po częściowo 
umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. Duża 
cześć kwoty pożyczki może być później 
umorzona, z przeznaczeniem na kolejne 
inwestycje ekologiczne – a tych w Gmi-
nie Mstów nigdy nie braknie.
- Bardzo istotne jest, żeby trzymać się 
„zasady równowagi budżetowej”. Obo-
wiązuje to zarówno przy planowaniu 
na następny rok budżetu gminy, jak i 
wykonywania budżetu w danym roku 
kalendarzowym. Żadna gmina nie może 
planować wydatków w taki sposób, aby 
nie znalazły żadnego pokrycia w docho-

dach. Zapominają o tym nieraz osoby, 
które patrzą z boku i krytykują, często 
nie mając pojęcia o funkcjonowaniu sa-
morządu gminnego. „Koncert życzeń” 
zawsze pojawiać się będzie w kontek-
ście dyskusji o budżecie. Tylko mając 
odpowiednie doświadczenie i szczegó-
łową wiedzę da się jednak podejmować 
kluczowe decyzje, które sprawiają, że 
gmina się rozwija ku satysfakcji nas i 
naszych mieszkańców – komentuje To-
masz Gęsiarz, Wójt Gminy Mstów.

KOMENTARZ REDAKCYJNY
Choć budżet Gminy Mstów na rok bie-
żący został przyjęty zaledwie kilka 
miesięcy temu, już dziś z dużym praw-
dopodobieństwem założyć można, iż 
wymagać on będzie modyfikacji o dużo 
większym zakresie, niż miało to miej-
sce w poprzednich latach. Pandemia 
koronawirusa odciska swoje piętno na 
wszystkich aspektach naszego życia, 
a działalność samorządów nie jest w 
tym względzie wyjątkiem. Dziś nikt nie 
jest w stanie przewidzieć, jak sytuacja 
wyglądać będzie w perspektywie nad-
chodzących miesięcy, a reagować trze-
ba będzie na bieżąco, w miarę potrzeb. 
Dobrze byłoby pamiętać, że w tym kon-
tekście trzeba będzie przedłożyć dobro 
wspólne nad partykularne interesy.



Na terenie działania Komisariatu Policji 
w Kłomnicach w ciągu 2019 roku stwier-
dzono 433 przestępstwa (jest to spadek 
o 72 przestępstwa w porównaniu z 2018 
rokiem). W kategorii przestępstw krymi-
nalnych odnotowano spadek z 352 prze-
stępstw w 2018r. do 252 przestępstw w 
2019r.
Na terenie Gminy Mstów w roku 2019 
stwierdzono następujące kategorie 
przestępstw kryminalnych:
1. Zabójstwa – 0
2. Bójki, pobicia - 0
3. Rozboje – 2
4. Włamania – 6
5. Kradzieże – 4
6. Kradzież pojazdu – 0
7. Uszkodzenie mienia – 1
8. Uszkodzenia ciała – 3
W ciągu 2019 roku na terenie Gminy 
Mstów nałożono 180 mandatów kar-
nych oraz skierowano 46 wniosków do 
Sądu Rodzinnego. Ponadto odnotowano 
442 interwencje Policji, z czego:
• 135 to interwencje domowe,
• 188 interwencje publiczne
• 112 to interwencje pozostałe.
Zmniejszyła się liczba sporządzonych 
Niebieskich Kart oraz liczba skierowa-
nych wniosków do GKRPA – co świad-
czy o wyedukowaniu w zakresie prze-
mocy domowej społeczeństwa m.in. 
poprzez spotkania z Dzielnicowymi. 
 
W przypadku bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym na terenie gminy Mstów  sy-
tuacja w 2019r. przedstawiała się nastę-
pująco:

Komisariat Policji w Kłomnicach - ocena stanu 
bezpieczeństwa za 2019 r.
Komisariat Policji w Kłomnicach (z siedzibą Kłomnice ul. Częstochowska 
34) jest jednostką podległą Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. 
Obsługuje obszar 500 km2, który jest zamieszkały przez blisko 50.000 
mieszkańców. Swoim zasięgiem obejmuje teren 5 gmin (Mstów, Kłomni-
ce, Kruszyna, Mykanów, Rędziny), co stanowi łącznie obszar 1/3 powiatu 
częstochowskiego.
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kolizje – 92
wypadki – 4
nietrzeźwych kierujących/ kierujących 
po spożyciu alkoholu – 19
Funkcjonariusze pionu prewencji tj. 
dzielnicowi Zespołu Dzielnicowych oraz 
Zespołu Patrolowo - Interwencyjne-
go i policjanci Referatu Kryminalnego 
uczestniczyli w różnego rodzaju działa-
niach prewencyjnych pod kryptonimami 
m.in.:
• NURD (Niechronieni Uczestnicy Ru-

chu Drogowego)
• Kontrola drogowa – piesi
• Bezpieczna droga do szkoły
• Bezpieczne ferie
• Bezpieczne wakacje
Wszystkie powyższe działania mają na 
celu zwiększenie poczucia bezpieczeń-
stwa w miejscu zamieszkania obywateli. 
Przedsięwzięcia podejmowane przez 
funkcjonariuszy Komisariatu Policji w 
Kłomnicach w 2019r. przyniosły pozy-
tywne efekty.
Komisariat będzie reagował na każdy sy-
gnał naruszenia prawa. Liczymy na Pań-
stwa pełną współpracę w zakresie sku-
tecznego zapobiegania przestępczości, 
jej zwalczania, a także w budowaniu spo-
łecznego poczucia bezpieczeństwa. Pań-
stwa informacje o zagrożeniach mogą 
być również przekazywane za pomocą 
aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń”.
 
Podpisał: Komendant Komisariatu Policji w 
Kłomnicach nadkom. Przemysław Mazur-
kiewicz

Społeczność lokalna dziękuje policjantom z 
Kłomnic
W połowie lutego w gminie Mstów doszło do licznych aktów wandalizmu, 
w wyniku których zniszczone zostały m.in. wiaty przystankowe, altana na 
terenie rekreacyjnym, ogrodzenie cmentarza, „Skała Miłości” i elewacje 
prywatnych budynków.
W połowie lutego w gminie Mstów do-
szło do licznych aktów wandalizmu, w 
wyniku których zniszczone zostały m.in. 
wiaty przystankowe, altana na terenie 
rekreacyjnym, ogrodzenie cmentarza, 
„Skała Miłości” i elewacje prywatnych 
budynków.
W wielu miejscach na terenie gminy 
Mstów pojawiły się różnego rodzaju na-
pisy namalowane czerwoną, niezmy-
walną farbą. Tydzień później policjanci 
z Kłomnic ustalili i zatrzymali sprawcę 
tych dewastacji.
Policjanci z Kłomnic zostali zawiado-
mieni o dewastacji licznych obiektów na 
terenie gminy Mstów. Dzięki wnikliwej 

pracy mundurowych, tydzień później 
ustalili oni odpowiedzialnego za akty 
wandalizmu. Okazał się nim 18-letni 
mieszkaniec Mstowa....

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą”
Gmina Mstów, w ramach przygotowania do sezonu wiosenno-letniego, 
oczyściła teren rekreacyjny wzdłuż rzeki Warty, na wysokości Skały Mi-
łości i Góry Szwejcera w Mstowie.

Tereny mienia komunalnego, należące 
do Gminy Mstów przy brzegu rzeki, leżą 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 786. Dzięki 
wykonanym pracom została więc odsło-
nięta przestrzeń rekreacyjna, położona 
wokół Góry Szwejcera oraz zbiornika 
wodnego Tasarki.   Jest to element pro-
mocji Gminy i samego Mstowa - szcze-
gólnie dla osób, które przejeżdżają tran-
zytem przez naszą „małą ojczyznę” drogą 
DW786.

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie z 
dofinansowaniem unijnym!
Gmina Mstów uzyskała blisko milion złotych dofinansowania na rozbu-
dowę Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności.

Wniosek pn.  „Rozbudowa Ośrodka 
Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolno-
ści wraz z zakupem sprzętu medyczne-
go” został wybrany do dofinansowania w 
ramach naboru RPO WSL na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja 
oraz infrastruktura społeczna i zdro-
wotna, działanie 10.1. Infrastruktura 
Ochrony Zdrowia. Wniosek długi czas 
znajdował się na liście rezerwowej. Sytu-
acja zmieniła się w związku z przyjęciem 
przez Zarząd Województwa Śląskiego 
uchwały w sprawie uzupełnienia listy 
rankingowej do dofinansowania. 
Zakres projektu obejmuje wykonanie 
robót budowlanych w zakresie rozbudo-
wy Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. 
Wolności 58, w celu zagospodarowania 
nowych pomieszczeń na gabinety lekar-
skie, zabiegowe – wraz z udogodnienia-
mi dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W ramach zadania mieć będzie także 
miejsce dostawa niezbędnego sprzętu 
medycznego na potrzeby świadczenia 
specjalistycznych, wysokiej jakości usług 
medycznych.
Wartość kosztorysowa zadania:
1.830.000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 
949.651,32 zł
To nie koniec dobrych wiadomości na 
temat Ośrodka Zdrowia w Mstowie. 
Urząd Marszałkowski w Katowicach 
poinformował, że projekt pn.  „Montaż 
odnawialnych źródeł energii na po-
trzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie 
przy ul. Wolności”  został wybrany do 
dofinansowania w ramach naboru nr 
RPSL.04.01.02-IŻ.01-24-294/18.
Zakres projektu obejmuje  m.in.: wymia-

nę technologii ogrzewania, polegająca 
na montażu sprężarkowej pompy ciepła 
typu powietrze/woda o mocy nominalnej 
ok. 50 kW (ewentualnie wspomaganej 
kotłem gazowym). W celu zmagazyno-
wania ciepła dobrano zasobnik buforow.
Zostanie wykonana  instalacja fotowol-
taiczna o mocy 9,74 kW (składającej się z 
33 paneli fotowoltaicznych) oraz instala-
cja gazowa wraz z montażem źródła cie-
pła gazowego (zamontowany zostanie 
kocioł gazowy kondensacyjny z zamknię-
tą komorą spalania, o mocy ok. 55 kW).
Nastąpi też wymiana instalacji c.o. (wy-
kona zostanie instalacja wodno-pom-
powa. Zastosowane będą grzejniki 
energooszczędne, a w pomieszczeniach 
o podwyższonym standardzie higienicz-
nym zostaną zamontowane grzejniki 
higieniczne). Przeprowadzone zostaną 
też prace remontowe: remont instalacji 
elektrycznej (w tym instalacji odgromo-
wej kominów), remont maszynowni.
  Projekt jest efektywny energetycznie   
ze względu na zastosowane rozwiązania 
w zakresie zmniejszenia zapotrzebowa-
nia na ciepło (wytwarzane przez źródła 
nieodnawialne) poprzez wykorzystanie 
rozwiązań OZE.
Wartość kosztorysowa zadania:
704.029,60 zł
W n i o s k o w a n e  d o f i n a n s o w a n i e : :
3 9 8 . 7 4 2 , 0 2  z ł

Pożar zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych 
w Mokrzeszy
23 marca ok. godz. 8:45 do Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w Częstochowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze na terenie zakładu 
przetwórstwa tworzyw sztucznych w Mokrzeszy. Na miejsce zadyspono-
wano zastępy z JRG 3, JRG CS PSP oraz zaalarmowano okoliczne jednost-
ki OSP. Dym z pożaru widoczny był w odległości kilkunastu kilometrów, 
w tym również w Częstochowie.

W chwili dojazdu pierwszych zastępów 
pożarem objęta była już znaczna ilość 
różnego rodzaju tworzyw sztucznych, 
zgromadzonych na powierzchni ok. 1 ha. 
Ogień w szybkim tempie rozprzestrzenił 
się również na znajdujące się w pobliżu 
budynki gospodarcze.
Do zdarzenia zadysponowano kolejne 
jednostki oraz skierowano na miejsce 
Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP 
– mł. bryg. mgr. inż. Pawła Frocha, który 
przejął następnie funkcję Kierującego 

Działaniem Ratowniczym. W tym sa-
mym czasie docierały posiłki z okolicz-
nych miejscowości oraz z Częstochowy 
i Koniecpola (m.in. samochód SLPGaz, 
SCCn 25 z JRG Koniecpol). Działania 
skupiły się na możliwie najskuteczniej-
szym ograniczeniu rozwoju pożaru oraz 
ochronie sąsiadujących zabudowań.
Sytuację pożarową opanowano po 
upływie ok. 3 godzin. Uszkodzonych zo-
stało kilka budynków w bezpośrednim 
sąsiedztwie zakładu. Dalsze działania 
polegały na dokładnym przelaniu po-
gorzeliska oraz rozbiórce zniszczonych 
zabudowań. Na miejscu obecni byli rów-
nież oficerowie KW PSP w Katowicach. 
Działania zakończono ok. godz. 19:00, 
jednak po godzinie wybrane zastępy zo-
stały zadysponowane do ponownego do-
gaszania pogorzeliska, które powtórnie 
się rozpaliło.
W akcji gaśniczej brało udział ok. 20 
jednostek straży pożarnej, PSP i OSP.  Z 
gminy Mstów uczestniczyły jednost-
ki:  OSP Mokrzesz, OSP Mstów, OSP 
Krasice, OSP Kobyłczyce, OSP Zawada. 
 
Źródło:
https://112czestochowa.eu/
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BRZYSZÓW:
• Zakup wyposażenia dla SP w Brzyszowie 
• Zagospodarowanie terenów zielonych wokół stawu
• Wytyczenie drogi gminnej znajdującej się na działce nr 59/2 km.1
• Wytyczenie drogi gminnej znajdującej się na działce nr 156/2 km.3
• Oczyszczanie oraz wyżwirowanie dróg gminnych nr 59/2 km.1 i 156/2 

km.3  
• Festyn dla mieszkańców w celu Promocji Sołectwa Brzyszów i Gminy 

Mstów

CEGIELNIA:
• Ogrodzenie placu zabaw

• Zakup i montaż urządzeń na siłownie zewnętrzną 

• Utrzymywanie terenów zielonych

JASKRÓW:
• Utrzymywanie terenów zielonych 
• Zamontowanie monitoringu
• Zakup dwóch bramek na boisko przy ZSP w Jaskrowie 
• Remont w  budynku OSP Jaskrów 
• Utrzymywanie placu zabaw (Jaskrów- Wille) 
• Zakup lakieru do malowania altan

JAŹWINY:
• Przeznaczenie środków finansowych dla SP w Mokrzeszy na organizację 

imprezy z okazji Dnia Dziecka
• Utrzymanie terenów zielonych
• Korytowanie i utwardzenie drogi gminnej nr 140/1, 140/2

KŁOBUKOWICE:
• Utrzymanie terenów zielonych 
• Zakupy na organizację imprezy sportowej
• Budowa dwóch progów zwalniających na drodze gminnej we wsi 

Łuszczyn 

KOBYŁCZYCE:
• Zakup usług dostępu do sieci Internet w Przedszkolu
• Utrzymanie terenów zielonych
• Remont Przedszkola w  Kobyłczycach
• Zakup zabawek do Przedszkola w Kobyłczycach
• Doposażenie placu zabaw
• Remont OSP w Kobyłczycach

KRASICE:
• Monitoring na terenie SP w Krasicach
• Remont sali lekcyjnych w SP w Krasicach
• Dotacja dla Klubu Sportowego „Biała Gwiazda”
• Malowanie pomieszczeń strażnicy OSP Krasice
• Remont drogi gminnej- ul. Warszawska
• Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej- ul. Strażacka 
• Utrzymanie terenów przy drogach gminnych ul. Cmentarna, Leśna, 

Warszawska

KUCHARY:
• Montaż wideo- domofonu oraz monitoringu na terenie SP w Kucharach 

• Montaż słupa oświetleniowego na ul. Polnej w Kucharach

• Projekt chodnika na drodze gminnej (ul. Główna) w Kucharach

• Zakup ławek i koszy na teren placu zabaw i stawu

• Utrzymanie terenów zielonych

KUŚMIERKI:
• Utrzymanie terenów zielonych

• Zakup namiotu i stolików na spotkania mieszkańców wsi

• Organizacja imprezy plenerowej promującej sołectwo i gminę

• Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw

• Przeznaczenie środków finansowych dla SP w Mokrzeszy na organizację 

imprezy z okazji Dnia Dziecka

• Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw

LATOSÓWKA:
• Utrzymanie terenów zielonych

• Dokończenie utwardzenia odcinka drogi ul. Leśnej

MAŁUSY MAŁE:
• Zamontowanie progów/wysepek zwalniających na drodze gminnej
• Montaż dodatkowej kamery do monitoringu na placu zabaw
• Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
• Zagospodarowanie terenów zielonych na działce
• Zakup wyposażenia dla SP w Brzyszowie

MAŁUSY WIELKIE:
• Remont remizy OSP Małusy Wielkie

MOKRZESZ:
• Utrzymanie terenów zielonych

• Zakup i montaż altany na terenie SP w Mokrzeszy

• Zakup kosiarki do wykaszania boiska na terenie SP w Mokrzeszy 

• Przeznaczenie środków finansowych dla SP w Mokrzeszy na organizacje 

imprezy z okazji Dnia Dziecka

• Promocja sołectwa Mokrzesz oraz Gminy Mstów

MSTÓW:
• Ułożenie kostki chodnikowej  na odcinku drogi wewnętrznej przy SP w 

Mstowie
• Utwardzenie drogi transportu rolnego w Mstowie przy lesie w kierunku 

Małus Wielkich
• Zamontowanie 2 lamp oświetleniowych przy ul. Wolności
• Organizacja imprezy kulturalnej promującej sołectwo Mstów i Gminę 
• Utrzymywanie chodników przy drogach gminnych
• Utrzymanie terenów zielonych

SIEDLEC:
• Zakup artykułów związanych z organizacją festynu sołeckiego 
• Doposażenie placu zabaw
• Montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP Siedlec
• Zagospodarowanie i utrzymywanie terenu rekreacyjnego przy przed-

szkolu

SROCKO:
• Utrzymanie terenów zielonych
• Zakup nagłośnienia na potrzeby SP w Brzyszowie

• Promocja Sołectwa Srocko i Gminy Mstów

WANCERZÓW:
• Montaż lampy oświetleniowej na ul. Wyzwolenia w Wancerzowie 

• Wykonanie projektu dróg osiedlowych - Modrzewiowa, Sosnowa, Dębo-

wa, Klonowa

• Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w przedszkolu

• Promocja sołectwa Wancerzów i Gminy Mstów

• Utrzymanie czystości i porządku przy drogach gminnych

• Odwodnienie rowu- ul. Dębowa 

ZAWADA:
• Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb ZSP Zawada

• Utrzymanie terenów zielonych na placu zabaw w miejscowości Zawada 

w okolicach stawu

• Zagospodarowanie terenu na działce przy stawie
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Z sołtysem Kuśmierek, Mirosławem Kowalczykiem rozmawia 
Adam Jakubczak

„ K a ż d e m u  s t a ra m  s i ę  p o m ó c  n a  t y l e ,  i l e  m o g ę” 5

Adam Jakubczak: P. Mirosławie, 
proszę opowiedzieć trochę o sobie: 
czy jest Pan rodowitym mieszkań-
cem Kuśmierek, gdzie chodził Pan 
do szkoły, czy ma sporo rodziny w 
gminie Mstów?
Mirosław Kowalczyk: Urodzi-
łem się w Miejscowości Kuśmierki. 
Szkołę Podstawową ukończyłem  
w miejscowości Mokrzesz, natomiast 
szkołę zawodową w Częstochowie. 
Po ukończeniu służby wojskowej za-
cząłem pracować, następnie założy-
łem rodzinę. Jestem mężem i ojcem 
dwóch synów. Moi rodzice pocho-
dzili z Gminy Mstów, to też większa 
część rodziny mieszka w tej gminie. 
A.J.: w jakich okolicznościach zro-
dził się pomysł na kandydowanie na 
funkcję sołtysa? Kiedy to było? Czy 
był Pan entuzjastycznie nastawiony 
do takiej pracy, czy były obawy? Ja-
kie?
M.K.: Muszę przyznać, że nigdy nie 
myślałem o tej funkcji. Na zebraniu 
w 2007 roku padła propozycja mojej 
osoby i w ten sposób zostałem sołty-

sem. Jako początkujący sołtys mia-
łem  wiele obaw  czy sprostam temu 
wyzwaniu.  
A.J.: Ilu mieszkańców mają Ku-
śmierki, czy są tu firmy prywatne, 
do jakich placówek uczęszczają 
dzieci?
M.K.: Miejscowość Kuśmierki liczy 
ponad 120 osób. Na terenie miejsco-
wości znajduje się jedna  prywatna 
firma, która bardzo dobrze prospe-
ruje oraz wspiera parafię. Dzieci  
z naszej miejscowości uczęszcza-
ją do Szkoły Podstawowej w Mo-
krzeszy, po czym kontynuują naukę 
 w Mstowie oraz Częstochowie.  
A.J.: Nie ma radnego z Kuśmierek. 
Łukasz Całusiński „patronuje” kilku 
miejscowościom. Ma to znaczenie?
M.K.: Muszę przyznać, że Radny Ca-
łusiński każdą miejscowość traktuje 
jednakowo. Dotychczasowe działa-
nia pokazały, że można na niego li-
czyć. 
A.J.: Jaki jest wkład mieszkańców z 
życie szkoły, czy parafii?
M.K.: Staramy się wspierać oraz ak-

tywnie uczestniczyć w życiu szkoły 
czy parafii. Na zebraniu sołeckim, 
gdy przeznaczamy fundusz sołecki 
nie zapominamy o SP w Mokrzeszy. 
Mieszkańcy Kuśmierek od zawsze 
dokładają swoją „cegiełkę” w rozwój 
Parafii.  Szczególnie cieszy zaanga-
żowanie po zmianie proboszcza – nie 
zawaham się stwierdzić, że postawa 
naszych mieszkańców może być trak-
towana jako wzór do naśladowania. 
A.J.: Jakie inwestycje miały miejsce 
w Kuśmierkach w trakcie pełnienia 
przez Pana funkcji? Czy były to za-
dania, które leżały długo na sercu 
mieszkańcom? Co zmieniły w życiu 
miejscowości?
M.K.: Gdy objąłem funkcje sołtysa, 
małymi kroczkami zrealizowaliśmy 
następujące inwestycje: dokończenie 
oświetlenia, dowóz dzieci do Gimna-
zjum w Mstowie, budowa drogi przez 
Kuśmierki, budowa drogi Kuśmier-
ki – Jaźwiny, budowa placu zabaw, 
który jest na bieżąco doposażony,  
a  z którego mogą korzystać zarów-
no dzieci jak i dorośli , oraz ostatnie 
zadanie – czyli budowa parkingu. 
Warto wspomnieć o powstałej ini-
cjatywie, myślę, że przeszła ona już 
do tradycji, corocznego obchodzenia 
„dożynek wiejskich”. Jest to dowód 
na to, że mieszkańcy się integrują i 
mają między sobą dobre relacje. 
A.J.: Jakie plany na przyszłość? Co 
przydałoby się Kuśmierkom?
M.K.: Moim skromnym marzeniem 
jest budowa świetlicy środowisko-
wej. 
A.J.: Jak z perspektywy sołtysa wy-
gląda praca władz samorządowych 
gminy? Współpraca układa się do-
brze?
M.K.: Panie Redaktorze, mogę śmia-

ło powiedzieć, że nie jedna gmina 
mogłaby pozazdrościć takiej Rady 
Gminy oraz takiego Wójta. Myślę, że 
każdy sołtys, tak jak ja, jest zawsze 
dokładnie wysłuchany, co pozwala 
rozwiązać różne problemy oraz przy-
czynia się do rozwoju miejscowości. 
A.J.:Czy sołtysom przydałyby się 
większe uprawnienia? W jakim 
względzie?
M.K.: Dla mnie praca sołtysa jest pra-
cą społeczną. Dzięki prawidłowemu 
funkcjonowaniu Gminy na poszcze-
gólnych szczeblach, bezproblemowo 
mogę zarządzać sprawami miejsco-
wości. Z racji tego, funkcja sołtysa nie 
wymaga większych uprawnień. 
A.J.:Z jakimi sprawami zwracają się 
do sołtysa mieszkańcy? Czy to zaję-
cie bardzo absorbujące czasowo?
M.K.: Zazwyczaj są to sprawy bieżą-
ce, ale istotne dla mieszkańców, takie 
jak awaria lampy oświetleniowej czy 
potrzeba odśnieżenia drogi. 
A.J.: Na pewno zdążają się też trud-
ne sytuacje. Czy praca z ludźmi to 
wyzwanie?
M.K.: Są też oczywiście sprawy 
trudne, jak w każdym sołectwie. 
Każdemu staram się pomóc na 
tyle, ile mogę. Niemniej jednak,  
moja współpraca z radą sołecką  
i mieszkańcami układa się bardzo do-
brze a ich wskazówki i podpowiedzi 
są dla mnie dużą pomocą. 
A.J.:Podjął Pan decyzję o ponow-
nym kandydowaniu, czy bycie sołty-
sem daje satysfakcję?
M.K.: Bycie sołtysem w mojej miejsco-
wości sprawia mi wielką przyjemność,  
a obserwowanie tego, jak Kuśmierki 
się rozwijają daje wiele satysfakcji 
oraz motywacji do podejmowania 
dalszych przedsięwzięć.

Sprawdzian z człowieczeństwa
Panująca pandemia to dla współ-
czesnej ludzkości wyzwanie, z jakim 
jeszcze się nie mierzyła.

Nieznane budzi strach, czasem ura-
stający do potężnych rozmiarów. 
Panika szczególnie wyraźną formę 
przyjęła w  jednym z  ukraińskich 
miast, gdzie obrzucono kamieniami 
autobusy z  osobami powracającymi 
z  Chin. Z  kolei we  Włoszech ludzie 
w  obawie przed epidemią rzucili się 
na sklepy i wykupili zapasy żywności. 
Te i inne sytuacje, o których informu-
ją media na całym świecie pokazują, 
że znaleźliśmy się w obliczu sytuacji, 
w której iskra może wywołać pożar. 
Mimo to, wciąż są osoby, które z peł-
ną świadomością tego, co się dzieje 
generują stresujące sytuacje. Można 
to zaobserwować na wielu płaszczy-
znach naszego życia.

Bardzo popularne stało się wykorzy-
stywanie obecnej sytuacji do promo-
cji swojej osoby w Internecie. Blo-
gerzy, autorzy stron internetowych, 
czy nawet posiadacze prywatnych 
kont w mediach społecznościowych 
przede wszystkim dla podbicia zain-
teresowania przytaczają tematykę 

około pandemiczną, niejednokrotnie 
podkręcając sztucznie teksty. 

W  przypadku tak specjalistycznych 
kwestii, jak rozprzestrzenianie się 
wirusów, należałoby odnosić się 
do  wiedzy ekspertów. Tyle teoria, 
bo w praktyce na znanych również 
i w gminie Mstów portalach, 90% 
tekstów rozpoczynają dramatyczne 
tytuły zakończone wykrzyknikiem i 
przytoczonych powyżej warunków, 
zgodnych z etyką dziennikarską, nie 
spełniają w najmniejszym stopniu. 
Grunt, żeby było dużo komentarzy i 
emocji, które nakręcają spiralę. 

Nie tędy droga. 

Po wyjściu z kryzysu zdrowotnego 
jeszcze przez lata będziemy gospo-
darczo cierpieć. Najważniejsze są 
wszystkie kwestie, które umożliwią 
pracodawcom utrzymanie zatrud-
nienia i produkcji, tak byśmy nie 
musieli odbudowywać dużej części 
tkanki gospodarczej.

Konsekwencje dotkną wszystkich 
branż. W interesie nas wszystkich 

jest więc, aby wspierać polskie firmy, 
by jak najszybciej stanęły na nogach. 
Można to robić na co dzień, wspiera-
jąc przedsiębiorców funkcjonujących 
również w gminie Mstów. Warto to 
zrobić kosztem zarówno wygody, jak 
i uprzedzeń, czy zawiści. Przyjdzie 
nam też zapewne zweryfikować swo-
je oczekiwania wobec otaczającej 
rzeczywistości, bo fundusze inwe-
stycyjne mogą realnie skurczyć się 
w budżetach zarówno państwowym, 

jak i samorządowych. Powinno się 
podejść do tego ze zrozumieniem.

Koronawirus w końcu będzie mu-
siał przejść do defensywy, ale skut-
ki tego, co dzieje się dziś, odczuwać 
będziemy zapewne do końca życia. 
Warto więc zadbać o to, by kolejne 
lata spędzić w świadomości, że po-
trafiło się być człowiekiem, nawet 
kiedy nie potrafią tego inni.

KORONAWIRUS



6 Stawki za odbiór odpadów 
bez zmian!

Władze naszej gminy obawiały się 
wyników ogłoszonego przetargu 
i ewentualnej kolejnej podwyżki, 
gdyż  ceny za odbiór odpadów ro-
sną bardzo znacząco w całej Pol-
sce. Na szczęście obawy te okazały 
się niepotrzebne.
Oferty przetargowe złożyły 3 firmy, 
z których jedna „zmieściła się”   w 
kwocie, przeznaczonej do sfinanso-
wania zamówienia. Umowa z firmą 
„PAVER” Sp. z o.o. obowiązuje do 
31.01.2021r.

Wprawdzie  w gminie Mstów staw-
ki opłat za odpady pozostają bez 
zmian, ale jednym z bardziej angażu-
jących problemów w Polsce w ostat-
nich miesiącach jest tematyka odpa-
dowa. Nowe regulacje prawne, brak 
jasnych interpretacji, konieczność 

tworzenia nowych regulaminów, 
nowe, narzucone przez ustawodaw-
cę obowiązki - bardzo angażują wój-
tów, burmistrzów i całe urzędy.

Najbardziej dotkliwymi skutkami no-
wych regulacji są lawinowo wzrasta-
jące koszty gospodarowania odpada-
mi komunalnymi, a tym samym coraz 
to wyższe opłaty wnoszone przez na-
szych mieszkańców.

W infografikach można przeczytać 
m.in., że opłata za śmieci rośnie przez 
skokowy wzrost tzw. opłaty marszał-
kowskiej, wzrost kosztów pracy, cen 
energii, trudności ze zbytem surow-
ców wtórnych i szereg innych jeszcze 
czynników, które są niezależne od 
samorządu.

Inicjatywa KGW w Kobyłczycach
Jak nie zwariować w czasie pandemii  ? – to pytanie tylko z pozoru jest 
dziwne. Jednak im dłużej jesteśmy zamknięci w domach z powodu koro-
nawirusa, tym więcej potrzebujemy mądrych sposobów na zagospodaro-
wanie czasu.

Jak nie zwariować w czasie pande-
mii ? – to pytanie tylko z pozoru jest 
dziwne. Jednak im dłużej jesteśmy 
zamknięci w domach z powodu koro-
nawirusa, tym więcej potrzebujemy 
mądrych sposobów na zagospodaro-
wanie czasu.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Kobyłczycach  podjęły ciekawe wy-
zwanie. Szyją maseczki chirurgiczne 
dla grupy ,,Pomoc Coronavirus Czę-
stochowa”.

- To taki nasz wkład w walkę z wi-
rusem. Pierwszym krokiem było 
przekazanie 600 sztuk na potrzeby 
częstochowskich szpitali. Następnie 
zajęłyśmy się szyciem maseczek ma-
teriałowych wielokrotnego użytku 
dla mieszkańców – podkreślają Panie 
z KGW Kobyłczyce.

Info: Andrzej Leśniak, radny z Kobyłczyc

Środki ochrony indywidualnej dla 
strażaków OSP
W trosce o bezpieczeństwo strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy 
Mstów,  zostały zakupione środki ochrony indywidualnej w postaci: kom-
binezonów ochronnych, płynów dezynfekujących, masek ochronnych, rę-
kawic nitrylowych i gogli ochronnych.

Są to środki ochrony osobistej, nie-
zbędne do zabezpieczenia strażaków 
w czasie niesienia pomocy   podczas 
trwania epidemii koronawirusa w 
Polsce.

Szkoła w Jaskrowie z POWERem
Po zakończeniu ferii nauczyciele ZSP w Jaskrowie przystąpili do kolej-
nego etapu realizacji projektu, który zakłada podniesienie kompetencji 
zawodowych pedagogów poprzez udział w bezpłatnym kursie języka an-
gielskiego na terenie szkoły oraz szkoleniu zagranicznym.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ja-
skrowie złożył wniosek o dofinanso-
wanie projektu w ramach programu 
Erasmus + na początku ubiegłego 
roku. Po długich oczekiwaniach na 
werdykt Agencji Narodowej, w lip-
cu 2019 r.   Fundacja Rozwoju Syste-
mu Edukacji przekazała informację, 
iż wniosek Akcji 1 sektora Edukacji 
szkolnej programu Erasmus+ kon-
kurs 2019  został zatwierdzony do 
realizacji i otrzymał dofinansowanie 
z projektu „Międzynarodowa mobil-
ność kadry edukacji szkolnej”, finan-
sowanego z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój.
 
W związku z powyższym jaskrowska 
szkoła z dniem 02.09.2019 r. rozpo-
częła realizację projektu „Rozwój z 
CLIL – metodą skutecznej nauki.”
Projekt będzie trwał przez 18 mie-
sięcy i dzieli się na 3 główne etapy:

1. Przygotowanie do szkoleń zagra-
nicznych w postaci przygotowania 
językowego oraz kulturowego, orga-
nizacja logistyczna.
2. Udział 10 nauczycieli w   dwuty-
godniowych mobilnościach (szkole-
niach zagranicznych) w Anglii, Szko-
cji oraz Malcie.
3. Wdrażanie poznanych metod pra-
cy w życie Zespołu oraz upowszech-
nianie rezultatów projektu.

Obecnie nauczyciele ZSP w Jaskro-
wie wzbogacają swoje umiejętności 
języka angielskiego biorąc udział w 
kursie przygotowawczym prowa-
dzonym przez nauczycielkę p. Agatę 
Gajda.
Projekt  „Rozwój z CLIL – metodą 
skutecznej nauki.”  jest finansowany 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, projektu „Międzynarodowa 
mobilność kadry edukacji szkolnej”. 
Projekt jest realizowany w dniach 
02.09.2019 r. – 01.03.2021 r. na za-
sadach programu Erasmus+.
Info: Adrian Kowalczyk, nauczyciel ZSP 
w Jaskrowie
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Budowa 6 lamp oświetleniowych na nowych słupach doświetliła 
przestrzeń publiczną na Placu Mickiewicza w Mstowie. Na mstow-
skim rynku rozbudowano też monitoring gminny.

W ostatnim czasie zrealizowano 2 
bardzo potrzebne zadania na ryn-
ku w Mstowie, które poprawią wi-
zerunek tego miejsca oraz zwięk-
szą bezpieczeństwo tj.:
1. „Budowa oświetlenia oraz za-
silania elektroenergetycznego w 
ciągu Placu Mickiewicza w miej-
scowości Mstów”
Przedmiotem zamówienia była 
budowa oświetlenia przestrzeni 
publicznej ciągu Placu Mickiewi-
cza oraz przyłącza elektroenerge-
tycznego w miejscowości Mstów.
Zakres robót obejmował: budo-

wę 6 lamp oświetleniowych na 
słupach oraz budowę zasilania 
elektroenergetycznego (zgodnie 
z załączoną dokumentacją tech-
niczną).
2. „Rozbudowa monitoringu 
gminnego na terenie Placu Mic-
kiewicza w miejscowości Mstów”
Na istniejących słupach oświe-
tleniowych zamontowano 8 no-
woczesnych kamer. Poprawiono 
również parametry istniejącego 
wcześniej monitoringu w Rynku. 
Rejestrator znajduje się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Mstowie.

Komunikat PKS Częstochowa
Ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii, PKS Często-
chowa wprowadził czasowe ograniczenia w kursowaniu autobu-
sów – gdyż bardzo drastycznie spadła liczba pasażerów w ostatnim 
czasie.
Po konsultacji z władzami gminy 
zdecydowano, że  obecnie klu-
czowe jest zapewnienie dojazdu i 
powrotu osób dorosłych z gminy 
Mstów, pracujących na terenie 
Częstochowy i okolic. „Wożenie 
powietrza”, zgodnie z opinią wielu 
mieszkańców, nie jest brane pod 
uwagę.

Natomiast dowóz dzieci (i auto-
busy szkolne) będzie przywróco-
ny natychmiast, jak tylko placówki 
oświatowe będą prowadziły zaję-
cia dydaktyczno-wychowawcze.

Rozkład jazdy (obowiązuje od 
30.03)
Odjazdy z Kuchar (kierunek Czę-

Gmina Mstów podpisała umowy z PKS Częstochowa S.A.: na linie 
komunikacyjne Częstochowa-Krasice i Częstochowa-Kuchary oraz 
na dowóz uczniów, dojeżdżających do szkół z terenu naszej gmi-
ny. Umowy obowiązują od 2 marca br. 

Umowa z PKS Częstochowa na linie komunikacyjne do Krasic i Kuchar

Umowa na  zakup biletów mie-
sięcznych dla uczniów,  dojeżdża-
jących do szkół z terenu Gmi-
ny Mstów, została zawarta na 
podstawie oferty złożonej przez 
Wykonawcę, w formie zapytania 
ofertowego, zgodnie z zapotrze-
bowaniem miesięcznym (skła-
danym przez Dyrektora ZSP w 
Małusach Wielkich i Dyrektora 
SP w Mstowie), w ramach linii re-
gularnych: Częstochowa – Mstów 
Szkoła, Częstochowa – Kuchary, 
Częstochowa – Kuśmierki, Mstów 
Szkoła – Jaźwiny, Mstów – Kobył-
czyce, Częstochowa – Krasice.
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Częstochowie 

(Operator), na zlecenie Gminy 
Mstów, zobowiązało się rów-
nież do świadczenia usług, pole-
gających na realizacji gminnych 
przewozów osób o charakterze 
użyteczności publicznej na linii 
komunikacyjnej  Częstochowa-
-Krasice  i  Częstochowa-Kuchary, 
przebiegającej na obszarze Gmi-
ny Mstów, według opracowanego 
rozkładu jazdy.
Miejscowości: Krasice i Kuchary 
do tej pory miały duży problem z 
komunikacją publiczną, co zgła-
szali mieszkańcy do Urzędu Gmi-
ny i na zebraniach wiejskich. W 
rozmowach z Operatorem klu-
czowych było kilka kwestii, w 

szczególności:
- zapewnienie dowozu i powrotu 
dzieci do/z szkół średnich w Czę-
stochowie;
- dojazd i powrót dorosłych, pra-
cujących na terenie Częstochowy 
i okolic;
- lepsze skomunikowanie z Msto-
wem (Urząd Gminy, Ośrodek 
Zdrowia, Kościół).  
  Biorąc te priorytety pod uwagę, 
nowy rozkład jazdy jest optymal-
ny szczególnie w dni robocze tj. 
poniedziałek-piątek (ok. 10-12 
par kursów), zapewniając ko-
munikację na odpowiednim po-
ziomie. Natomiast z obserwacji 
rynku transportu publicznego, w 
weekendy jeździ zdecydowanie 
mniej osób.
Uzgodniono jednak, że jeżeli bę-
dzie potrzeba zorganizowania dla 
stałej grupy osób dodatkowego 
kursu  w wyznaczonej godzinie w 
sobotę/niedzielę, to istnieje taka 
możliwość. „Wożenie powietrza” 
lub 1 osoby, zgodnie z opinią wielu 
mieszkańców, nie jest brane pod 
uwagę.
  W rozwiązanie tematu komu-
nikacji w Kucharach i Krasicach 
zaangażowali się szczególnie (za 
co bardzo dziękujemy), udziela-
jąc cennych wskazówek: Radna z 

Krasic Monika Pardela, Radny z 
Kuchar Mariusz Kowalczyk i Soł-
tys Kuchar Konrad Sojda.
Nowe rozkłady jazdy będą po-
dane do publicznej wiadomości 
i rozwieszone na przystankach 
komunikacyjnych w miejscowo-
ściach.  Zasadność utrzymania 
poszczególnych kursów będzie na 
bieżąco monitorowana i spraw-
dzana. PKS Częstochowa zorga-
nizuje i zapewni sprzedaż biletów 
miesięcznych - w tym biletów 
miesięcznych szkolnych - w spo-
sób zapewniający dostępność i 
łatwość nabycia takich biletów 
(podając na stronie internetowej 
miejsca i terminy sprzedaży bile-
tów). 
PKS Częstochowa zobowiązany 
jest także do honorowania upraw-
nień, jakie posiadają pasażerowie 
do ulgowych przejazdów.  Ważną 
informacją są zniżki dla dzieci i 
młodzieży także na przejazdy jed-
norazowe.
 
WAŻNE:  Gmina Mstów nie ma 
aktualnie podpisanej  żadnej 
umowy z przewoźnikiem prywat-
nym  (taka, niezgodna z prawdą, 
informacja pojawiła się na jednej 
ze stron internetowych).

stochowa):  4:30, 7:35, 12:25, 
20:26
Odjazdy z Krasic (kierunek Czę-
stochowa):  4:25, 7:32, 12:20, 
20:07
Odjazdy z Częstochowy (kierunek 
Kuchary, Krasice):  6:45, 11:30, 
14:35, 22:30
 
Dodatkowo, na prośbę mieszkań-
ców Kobyłczyc, PKS Częstocho-
wa wznowi kursy:
5:32 Kobyłczyce - Częstochowa
14:20 Częstochowa - Kobyłczyce
Jeżeli zostanie zniesiony stan epi-

demii w Polsce, przywrócony zo-
stanie wcześniejszy rozkład jazdy 
na liniach komunikacyjnych Czę-
stochowa-Krasice i Częstocho-
wa-Kuchary. Zasadność utrzy-
mania poszczególnych kursów 
będzie na bieżąco monitorowana 
i sprawdzana.
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Adam Jakubczak: P. Dyrektor – prosimy 
o przedstawienie się: miejsce zamiesz-
kania, wykształcenie, związki z Gminą 
Mstów, przebieg kariery zawodowej.
Dorota Orłowska: mieszkam w Często-
chowie. Jestem absolwentką Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 
w zakresie wychowania przedszkolnego 
i nauczania początkowego. Moje związki 
z Gminą Mstów są bardzo bliskie, ponie-
waż pochodzę z Mstowa. Tutaj chodziłam 
do przedszkola, do szkoły podstawowej i 
tu pracuję. Pierwszą pracę podjęłam w 
Państwowym Przedszkolu we Mstowie. 
Potem były to: Szkoła Podstawowa w 
Mstowie, Szkoła Podstawowa w Jaskro-
wie, Oddział Przedszkolny w Jaskrowie 
i od 1993 roku Publiczne Przedszkole w 
Siedlcu, gdzie pracuję do dziś. Od roku 
1997 pełnię funkcję dyrektora przed-
szkola.
A.J.: Jakie były początki Pani pracy w 
Siedlcu? Kadra placówki, liczba dzieci, 
warunki lokalowe.
D.O.: W 1993 roku w przedszkolu w 
Siedlcu zatrudniony był dyrektor, na-
uczycielka i sprzątaczka. Dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat w ilości 22 zorganizowane 
były w jedną grupę. Miały do dyspozycji  
dużą salę zabaw, szatnię, łazienkę i plac 
zabaw wyposażony w tzw. zieloną salę 
gimnastyczną, piaskownicę, metalową 
huśtawkę i karuzelę. W drugim pomiesz-
czeniu znajdowała się kancelaria przed-
szkola, która pełniła też funkcję gabine-
tu dyrektora. Budynek ogrzewany był 
piecami kaflowymi. W przedszkolu nie 
było żywienia; dzieci przynosiły z domu 
kanapki, a sprzątaczka przygotowywała 
dla nich  na małej kuchence elektrycznej 
herbatę. Naczynia były zmywane w ła-
zience. W kolejnych latach liczba dzieci 
zwiększyła się do 27.  W wakacje 1995 
roku przeprowadzony został remont 
przedszkola. Środki na ten cel przekazał 
organ prowadzący. Remont polegał na 
wymianie wszystkich okien, wyburze-
niu pieców kaflowych, wymianie insta-
lacji elektrycznej, założeniu instalacji 
gazowej i c.o. Wszystkie pomieszczenia 
zostały pomalowane a na podłogach po-
łożone nowe wykładziny. Wymienione 
zostały też drzwi wejściowe. Chociaż 
naczynia po śniadaniu w dalszym ciągu 
trzeba było zmywać w miskach w łazien-
ce, to herbatę można było już ugotować 
na nowej gazowej kuchence. W przed-
szkolu było jasno, czysto, ciepło, można 
było otwierać okna by wywietrzyć po-
mieszczenia.   
W kolejnych latach liczba dzieci wyno-
siła od 24-30. W latach 2001-2007 do 
przedszkola uczęszczało około 20 dzieci.

A.J.: Jak Pani widzi kwestię niżu demo-
graficznego na przykładzie lat pracy w 
Siedlcu? Jakie są w związku z tym per-
spektywy na najbliższe lata?
D.O.: Prawdę mówiąc nie zauważam niżu 

demograficznego. Od wielu lat  liczba 
zgłaszanych dzieci jest większa od liczby 
miejsc w przedszkolu. Nie mamy proble-
mu z naborem. Obserwuję, że w Siedlcu 
buduje się wiele nowych domów, do któ-
rych wprowadzają się rodziny z małymi 
dziećmi.  Zgłaszają się   też do nas rodzice 
z okolicznych miejscowości, którzy chcą, 
by ich dzieci uczęszczały do naszego 
przedszkola.  Perspektywy na najbliższe 
lata? Wierzę w to, że dzieci nam nie za-
braknie. 
A.J.: Czy praca z dziećmi to Pani powo-
łanie? Czy podejście do dzieci zawodo-
we przełożyło się też na życie prywat-
ne, rodzinne?
D.O.: Z całą pewnością mogę stwierdzić, 
że praca z dziećmi jest moim powoła-
niem. Naprawdę bardzo, bardzo lubię 
swoją pracę. Sprawia mi ona wiele przy-
jemności i daje mnóstwo satysfakcji. Czy 
podejście zawodowe do dzieci przełoży-
ło się na życie, prywatne i rodzinne? Tak, 
czasami mam ochotę posadzić kogoś na 
karnym krzesełku (ha, ha, ha). Ale mó-
wiąc poważnie, oczywiście, że  przekłada 
się na życie rodzinne. Mąż i syn wspiera-
ją mnie w  moich działaniach i niejedno-
krotnie pomagają w ich realizacji.  Mama, 
natomiast, przeżywa ze mną wszystko 
po kobiecemu. 

A.J.:  Jak zmienia się przedszkole w Sie-
dlcu na przestrzeni lat? Czy w tej chwili 
w pełni odpowiada potrzebom? Czy są 
rzeczy, które przydałyby się, żeby pla-
cówka funkcjonowała jeszcze lepiej?
D.O.: W ciągu ostatnich lat przedszko-
le bardzo się zmieniło. W 2012 roku na 
rzecz przedszkola zostały przekazane  
pomieszczenia dotychczas zajmowane 
przez lokatorów. Przez kolejnych sie-
dem lat, głównie w okresie wakacji,  pro-
wadzone były remonty, dzięki którym 
przedszkole zyskało zupełnie inny wy-
gląd. Wyremontowane zostały wszyst-
kie pomieszczenia, wymienione okna, 
parapety, drzwi,  podłogi, rynny, napra-
wiono dach i kominy. Budynek i strych 
zostały ocieplone. Wykonano izolację 
przeciwwilgociową.   Dzieci mogą korzy-
stać z drugiej, małej sali. Mamy osobną 
salę do zajęć z logopedą lub pedagogiem, 
nową szatnię i łazienkę. Wykonana zo-
stała kuchnia wyposażona w nowocze-
sne meble i zmywarkę do naczyń. Za-
montowane zostało nowe ogrodzenie, 
brama i furtki, położony został chodnik z 

Z Dorotą Orłowską, dyr. Przedszkola w Siedlcu, rozmawia Adam Jakubczak kostki brukowej. Od ubiegłego roku cie-
szymy się nowymi urządzeniami na placu 
zabaw. Przedszkole jest dobrze wypo-
sażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
Są nowe stoliki, krzesła, meble.  Dzieci 
mogą korzystać z bogatego księgozbio-
ru, wielu zabawek, układanek, gier itp. 
Mamy do dyspozycji sprzęt nagłaśniają-
cy, telewizor, wieżę z DVD a od niedaw-
na także monitor interaktywny i laptop 
dzięki którym prowadzone zajęcia  wie-
le zyskały na atrakcyjności. W trosce o 
bezpieczeństwo zamontowany został 
videodomofon i monitoring wizyjny na 
budynku przedszkola. 
Dzieci mają doskonałe warunki do zaba-
wy, nauki i wypoczynku. 
Uważam, że  przedszkole spełnia ocze-
kiwania dzieci i rodziców dzieci uczęsz-
czających do przedszkola. Spełnia też 
oczekiwania nasze,  jako nauczycieli. Je-
śli chodzi o potrzeby, to w dalszym ciągu 

będę starała się doposażyć plac zabaw. 
W tym roku mamy na ten cel zabezpie-
czone środki. W przyszłych latach na 
pewno pojawią się nowe potrzeby zwią-
zane z doposażeniem czy remontem pla-
cówki ale na chwilę obecną większych 
inwestycji nie planuję. 
A.J.:  Jak mocno przedszkole osadzo-
ne jest w życiu miejscowości? Chodzi 
o integrację poprzez Wasze imprezy, 
czy chęć niesienia pomocy placówce ze 
strony mieszkańców, czy radnego.
D.O.: Przedszkole w Siedlcu cieszy się do-
brą opinią nie tylko wśród mieszkańców 
Siedlca ale i innych miejscowości gminy 
Mstów. Na organizowane przez nas im-
prezy czy uroczystości przychodzi dużo 
gości (tegoroczny Dzień Babci i Dziadka 
przerósł nasze wyobrażenia). Każdego 

roku przygotowujemy bajkę jako pre-
zent od dzieci na Dzień Mamy i Taty. Na 
następny dzień zapraszamy pozostałych 
członków rodzin i zawsze widownia jest 
pełna. Bardzo dobrze układa się współ-
praca z rodzicami, którzy chętnie uczest-
niczą w realizacji różnych przedsięwzięć, 
a nawet sami je inicjują. Z funduszy rady 
rodziców  zakupiono wiele pomocy i 
wyposażenia (np. wykładzinę, sprzęt 
nagłaśniający, półki indywidualne dla 
dzieci, szafki na pomoce dydaktyczne, 
karnisze). Wspierają nas też indywidu-
alni darczyńcy, dzięki którym mamy np. 
chodnik z kostki brukowej, nowe stoliki 
i krzesełka).  
Dobrze też układa się współpraca z OSP 
w Siedlcu. Co roku strażacy przygotowu-
ją atrakcyjne spotkania z dziećmi pod-
czas których prezentują swoją pracę. 

My bierzemy udział w imprezach i festy-
nach organizowanych na terenie Siedlca. 
Na wydarzenia te przygotowujemy pro-
gram artystyczny, w którym biorą udział 
przedszkolaki.
Każdego roku przedszkole otrzymuje 
pomoc od mieszkańców Siedlca i sołty-
sa oraz radnego. Ze środków funduszu 
sołeckiego sfinansowane zostało nowe 
ogrodzenie, wymiana kilku okien i drzwi, 
chodnik z kostki brukowej wzdłuż bu-
dynku, videodomofon,  zewnętrzny mo-
nitoring, urządzenia na plac zabaw. 
Wieloletnia praca w siedleckim śro-
dowisku pozwala mi z całą pewnością 
twierdzić, że na pomoc radnego, sołty-
sa i mieszkańców Siedlca zawsze mogę 
liczyć, ponieważ wszystkim nam zależy 
aby nasze dzieci miały jak najlepsze wa-
runki do rozwoju. 
A.J.:  Jak obecnie funkcjonuje placówka 
(pomijając zagrożenie wirusem): liczba 
dzieci, kadra, podział na grupy, wiek i 
godziny funkcjonowania?
D.O.: W przedszkolu funkcjonuje jedna 
grupa, do której uczęszcza 25 dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat. Od kilku lat tak się 
składa, że około połowę grupy stanowią 
dzieci 5-6-letnie.  
Kadrę przedszkola stanowią: dyrektor, 
nauczyciel wychowania przedszkolne-
go, nauczyciel języka angielskiego, kate-
cheta, logopeda i pedagog. Pracownicy 
niepedagogiczni to: księgowa i sprzą-
taczka. 
Przedszkole czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.30-15.30. Nie 
prowadzi się wyżywienia. Dzieci jedzą 
śniadanie przyniesione z domu. Na miej-
scu mają robioną herbatę. Dwudaniowy 
obiad dostarcza firma cateringowa. 
A.J.: Na pewno spotyka Pani swoich ab-
solwentów w ich późniejszym życiu. Ja-
kieś miłe wspomnienia z tym związane?
D.O.: To prawda, spotykam swoich absol-
wentów i każde spotkanie z nimi jest dla 
mnie miłe.  Moi byli wychowankowie, ci 
starsi, opowiadają o swoich sukcesach i 
planach na przyszłość, dzielą się swoimi 
radościami. Ci młodsi odwiedzają nas w 
przedszkolu. Kiedy wystawiałyśmy w 
przedszkolu bajkę „Kopciuszek” na wi-
downi zasiedli dorośli widzowie, którzy 
kilkanaście lat wcześniej sami grali głów-

ne role w tej bajce. Było to naprawdę 
wzruszające. Mam też w grupie cztery 
„wnuczki”, to znaczy córki absolwentów 
siedleckiego przedszkola.
A.J.: Jak układa się współpraca z wła-
dzami gminy?
D.O.: W mojej ocenie współpraca z wła-
dzami gminy układa się bardzo dobrze. 
Owocem tej dobrej współpracy jest na 
przykład to, że przedszkole zostało cał-
kowicie wyremontowane i doposażone 
w pomoce, meble i sprzęt. W ubiegłym 
roku otrzymaliśmy monitor interaktyw-
ny, laptop oraz nowe urządzenia na plac 
zabaw. 
Do Wójta Tomasza Gęsiarza, czy Radne-
go z Siedlca Krzysztofa Choryłka, mogę 
zwrócić się z każdą sprawą, a moje proś-
by czy zapytania nigdy nie pozostają bez 
odpowiedzi.  

Czasami mam ochotę posadzić kogoś z domowników na karnym krzesełku
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Andrzej Poniedzielski jest postrzegany 
jako satyryk, który o każdej dziedzinie 
życia potrafi powiedzieć w sposób lek-
ki i zabawny. Nawet gorycz życiowych 
prawd jest dla niego „do przełknięcia”. 
Występ na scenie mstowskiego GOKu 
był autoprezentacją osoby artysty, zło-
żoną z anegdot o życiu i piosenek „cove-
rów” z autorskimi tekstami, które uka-
zały świat widziany jego oczami. Śmiało 
można powiedzieć, że w tym zwariowa-
nym, pędzącym gdzieś świecie, monologi 
Andrzeja Poniedzielskiego są jak balsam 
na wszystkie bolączki.
Dowodem jego magnetyzmu jest liczba 
występów, które realizuje artysta a tak-
że liczba osób, które przyszły do GOKu 
w Mstowie - a należy przyznać że sala 
była wypełniona po brzegi.
Kilkadziesiąt minut spędzonych w towa-
rzystwie Andrzeja Poniedzielskiego dało 
niebanalną lekcję życia. Prócz anegdot, 
widzowie wysłuchali kilku sentymental-
nych piosenek, a wśród nich „Elegancką 
piosenkę o szczęściu” czy „Tęsknij z kolej-
nym dniem”.
 
Info: Krzysztof Drynda, Dyrektor GOK 
Mstów

Andrzej Poniedzielski na Walentynki
Gościem wieczoru walentynkowego w mstowskim GOKu był  Andrzej 
Poniedzielski.  Artysta, będący jedną z gwiazd polskiej sceny kulturalnej, 
charakteryzuje się własnym, niepowtarzalnym stylem twórczym. Jest ko-
jarzony jako osoba o bardzo spokojnej, wręcz beznamiętnej aparycji. W 
tej właśnie postawie kryje się fenomen osoby i podziw wśród jego fanów. 
Bo jak nie darzyć szacunkiem człowieka, który potrafi „do łez” rozbawić 
dowcipem widownię, samemu zachowując kamienną twarz.

Tadeusz Woźniak to postać szczególna 
w świecie muzyki i sztuki. Artysta znany 
jest m.in. z utworu „Zegarmistrz świa-
tła” czy nastrojowej piosenki „Pośrod-
ku świata” (wykorzystanej w czołówce 
serialu „Plebania”). Charakterystyczna 
barwa głosu, akompaniament gitary, 
skrzypiec czy innych instrumentów kla-
sycznych – to obraz określający tego pio-
senkarza i kompozytora.
Artysta tworzy muzykę do tekstów pol-
skich poetów oraz młodych twórców. 
Nierozerwalnie kojarzony jest z poezją 
śpiewaną, lecz ma na swoim koncie wiele 
ciekawych aranżacji.

Cały czar twórczości i osobowości Tade-
usza Woźniaka można było podziwiać 
podczas koncertu w Mstowie. Wyśpie-
wane zostały wszystkie znane przeboje, 
przeplatane komentarzami artystów. 
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że T. 
Woźniak wykonuje utwory z tekstami 
Andrzeja Poniedzielskiego, który będzie 
gościem GOKu 14 lutego 2020 r.
  Podczas imprezy zaprezentowali się 
również młodzi tancerze z grupy tanecz-
nej Fire Dance, którzy zaprezentowali 
trzy układy taneczne. Młodzi adepci 
sztuki tańca nowoczesnego uczestniczą 
w zajęciach w każdą środę w mstowskim 
GOKu.

Miłym akcentem był również słodki po-
częstunek, przygotowany przez panie z 
Koła Emerytów i Rencistów z Mstowa.

Info: K.Drynda, Dyrektor GOK w Mstowie

Koncert Tadeusza Woźniaka
Gwiazdą koncertu noworocznego w mstowskim GOKu był Tadeusz Woź-
niak, który wystąpił wraz z żoną Jolantą Majchrzak (nazywaną konku-
rentką Ewy Demarczyk) oraz synem (towarzyszem scenicznym, grał na 
skrzypcach).

Grupa przygotowała ciekawy program, 
naszpikowany inteligentnym słowem i 
dowcipem. Autorem programu jest Ze-
non Laskowik – wybitny artysta kaba-
retowy, współzałożyciel legendarnego 
kabaretu „Tey”. Zafundował on widzom 
dowcip uderzający w trudy życia arty-
stycznego oraz w warstwę społeczno-
-polityczną. Tematy trudne, ale wspa-
niale spuentowane tańcem chochoła. 
Nie da się opisać tego, co zbudowali na 
scenie artyści - to trzeba było zobaczyć 
i usłyszeć.  
Zenon Laskowik jako satyryk niezwykle 
błyskotliwy pokazał, że wcale się nie 
zmienił na przestrzeni lat. To co przed-
stawia, pochodzi z głębi serca i widać to 
było zarówno na scenie, jak i w rozmo-
wach kuluarowych.

Info, zdjęcia: Krzysztof Drynda, Dyrektor 
GOK Mstów

Zenon Laskowik - „Spotkanie 
Kolesiów”
26.01.2020 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w 
Mstowie gościł wybitny satyryk, Zenon Laskowik – wraz z zespołem to-
warzyszącym  w składzie: Magdalena Pawelec (aktorka teatralna i dub-
bingowa), Michał Ruksza (wokalista i pianista), Grzegorz Tomczyk (poeta, 
pieśniarz, kompozytor) oraz ikona polskiej sceny i ekranu, Jacek Fedoro-
wicz (satyryk, aktor, artysta i malarz).

Dzień Kobiet z Andrzejem 
Grabowskim

8 marca w tym roku wypadł w niedzielę - 
wspaniały dzień, by przyjść do sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury na 
kolejny niezapomniany wieczór z gwiaz-
dą. Andrzej Grabowski to postać dosko-
nale znana z ekranu telewizji, choćby z 
serialu „Świat według Kiepskich”. Aktor 
w pełni znaczenia tego słowa, gdyż cała 
jego droga artystyczna, od edukacji do 
kariery, wiodła przez wiele ścieżek scen 
teatralnych i planów filmowych.
Andrzej Grabowski jest ceniony również 
jako konferansjer i kabareciarz o szcze-
gólnym talencie komediowym, i w takim 
programie wystąpił na scenie mstow-
skiego GOKu. Zabawił widownię opo-
wiadaniem anegdot ze swojego życia, 
skeczem z serialu „Świat według Kiep-
skich” czy dowcipami z różnych stron 
Polski, od Bałtyku aż po Tatry. Śmiechu 
było co niemiara. Bardzo licznie zgroma-
dzona publiczność (sala pełna po brzegi 
!) raz po raz nagradzała aktora brawami.
Warto dodać, że tradycyjnie, z okazji 
Dnia Kobiet, wszystkie Panie otrzymały 
kwiaty od Organizatorów.  
  
Info: Krzysztof Drynda, Dyrektor GOK w 
Mstowie

Tegorocznym gościem mstowskiego GOKu z okazji Dnia Kobiet był  An-
drzej Grabowski.
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V Wojewódzki Konkurs ,,Żołnierze 
Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”
W Domu Kultury w Jaworznie odbyła się Gala Finałowa V Wojewódzkie-
go Konkursu ,,Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”

Podczas ceremonii nagrodzono dzie-
sięć najlepszych prac (z ponad 250 
prac nadesłanych na konkurs). Wiel-
ki sukces odniosła uczennica Szko-
ły Podstawowej w Mstowie, Anna 
Puszek   (kl.VII), której praca została 
zakwalifikowana do ścisłego finału. 
Dekoracji dokonywała osobiście Pani 
Poseł Do Parlamentu Europejskie-
go Jadwiga Wiśniewska, która była 
głównym organizatorem konkursu.

opiekun: Piotr Całusiński

Ks. Stanisław Borecki – Kapłan, Wychowawca, Gospodarz
7 kwietnia 2020 roku minęła 30. rocznica śmierci ks. Stanisława Borec-
kiego  - kapłana, który swoją posługą, pracą i postawą życia zasłużył na 
szacunek i pamięć wielu ludzi. Z parafią Wniebowzięcia NMP w Mstowie 
związany był od 1978 r. aż do śmierci w 1990 r., pełniąc w niej początkowo 
obowiązki wikariusza, a następnie proboszcza.

Urodził się 7 września 1939 r. w Sta-
rokrzepicach jako jeden z siedmior-
ga rodzeństwa w rolniczej rodzinie 
Stanisława i Heleny. Powołanie do 
kapłaństwa dość wcześnie odezwa-
ło się w sercu Stanisława. Zaraz po 
ukończeniu szkoły podstawowej 
wstąpił do Niższego Seminarium Du-
chownego w Częstochowie, a 1957 r. 
rozpoczął studia w Częstochowskim 
Seminarium Duchownym w Kra-
kowie. 30 września 1962 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. 
Dnia 3 października 1978 r. ks. Bo-
recki otrzymał nominację na wika-

riusza – adiutora w parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Mstowie, a z powodu 
złego stanu zdrowia proboszcza ks. 
Feliksa Greli niemal od razu przejął 
jego obowiązki. Dało się wówczas 
zauważyć, że „nowemu” księdzu bar-
dzo zależy na duchowej odnowie ży-
cia parafialnego. Już w 1978 r. wpro-
wadził on rekolekcje adwentowe dla 
wszystkich stanów oraz związane z 
uroczystością św. Stanisława Kost-
ki trzydniowe rekolekcje dla dzieci i 
młodzieży.
Przy kościele zaczęła gromadzić się 
młodzież, która w tygodniu poma-
gała w pracy na plebanii i w gospo-
darstwie, a w niedzielę uświetniała 
Eucharystię śpiewem w parafialnej 
scholi. Grupa ta stawała się coraz 
liczniejsza, przekształcając się osta-
tecznie w potężny chór młodzie-
żowy, który liczył około 100 osób. 
Oprócz niego istniała w parafii schol-
ka dziecięca i chór parafialny star-
szych. Powoli też zaczęła tworzyć się 
orkiestra.  
Szczególnie bliska była ks. probosz-
czowi idea pieszych pielgrzymek. 
Nieustannie przypominał parafia-

nom o chrześcijańskim obowiązku 
służenia pątnikom i sam nie odma-
wiał im opieki i wsparcia. Z myślą o 
nich prowadził też gospodarstwo. 
Zgodnie z dawniejszą tradycją orga-
nizował parafialne pielgrzymki na Ja-
sną Górę.
 Nie będzie przesady w stwierdzeniu, 
że od chwili rozpoczęcia jego posługi 
w mstowskiej parafii, życie religijne 
znacznie się ożywiło i zyskało nową 
jakość. W przedsięwzięcia duchowe 
i materialne angażowały się wszyst-
kie grupy wiekowe i stany. Do dziś 
niektórzy zadają pytanie: w czym 
tkwiła siła ks. Boreckiego, że do swo-
ich dzieł potrafił przekonać tak wie-
lu ludzi? Odpowiedź wydaje się być 
prosta: ksiądz Stanisław Borecki był 

całym sercem oddany swojemu ka-
płańskiemu powołaniu i pragnął jak 
najlepiej wypełnić misję, do której 
został wezwany. Jego wiara i deter-
minacja pociągały ludzi. Nieskażony 
autorytet moralny, błyskotliwość i 
poczucie humoru dodawały blasku 
tej niezwykłej osobowości. Oczywi-
ście był wymagający i nie wszyscy to 
akceptowali. Niektórzy dopiero po 
latach docenili wartość tego kapłana. 
Ksiądz Stanisław Borecki należy do 
osób, których się nie zapomina. Moż-
na nawet odnieść wrażenie, że upły-
wający czas ukazuje tę postać w wy-
raźniejszych barwach. Ten wspaniały, 
wierny swoim ideałom kapłan wciąż 
budzi zachwyt i uznanie.

opracowała: Joanna Tarasek

PPJ na europejskich konferencjach
Dużym osiągnięciem na arenie europejskiej może pochwalić się Stowa-
rzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” z siedzibą w Janowie, które w 
2018r. zrealizowało projekt dotyczący edukacji cyfrowej mieszkańców 
powyżej 50. roku życia na obszarach wiejskich, idealnie odpowiadający 
na lokalne potrzeby społeczne.

Projekt „Z komputerem za Pan brat- 
warsztaty komputerowe dla osób 
wykluczonych cyfrowo powyżej 50 
roku życia”  otrzymał   nie tylko wy-
różnienie w I edycji europejskiego 
konkursu Rural Inspiration Awards w 
2019r., ale także był prezentowany 
na stoisku wystawienniczym w Bruk-
seli podczas konferencji pt. „Po 2020: 
działania lokalne w zmieniającym się 
świecie” a ostatnio, tj. w lutym bieżą-
cego roku, także podczas konferencji 
w Hiszpanii pt. „ Nowe umiejętności 
cyfrowego rolnictwa”.

W trakcie konferencji w Aranjuez 
(Hiszpania) swoją prelekcję na temat 
zrealizowanego projektu miał Prezes 
Stowarzyszenia p. Jerzy Motłoch. Se-
minarium miało na celu przyczynie-
nie się do opracowania i wdrożenia 
metod i narzędzi, które mogą pomóc 
rolnikom i doradcom rolnym rozwi-
nąć umiejętności, których potrzebują 
w obliczu transformacji cyfrowej w 
rolnictwie.
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Wśród zaproszonych gości obecno-
ścią zaszczycili  m.in.: Henryk Kula 
(członek Zarządu Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej, Prezes Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej - gospodarz 
jubileuszu), Jarosław Bryś (Wicepre-
zes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, 
Prezes Podokręgu Zabrze), Artur 
Szymczyk (Wiceprezes Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej, Prezes klubu 
Skra Częstochowa) i Jacek Magie-
ra  (trener reprezentacji Polski U20).
Grzegorz Derek przywitał także in-
nych zaproszonych gości, samorzą-
dowców oraz prezesów klubów zrze-
szonych w Podokręgu Częstochowa, 
trenerów, działaczy, zawodników i 
sędziów oraz sponsorów i partnerów 
podokręgu, a także pracowników 

Gala 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej
W hotelu Arche w Częstochowie odbyła się  Gala 100-lecia Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej. Imprezę otworzył występ Kaliny Matysiak, trzy-
krotnej mistrzyni świata we freestyle football. Podczas gali spotkali się 
prezesi, działacze i samorządowcy, którzy stanowią fundament piłki noż-
nej na Ziemi Częstochowskiej. Przywitał ich prezes Podokręgu Często-
chowa Grzegorz Derek, przypominając wyjątkowość jubileuszu.

Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Po wystąpieniach m.in. Prezesa ŚZPN 
Henryka Kuli czy trenera Jacka Ma-
giery, przyszedł czas na odznacze-
nia. Złotym medalem „Za Wybitne 
Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej” 
odznaczony został Jerzy Szymański. 
Kapituła przyznała także  Medale 
100-lecia Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej - takie wyróżnienie otrzymał 
m.in. Wójt Gminy Mstów Tomasz Gę-
siarz.

Oficjalną część gali zakończył występ 
piosenkarki Any Andrzejewskiej. Ale 
to nie był koniec piłkarskiego wie-
czoru w Częstochowie, bo rozmowy 
o sporcie trwały jeszcze bardzo dłu-
go.

Zwyciężyli gospodarze!
W Mstowie odbył się szkolny turniej piłki nożnej dzieci o Puchar Wójta 
Gminy Mstów, w którym udział wzięło sześć drużyn z terenu Powiatu 
Częstochowskiego.

Uroczystego otwarcia zawodów 
dokonała Wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Mstowie, Pani 
Teresa Nowakowska. Grano sys-
temem „każdy z każdym”. Mecze 
były bardzo zacięte i wyrównane. 
Zawody sędziowali: Tomasz Ba-
rański i Sylwester Rorat. 

Ostateczna kolejność turnieju:
1.Mstów
2. Kruszyna
3. Widzów  
4. Podlesie
5. Koniecpol II
6. Rzerzęczyce.

Królem strzelców turnieju zo-
stał Wojciech Zasępa (SP Kru-

szyna),   najlepszym bramkarzem 
Kacper Sporek (SP Podlesie) a naj-
lepszym zawodnikiem Paweł Cha-
raziak (SP Mstów). Uroczystego 
wręczenia statuetek, dyplomów 
i pucharów dokonał Wójt Gminy 
Mstów, Pan Tomasz Gęsiarz. Każ-
dy z zawodników otrzymał słodki 
upominek.

Skład drużyny SP Mstów:  Bartosz 
Baryś, Adrian Portas, Krystian 
Kempa, Igor Wawrzyniak, Jakub 
Kosmala, Oliwier Podsiedlik, Jan 
Derda, Paweł Charaziak, Wiktor 
Zwolski, Kordian Reterski.
Zdjęcia: Adrianna Olech. Opiekuna-
mi drużyny byli: Piotr Ujma i   Piotr 
Całusiński.

W tej edycji drużyny rywalizowały 
w kategorii Trampkarz Młodszy (r. 
2006 i młodsi). Do zawodów przy-
stąpiło 8 zespołów, podzielonych na 
dwie grupy. Po dwie pierwsze druży-
ny awansowały do półfinałów, a po-

VIII Turniej Halowy o Puchar Wójta Gminy Mstów
W hali sportowej w Mstowie rozegrano  VIII Turniej Halowy o Puchar 
Wójta Gminy Mstów.

zostałe grały o miejsca 5-8.
Zwycięsko z całej rywalizacji wyszła 
drużyna „Victorii” Żytno, która w 
finale po rzutach karnych pokona-
ła „Pilicę” Koniecpol. W meczu o 3 
miejsce gospodarz turnieju, „Warta” 

Mstów,   wygrał z UKS Raków Czę-
stochowa.

Klasyfikacja końcowa:
1. Victoria Żytno
2. Pilica Koniecpol
3. Warta Mstów
4. UKS Raków Częstochowa
5. Płomień Częstochowa
6. Unia Rędziny
7. Gmina Kłomnice
8. Olimpia Huta Stara
 
Nagrody indywidualne:
Najlepszy Strzelec: Jakub Rygałło 
(Pilica Koniecpol)
Najlepszy Zawodnik:  Jakub Kabacik 
(Warta Mstów)
Najlepszy Bramkarz: Jakub Zawada 
(Pilica Koniecpol)

Najlepszy Obrońca: Michał Bus  (Vic-
toria Żytno)
Odkrycie Turnieju: Aleks Wideryński 
(UKS Raków Częstochowa)
Podsumowania turnieju dokonał or-
ganizator, trener LKS „Warta” Mstów 
Prometeusz Morawiak, a nagrody na 
zakończenie osobiście wręczał Wójt 
Tomasz Gęsiarz.
Zdjęcia: Marcin Kloczkowski
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Mstowski Folwark nr 4 (10) 
kwiecień 1993
„29 kwietnia w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy radni obradowali nad budże-
tem. Głównym źródłem dochodów są 
podatki wpływające bezpośrednio na ra-
chunek gminy, takie jak: rolny, od nieru-
chomości, od środków transportowych 
(ogółem: 3.300.000.000,-) oraz subwen-
cje z budżetu państwa – 1.361.061.000,- 
Ogółem dochody zaplanowane zostały 
na 9.326.061.000,- plus nadwyżka bu-
dżetowa z 1992 r. 385.952.900,- ”

Mstowskie Forum nr 4(21) kwie-
cień 1994
„Chcę zainteresować gminę jedną z 
głównych ulic – ul. Wolności – nierówny 
asfalt, dziura na dziurze, mnóstwo sta-
rych, zaniedbanych domów, w których 
nikt nie mieszka, kilka rozsypujących się. 
Czy nie ma na to rady? Można przecież 
zburzyć, zasiać trawę, posadzić drzewa, 
postawić ławki i już jest o wiele przyjem-

W lipcu 1992 roku z inicjatywy ówczesnej Wójt Gminy Mstów, Bogusła-
wy Jury, ukazał się pierwszy numer biuletynu „Mstowski Folwark”, prze-
mianowanego później na „Mstowskie Forum”. Oto mała wycieczka w 
przeszłość, oparta na cytatach sprzed lat.

„Mstowskie Forum” – kalejdoskop historyczny

niej. Czy nie ma na to pieniędzy? To ogra-
niczmy na innych imprezach. Przecież 
chodzi o dobro i wygląd gminy. Przyje-
chali do mnie goście z Austrii i naprawdę 
było mi bardzo wstyd za Mstów.”

Mstowskie Forum nr 3-4 (29) 
kwiecień 1995
„Przedstawiamy – radny Mstowa, p. Lech 
Zapart. Wraz z nim z obwodu obejmują-
cego ul. Częstochowską, Norwida, Kiliń-
skiego, Partyzantów i nowe osiedle star-
towało aż 14 kandydatów. Zwyciężył, 
wyprzedzając kontrkandydata o 35 gło-
sów. Startował z głową pełną pomysłów 
i przeogromną wolą działania. Dziś wie, 
że nie jest prosto wprowadzić zamierze-
nia w czyn, że trzeba zadbać nie tylko o 
Mstów, ale dostrzec problemy okolicz-
nych miejscowości. Boleje, że nie udało 
mu się przeforsować żadnego ze swych 
projektów, uwag. Ani dużych, ani małych. 
Obawia się, by nie musiał nazwać tego 
czasu za czas zmarnowany. Zapowiada, 

że dotrwa do końca kadencji bez wzglę-
du na przeciwności.”

Mstowskie Forum nr 4 (39) kwie-
cień 1996
„Wśród mstowskich hodowców na szcze-
gólną uwagę zasługuje p. Eugeniusz Cier-
piałowski, posiadający wiele osiągnięć i 
zdobytych wyróżnień. Od najmłodszych 
lat p. Eugeniusz interesuje się gołębia-
mi. Od 1994 r. najbardziej docenia dwa 
szczepy gołębi, po których wyhodował 
gołębie szybkie, zdobywające znaczące 
wyniki w „lotowaniach”. Za sezon lotowy 
w 1994r. zdobył tytuł „Mistrza sekcji Rę-
dziny” uwieńczony pucharem. Również 
w tym sezonie lotowym, za ostatni „lot ze 
Słubic”, zdobył II-gie miejsce za najszyb-
szą serię „piątek”, uwieńczone również 
pucharem i dyplomem.”

Mstowskie Forum nr 4-5 (49) 
kwiecień-maj 1997
„Wójt poinformował, że w 1998r. planu-
je się wykonanie kanalizacji w Mstowie, 
a dopiero potem naprawę chodników i 
dróg. W tym roku wykonana będzie do-
kumentacja. Proponuje się zlokalizowa-
nie zlokalizowanie oczyszczalni ścieków 
między Wancerzowem a Jaskrowem. 
Następnie ogłoszony będzie przetarg na 
wykonanie kanalizacji w 1998r. począw-
szy od Mstowa. Padły pytania, dlaczego 
podłączenie telefonu w II etapie telefo-
nizacji kosztuje aż 12 milionów st. zło-
tych – wójt poinformował, że są to kosz-
ty uzyskane w przetargu, nikomu dotąd 
gmina nie dopłacała do podłączenia tele-
fonu i nadal nie dopłaca.”

Organizatorem lokalnym tegorocznej 
edycji był Gminny Ośrodek Kultury w 
Mstowie, przy wsparciu Wójta Gminy 
Mstów  Tomasza Gęsiarza. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objęła Poseł 
do Parlamentu Europejskiego  Jadwi-
ga Wiśniewska. Koordynatorami Biegu 
były Radne Gminy Mstów: Justyna Klim-
czak i Monika Pardela. Jednym z partne-
rów Biegu była Poseł na Sejm RP  Lidia 
Burzyńska.

Zgodnie z planem, oficjalnym rozpoczę-
ciem imprezy było wspólne odśpiewa-
nie Mazurka Dąbrowskiego na płycie 
mstowskiego rynku. Następnie radna 
Justyna Klimczak odczytała przesłanie 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy, skierowane do organi-
zatorów i uczestników Biegów Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” 
w 2020 roku. Kolejnym punktem eventu 
była wspólna rozgrzewka, którą popro-
wadziła Pani Katarzyna Tulejko.

Nadzór nad ruchem drogowym prowa-
dziła Komenda Miejska Policji w Często-
chowie. Za zabezpieczenie trasy Biegu 
odpowiedzialni byli strażacy ochotnicy 
z terenu gminy Mstów, którymi kierował 
Komendant Gminny OSP w Mstowie dh 
Marek Wróbel. W tym roku zaangażo-
wały się   jednostki OSP z: Mstowa, Ko-
byłczyc, Kuchar, Małus Małych, Mokrze-
szy oraz Siedlca.

Trasę wytyczono mstowskimi ulica-
mi:  Partyzantów, Kopernika, Skłodow-
skiej-Curie, Częstochowską, ze startem 
i metą na płycie rynku. Zawodnicy poko-
nali symboliczny  dystans 1963 metrów, 
który nawiązuje do daty śmierci w walce 
ostatniego z Żołnierzy Wyklętych – Jó-
zefa Franczaka ps. „Lalek”.

W Biegu mógł uczestniczyć każdy, bez 
względu na wiek.  Na linii startu stanę-

Bieg wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”, którego inicjatorem był Ś.P. Prezydent Lech Kaczyński. Jest to sym-
boliczne uczczenie pamięci żołnierzy polskiego podziemia antykomuni-
stycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944-1963.

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

ło blisko 450 biegaczy. Zdecydowaną 
większość stanowiły dzieci i młodzież, 
ale uczestnikami były również osoby 
starsze, rodzice z małymi dziećmi. Byli 
to zarówno mieszkańcy gminy Mstów, 
jak i osoby przyjezdne. Swój udział za-
znaczyły również grupy uczniów repre-
zentujące szkoły: SP nr 22 im. Gabriela 
Narutowicza w Częstochowie, VI LO im. 
Jarosława Dąbrowskiego w Częstocho-
wie, VIII LO Samorządowe w Częstocho-
wie, SP w Piasku, SP im. Św. Stanisława 
Kostki w Lgoczance oraz Niepubliczną 
Szkołę Podstawową w Kamieńskich 
Młynach (gm. Woźniki w powiecie lubli-
nieckim).

Każdy uczestnik Biegu otrzymał pakiet 
startowy, składający się z: koszulki (z 
wizerunkiem Żołnierza Niezłomnego), 
torby, opaski, materiałów promocyjnych, 
butonu, talonu na ciepły posiłek oraz 
numeru startowego, połączonego z bez-
zwrotnym chipem do pomiaru czasu.
Poseł L.Burzyńska nagrodziła Szkołę 
Podstawową w Mstowie, która najlicz-
niej uczestniczyła w Biegu. Nagrodę 
odebrali przedstawiciele 4 Gromady 
Zuchowej „Mstowskie słoneczka”, wraz 
z drużynową pwd. Beatą Sieradzką. Do-
datkowo, spośród wszystkich uczestni-
ków Biegu, rozlosowane zostały atrak-
cyjne nagrody - w tym wycieczka do 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli 
na zaproszenie Europoseł Jadwigi Wi-
śniewskiej. Posiadaczem szczęśliwego 
numeru 182 okazał się Stanisław Urba-
niec, uczeń SP Brzyszów. Ponadto przy-
gotowano nagrody rzeczowe, vouchery, 
bony podarunkowe i zaproszenia.
Podczas Biegu uhonorowani zostali tak-
że:  Europoseł Jadwiga Wiśniewska, Po-
seł Lidia Burzyńska oraz Wójt Tomasz 
Gęsiarz, którym wręczono pamiątkowe 
grawertony.
Info: Justyna Klimczak, Koordynatorka Bie-
gu w Mstowie


