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Gmina Mstów inwestuje mimo
pandemii
Część samorządów różnych szczebli zdecydowała o korek-
cie harmonogramu inwestycji na 2020 r. z powodu trwającej 
epidemii koronawirusa. Inną strategię zastosowano w gminie 
Mstów, w której ostatnie miesiące nie tylko nie przyniosły za-
stoju, ale na niektórych polach wręcz zwiększoną liczbę zadań. 
Dotyczy to zarówno planów tak kosztownych jak te związane 
z przebudową oczyszczalni, jak i równie potrzebnych, drob-
nych inwestycji zmieniających na lepsze życie mieszkańców. 
Na kolejnych stronach bieżącego numeru „Mstowskiego Fo-
rum” piszemy o wielu z nich.

Z okazji Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Wszystkim 
Mieszkańcom Naszej Gminy najserdeczniejsze życzenia 
wesołych, zdrowych i spokojnych Świąt.

Niech świąteczny czas pozwoli Wam zregenerować siły, wzmocnić rodzinne
więzi i radować się tym, co przynosi każdy dzień.

Życzą
Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów Krzysztof Choryłek
Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 
dla OSP Jaskrów
Najnowszym nabytkiem jed-
nostki jest średni samochód 
ratowniczo – gaśniczy, zbu-
dowany na podwoziu Volvo 
FL280 4×4 z 2020 roku. Zabu-
dowę pojazdu wykonała fir-
ma „bocar” z Korwinowa.

więcej na str. 12



Przebudowa ulicy Brzozowej
w Wancerzowie
W ramach realizacji budżetu gminy na 2020 rok przebudowana została 
ulica Brzozowa w Wancerzowie. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej oraz poboczy.

Ul. Brzozowa jest to ogólnodostępna 
droga gminna, wewnętrzna. Łączy 
drogę wojewódzką DW 786 z ul. Ja-
skrowską w Wancerzowie. Wyko-
nana jezdnia o nawierzchni z kostki 
brukowej ma szerokość 5,00m.
Przedmiotem zamówienia była 
„Przebudowa ulicy Brzozowej w 
Wancerzowie”, o łącznej długości 
462,95mb. W zakresie prac było wy-
konanie m.in.: robót pomiarowych, 
podbudowy z kruszywa łamanego, 
nawierzchni z kostki betonowej, 
ograniczonej krawężnikiem betono-
wym najazdowym i poboczy.
Wykonane zostało również oświe-
tlenie uliczne tego odcinka drogi.
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„Inicjatywa Sołecka” w Mokrzeszy
Wykonane zostało zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Mo-
krzeszy: zamontowano nową, drewnianą altanę, a podłoże utwardzono 
kostką brukową. Zadanie jest dofinansowane w ramach Marszałkowskie-
go Konkursu „Inicjatywa Sołecka 2020”.

Województwo Śląskie realizowało 
konkurs za pośrednictwem Depar-
tamentu Terenów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego. O pomoc finan-
sową ze środków budżetu Woje-
wództwa w ramach konkursu mogły 
ubiegać się sołectwa, za pośrednic-
twem gmin. Wkładem własnym mo-
gły być środki z funduszu sołeckiego. 
Teren, przeznaczony do zagospoda-
rowania, położony jest w centrum 
miejscowości, w pobliżu Szkoły 
Podstawowej oraz obiektu sporto-
wego „Iskry” Mokrzesz. Dzięki wy-
konanym pracom teren rekreacyjny 
zyskał nowe oblicze. W ramach re-
alizacji zadania wykonano i zamonto-
wano drewnianą altanę (o wymiarach 
4x7m, krytą gontem bitumicznym), 
przytwierdzoną do podłoża z kostki 
betonowej. Uporządkowano również 
plac oraz zasiano trawę.

Inwestycja pozwoli na lepszą inte-
grację społeczną mieszkańców So-
łectwa Mokrzesz – uporządkowana 
przestrzeń publiczna może być wy-
korzystywana m.in. przez miejscową 
Szkołę Podstawową (pikniki rodzin-
ne dla dzieci i rodziców, gry i zabawy 
itp.) czy Klub Sportowy „Iskra” Mo-
krzesz. 

Monitoring na budynku OSP Kuchary
Na budynku remizy OSP w Kucharach zamontowany został monitoring 
wizyjny. Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Wyposażenie systemu monitoringu 
to m.in. 4 kamery, rejestrator, dysk 
4TB i monitor 21”. Docelowo przewi-
dziano możliwość rozbudowy zesta-
wu do 8 kamer. 

Progi zwalniające w Małusach Małych 
i Łuszczynie
W Małusach Małych i Łuszczynie zostały wykonane po dwa progi zwal-
niające. Zadania zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Zakres prac obejmował: mechanicz-
ne rozebranie masy bitumicznej i 
podbudowy z kruszywa kamiennego; 
wykonanie podbudowy i profilowa-
nie podłoża; wykonanie progów o 
nawierzchni z kostki betonowej B1 
(grubość 8cm) w kolorze czerwonym; 
wykonanie oznakowania pionowego 

oraz poziomego (poprzez malowanie 
farbami akrylowymi z granulatem 
szklanym w kolorze białym linii P25 
i PEO); oznakowanie progu zwalnia-
jącego kolorem czerwonym i montaż 
i malowanie znaków pionowych i po-
ziomych (punktowe elementy odbla-
skowe).
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Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Jaskrowie 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego został wybrany 
Wykonawca zadania pod nazwą: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Jaskrowie, etap I”. Prace już się rozpoczęły.

Do przetargu oferty złożyło 7 
firm. Najkorzystniejsza to Kon-
sorcjum Firm: PBiI ABT Sp. z o.o., 
Grupa SZYMBUD Sp. z o.o. Sp.k., 
Częstochowa. Cena oferty brutto: 
10.085.534,84 zł. Umowa została już 
podpisana, teren budowy przekaza-
ny.
Przedmiotem zamówienia jest re-
alizacja I etapu rozbudowy i prze-
budowy oczyszczalni ścieków w Ja-
skrowie, polegającego na wykonaniu 
bloków inwestycyjnych „0” + „B” + 
„C”. Aktualnie oczyszczalnia pracuje 
na 100% swoich możliwości i nie ma 
docelowo możliwości przyłączania 
kolejnych odcinków sieci kanaliza-
cyjnej.
Oczyszczalnia zlokalizowana jest 
w Jaskrowie, przy ul.Starowiejskiej   
21a. Na obszarze bezpośrednio są-
siadującym z oczyszczalnią nie wy-
stępuje zabudowa mieszkalna.
W projekcie zastosowano techno-

logię wysokosprawnego procesu 
biochemicznego z udziałem osadu 
czynnego niskoobciążonego, z do-
datkowym procesem tlenowej sta-
bilizacji osadu. Praca rozbudowanej 
oczyszczalni będzie sterowana au-
tomatycznie za pomocą programu (z 
wizualizacją procesów i wskazaniem 
stanów alarmowych) – co ustabilizu-
je pracę całego układu technologicz-
nego.
Docelowa przepustowość oczysz-
czalni: Q = 1200 m3/dobę  (wcze-
śniejsze pozwolenie wodnoprawne 
wydane było w 2013r. na przepusto-
wość Q = 430 m3/dobę).
Niniejszą inwestycję należy prowa-
dzić tak, aby zapewnione było ciągłe 
oczyszczanie ścieków odprowadza-
nych do odbiornika. Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek utrzymania 
oczyszczalni w ruchu.
Termin wykonania całości przedmio-
tu umowy: 30 września 2022r.

Wiaty przystankowe promują gminę
Na terenie Gminy Mstów zamontowano kolejne nowe wiaty przystanko-
we, według autorskiego projektu.
Nowe przystanki autobusowe po-
wstały w: Jaskrowie („na żądaniu” i 
„na willach”), Zawadzie, Mokrzeszy, 
Pniakach Mokrzeskich, Kucharach i 
Latosówce.
-  Pierwsza wiata przystankowa we-
dług nowego, ciekawego projektu, 
powstała w 2015 roku – wspólnie z 
ówczesną Radą Gminy postanowili-
śmy wówczas sukcesywnie wymie-
niać stare, blaszane wiaty przystan-
kowe na nowe, będące sposobem 
promocji gminy i regionu – informuje 
Wójt Gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz.
Elementy przystanku zawierają m.in.: 
logotyp Gminy Mstów, nazwę miej-
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Remont w remizie OSP Jaskrów
W oczekiwaniu na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy nie marnowali 
czasu strażacy z OSP Jaskrów – w ramach Funduszu Sołeckiego został 
wykonany remont łazienek w remizie.

Zadanie to zostało wskazane przez 
mieszkańców Jaskrowa podczas 
ubiegłorocznego zebrania wiejskie-
go. Nieprzypadkowo, gdyż pomiesz-
czenia w remizie jednostki OSP 
Jaskrów są wielofunkcyjne – służą 
zarówno druhom strażakom, jak i 
mieszkańcom miejscowości. O remi-
zę dbają również Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich „Jaskrowianki”, dla 
których jest to miejsce spotkań i róż-
nych uroczystości. 
Zakres prac remontowych to m.in.: 

demontaż starych płytek, armatu-
ry, drzwi, ościeżnic; przygotowanie 
podłoża, wyrównanie ścian, grunto-
wanie; zabudowa z płyt kartonowo-
-gipsowych, malowanie sufitu; wyko-
nanie nowej instalacji elektrycznej; 
montaż nowych ościeżnic i drzwi 
wewnętrznych; montaż armatury sa-
nitarnej oraz prace porządkowe.
Strażacy z OSP Jaskrów we własnym 
zakresie ułożyli również kostkę bru-
kową przed wjazdem do garażu w 
remizie. 

scowości oraz ciekawe informacje z 
jej historii, mapę gminy i  widok tere-
nu „z lotu ptaka”(z oznaczeniem miej-
sca znajdowania się: „TU JESTEŚ”).

Informacje te mogą być bardzo przy-
datne dla turystów (rowerowych i 
pieszych), którzy coraz liczniej od-
wiedzają naszą gminę.
W następnych latach gmina planu-
je (tak jak do tej pory) sukcesywnie 
wymieniać stare „blaszaki” na nowe, 
aby przestrzeń publiczna w Gminie 
Mstów nabierała coraz lepszego wi-
zerunku. 



Oświetlenie skweru przy ZSP
w Jaskrowie
Skwer przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie, który jest wi-
zytówką miejscowości, od niedawna pięknie wygląda także w porze wie-
czorowej – wszystko za sprawą wykonanej w ostatnim czasie dobudowy 
oświetlenia tej przestrzeni publicznej.

Zakres prac w Jaskrowie obejmował 
zakup i montaż 8 lamp parkowych z 
oprawami LED. Nowoczesne oświe-
tlenie uliczne „cieszy oko” mieszkań-
ców – którzy porównują to miejsce 
do Central Parku w Nowym Jorku 
(oczywiście z zachowaniem odpo-
wiednich proporcji).
Tereny zielone to ważny aspekt prze-
strzeni publicznej - drzewa dają cień, 
wpływają na poprawę środowiska 
oraz poprawiają estetykę. Całość 
zagospodarowania skweru w Ja-
skrowie tworzy przemyślany pomysł 
(jeszcze kilka lat temu ten teren był 
mocno zaniedbany). Nowe oświetle-
nie parkowe LED jest „wisienką na 
torcie” i stanowi uzupełnienie wcze-
śniej wykonanych prac w otoczeniu 
tego miejsca. Wcześniej realizowano 
tu także takie zadania, jak; przebu-
dowa ul. Starowiejskiej w Jaskrowie 
czy korekta geometrii skrzyżowania 
DW786 z ul. Starowiejską.

Przebudowa drogi transportu rolnego 
w Małusach Małych
Zrealizowana została przebudowa drogi transportu rolnego w miejsco-
wości Małusy Małe. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu 
Województwa Śląskiego.

Wykonany odcinek drogi stanowi 
komunikację do pól dla mieszkańców 
Małus Małych i Mstowa. Zrealizo-
wana inwestycja - droga transportu 
rolnego o nawierzchni asfaltobeto-
nowej (z utwardzonymi pobocza-
mi i wykonaniem zjazdów) – ułatwi 
dojazd do pól oraz przyczyni się do 
poprawy funkcjonalności i polepsze-
nia parametrów technicznych na-
wierzchni. Zwiększy się też bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. 
Zadanie nosiło tytuł:   „Przebudowa 
drogi transportu rolnego w miejsco-
wości Małusy Małe”  (długość odcin-
ka drogi - 883 mb, szerokość - 3 mb, 
szer. w obrębie mijanki - 5 mb)
Zakres prac objął m.in.: roboty przy-
gotowawcze i roboty ziemne (kory-
towanie, zdjęcie warstwy humusu, 
wyprofilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne), 

wykonanie ekostabilizacji, podbu-
dowę z kruszywa kamiennego (war-
stwa dolna 15 cm, warstwa górna 5 
cm), nawierzchnię asfaltobetonową 
(warstwa wiążąca 4 cm + warstwa 
ścieralna 4 cm), wykonanie mijanki 
o wymiarach: długość 25 m, szero-
kość 2 m (całkowita szerokość jezdni 
w obrębie mijanki: 5 m), zjazdy (na 
posesje, pola i drogi polne) i pobocza 
utwardzone kruszywem kamiennym 
oraz zagospodarowanie przyległego 
terenu.

Dodatkowo, brakująca nakładka 
asfaltowa na wcześniej utwardzo-
nym  (2017r.) tłuczniem odcinku tej 
drogi transportu rolnego (ok.400m) 
jest planowana do wykonania w 
2021r.

Boisko w Krasicach na miarę XXI wieku
Piłkarze „Białej Gwiazdy” Krasice mecze rundy jesiennej klasy „A” rozgry-
wali już na odnowionym boisku sportowym. Klub zrealizował inwestycję, 
uzyskując dofinansowanie   w ramach konkursu PPJ, z wykorzystaniem 
środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
Klub złożył w ubiegłym roku wnio-
sek o dofinansowanie i znalazł się na 
liście rankingowej - w ramach naboru 
konkursowego I/2019/I LGD „Part-
nerstwo Północnej Jury”. Realizacja 
zadania wykonana została w 2020r. 
Nazwa inwestycji:  „Moderniza-
cja obiektów realizacji ruchowej w 
miejscowościach: Krasice, Jaskrów, 
Mstów, Pniaki Mokrzeskie, Małusy 
Wielkie poprawą integracji społecz-
nej i aktywności fizycznej Gminy 
Mstów”. 
Odnowione boisko znajduje się w 
tym samym miejscu (przy Szkole 
Podstawowej w Krasicach), ale jego 

wygląd zmienił się nie do poznania. 
Trawiasta murawa (trawa rozkłada-
na z rolki) oraz system nawodnienia 
(12 zraszaczy) sprawiły, że wreszcie 
w Krasicach powstała infrastruk-
tura sportowa na miarę XXI wieku. 
Wszystko idzie w parze z wynikami 
sportowymi klubu, gdyż w 2019r. 
„Biała Gwiazda” uzyskała po raz 
pierwszy historyczny awans do kla-
sy „A”. Dodatkowo w 2020r. Zarząd 
Klubu - we własnym zakresie - za-
montował ogrodzenie wokół boiska. 
Powstała również mała trybuna 
sportowa (52 siedziska) oraz wiaty 
dla zawodników rezerwowych. 
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Trwa rozbudowa Ośrodka Zdrowia w 
Mstowie
Zakres robót obejmuje min. przebudowę istniejącego budynku w zakresie 
rozbiórki części ścian i połączenie projektowanego obiektu z istniejącym 
obiektem za pomocą schodów wewnętrznych oraz za pomocą platformy 
pionowej oraz rozbudowę budynku - zwiększenie powierzchni użytkowej 
przez dobudowanie części parterowej z głównym wejściem do obiektu 
wraz rejestracją pacjentów z poczekalnią, zespołami gabinetów lekar-
skich połączonych z gabinetami zabiegowymi i przyporządkowanymi do 
nich poczekalniami. 
Na początku bieżącego roku Urząd 
Marszałkowski w Katowicach poin-
formował, że Gmina Mstów uzyskała 
blisko milion złotych dofinansowania 
na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w 
Mstowie przy ul.Wolności. Wniosek 
pn. „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w 
Mstowie przy ulicy Wolności wraz z 
zakupem sprzętu medycznego”  zo-
stał wybrany do dofinansowania w 
ramach naboru RPO WSL na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa X. Re-
witalizacja oraz infrastruktura spo-
łeczna i zdrowotna, działanie 10.1. 
Infrastruktura Ochrony Zdrowia. 
Wspomniany wniosek długi czas 
znajdował się na liście rezerwowej. 
Sytuacja zmieniła się w związku z 
przyjęciem przez Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego uchwały w sprawie 
uzupełnienia listy rankingowej do 
dofinansowania.  
W ostatnich dniach roku postęp prac 
jest już mocno zaawansowany. W 
komunikacji ogólnej powstaną do-
stępne toalety dla pacjentów, w tym 
osób niepełnosprawnych oraz zloka-
lizowany zespół pomieszczeń admi-
nistracyjnych. Powierzchnia ogółem:  
263,35 m2. Zakres robót obejmuje 
też wykonanie elewacji nowo po-
wstałego obiektu wraz z obróbka-
mi blacharskimi,  stolarką  okienną 
i drzwiową oraz rurami spustowymi 
PCV.

Zlecono też wykonanie kanaliza-
cji sanitarnej, wodociągowej, wen-
tylacji wodociągowej, centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytko-
wej z podłączeniem do istniejącej 
instalacji gazowej wraz z montażem 
armatury wodno-kanalizacyjnej, 
wykonanie instalacji elektrycznych: 
rozdzielnicy nN wraz linią zasilają-
cą, instalacji oświetlenia podstawo-
wego i ewakuacyjnego, instalacji 
oświetlenia zewnętrznego, instalacji 
gniazd wtykowych 230V i siłowych, 
instalacji okablowania strukturalne-
go, zasilania urządzeń sanitarnych 
i technologicznych obiektu, połą-
czeń   wyrównawczych, ochrony 
przeciwporażeniowej, ochrony prze-
ciwprzepięciowej, instalacji odgro-
mowej. Kolejne punkty zlecenia to 
wykonanie instalacji monitoringu 
CCTV, wykonanie montażu platfor-
my pionowej przeznaczonej do trans-
portu osób niepełnosprawnych oraz
zagospodarowanie terenu obejmu-
jące budowę obsługi komunikacyjnej 
obiektu w postaci drogi wewnętrz-
nej, miejsc postojowych i ciągów pie-
szych.

Zamawiający wymaga zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy wraz 
z jego odbiorem oraz uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie do dnia 
21.08.2021 r.

Ruszyła procedura związana z „Budową 
garaży dla OSP Mstów”
Ogłoszono przetarg dotyczący zadania. Zakres robót obejmuje: rozbudo-
wę budynku w kierunku północnym w poziomie parteru, przebudowę ist-
niejącej części w dostosowaniu do zaprojektowanej funkcji i nadbudowę 
ścianek kolankowych.
Zamontowane też będą 3 bramy ga-
rażowe na samochód ciężarowy o 
wymiarach 4,0 m x 4,0 m podnoszo-
ne elektrycznie i 2 bramy garażowe o 
wymiarach 2,5m x 2,35m podnoszo-
ne ręcznie. Powstanie wiata na samo-
chód bojowy od strony północnej, za-
gospodarowany zostanie teren (m.in. 
poszerzenie terenu utwardzonego 
na dojazd do bram garażowych). Po-
nadto po stwierdzeniu stanu funda-
mentów w granicy działki po dokona-
niu rozbiórki części obiektu, należy w 
przypadku złego stanu technicznego 
odbudować te ściany od fundamen-
tów.

Zamawiający wymaga zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy wraz 
z jego odbiorem oraz uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie do dnia 
31.01.2022 r. Ofertę należy złożyć 
w siedzibie Zamawiającego (punkt 
obsługi klienta) do dnia 29.12.2020 r.

Montaż odnawialnych źródeł energii na 
potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie
Zakończono realizację projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii 
na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności.

W zakresie prac znalazły się: montaż 
i konfiguracja instalacji fotowolta-
icznej o mocy 9,74kWp, wykonanie 
maszynowni pomp ciepła z technolo-
gią źródła ciepła i wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania, wykona-
nie wewnętrznej instalacji gazowej, 
montaż gazowego kotła grzewczego 
(jako alternatywnego źródła energii) 

oraz remont instalacji elektrycznej 
oraz maszynowni.
Projekt jest efektywny energetycz-
nie  ze względu na zastosowane roz-
wiązania w zakresie zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło (wytwa-
rzane przez źródła nieodnawialne) 
poprzez wykorzystanie rozwiązań 
OZE.

Wartość zadania: 545.000,00 zł, do-
finansowanie: 388.106,71 zł.

Przebudowa drogi w 
ul. Ośmiu Błogosławieństw w Siedlcu
W kwietniu bieżącego roku wicewojewoda Robert Magdziarz poinformo-
wał o dofinansowaniu na budowę i przebudowę dróg w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Ze względu na pandemię koronawirusa informacje 
przedstawił podczas wideokonferencji w Śląskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Katowicach z włodarzami z Subregionu Północnego. Jedną z dofi-
nansowanych inwestycji okazała się „Przebudowa drogi w ul. Ośmiu Bło-
gosławieństw w miejscowości Siedlec”. 

Wartość zadania to 663.375,00 zł, 
przy czym dofinansowanie (55%) 
wyniosło: 371.731,25 zł. Pełna na-
zwa zamówienia brzmiała: Przebu-
dowa drogi w ulicy Ośmiu Błogo-
sławieństw w miejscowości Siedlec, 
Gmina Mstów” w formule „zapro-
jektuj i wybuduj”. Całkowita długość 
przebudowywanego odcinka drogi 
wyniosła 364mb.

W zakresie znalazła się przebudowa 
jezdni, budowa ścieżki rowerowej, 
odwodnienie pasa drogowego i wy-
konanie utwardzonych poboczy. Do 
zadań wykonawcy należało również 
opracowanie organizacji ruchu, a na-
stępnie wykonanie tego oznakowa-
nia. Wykonawca musiał uzgodnić z 
Zamawiającym przygotowaną doku-
mentację projektową.

5INWESTYCJE GMINNE



6 INWESTYCJE GMINNE
„Inicjatywa Sołecka 2020” w Srocku
Poprzez zakup i montaż urządzeń rekreacji ruchowej – z dofinansowa-
niem w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka 2020” 
- zrealizowane zostało zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy bu-
dynku remizy w miejscowości Srocko.

Województwo Śląskie realizowało 
konkurs za pośrednictwem Depar-
tamentu Terenów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego. Wkładem wła-
snym mogły być środki z funduszu 
sołeckiego.

Zagospodarowany teren położony 
jest w centralnej części miejscowo-
ści. To praktycznie jedyna w Srocku 
przestrzeń, która mogła być prze-
znaczona do celów rekreacyjnych. 
Wcześniejszy jej stan ograniczał jed-
nak aktywne spędzanie wolnego cza-
su - z uwagi na brak odpowiedniego 
zaplecza oraz wyposażenia.

W wyniku wykonanych prac teren 
spełnia zarówno funkcję rekreacyj-
ną, jak i integracyjną dla mieszkań-
ców. W ramach realizacji zadania 
zakupiono i zamontowano następu-

jące urządzenia rekreacji ruchowej: 
zjazd linowy (o długości 25 m), karu-
zela tarczowa z siedziskami, orbitrek 
pojedynczy, prasa nożna, krzesło do 
wyciskania, motyl klasyczny, street 
workout III, wioślarz i twister.
Dodatkowo zamontowany został 
kosz na śmieci. Wszystkie zakupione 
urządzenia spełniają aktualne normy 
bezpieczeństwa, wykonane są z pro-
fili metalowych malowanych prosz-
kowo i płyt HDPE.

Powyższa inwestycja pozwoli oso-
bom w każdym wieku na prowadze-
nie zdrowego i aktywnego trybu 
życia, a dodatkowo łączy aktywność 
fizyczną z możliwością przebywania 
na świeżym powietrzu.

Oczyszczenie zbiornika wodnego
w Zawadzie
Zagospodarowany został teren na działce nr 210 w Zawadzie, poprzez 
wykonanie czyszczenia zbiornika wodnego oraz montaż nowego ogro-
dzenia panelowego. 

Zakres prac obejmował m.in.: oczysz-
czenie zbiornika o powierzchni ok. 
1000m2 z osadu zalegającego na 
dnie, profilowanie skarp, uszczelnie-
nie jazu odpływowego ze zbiornika, 
ułożenie ażurów betonowych na 
ścianie zachodniej (od strony placu 
zabaw) i uporządkowanie terenu.
Dodatkowo wykonane zostało nowe 
ogrodzenie zbiornika wodnego (z 
siatki modułowej), na odcinku ok. 70 
mb - wraz z furtką, zlokalizowaną od 

strony ulicy Stawowej w Zawadzie. 
W celu poprawy bezpieczeństwa ist-
niejąca furtka na plac zabaw została 
przełożona – tak, aby wejście dla ro-
dziców i dzieci było zlokalizowane 
bezpośrednio od ulicy, a nie od stro-
ny stawu.
Zagospodarowanie terenu przy 
zbiorniku wodnym w Zawadzie bę-
dzie kontynuowane w 2021r. Zada-
nie zrealizowano w ramach Fundu-
szu Sołeckiego. 

Plan priorytetowy dzielnicowego
Realizując Plan priorytetowy dzielnicowego, Komisariat Policji w Kłom-
nicach apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na teren rekreacyjny i plac 
zabaw przy Urzędzie Gminy w Mstowie. 

Zakładanym celem do osiągnięcia 
w okresie od 01.07.2020 roku do 
31.12.2020 roku jest zapewnienie 
właściwego poziomu bezpieczeń-
stwa mieszkańców, a także ograni-
czenie zjawiska spożywania alkoho-
lu, dewastacji ogólnie dostępnego 
mienia, zaśmiecania oraz zakłócania 
ładu i porządku publicznego na tere-
nach rekreacji i placu zabaw w miej-
scowości Mstów ul. Gminna (przy 
budynku Urzędu Gminy).

W związku z tym dzielnicowy zwraca 
się z apelem do osób mieszkających 
w bezpośrednim sąsiedztwie tego te-
renu (oraz przemieszczających się w 
jego rejonie) o reagowanie na wszel-
kiego rodzaju przejawy łamania pra-
wa. 

W szczególności o tym fakcie należy 
powiadomić Komisariat lub skontak-
tować się z dzielnicowym tel. 508-
036-611 .

Nowy radiowóz w KP w Kłomnicach
Policjanci z Komisariatu Policji w Kłomnicach odebrali nowy radiowóz. 
Zakup został sfinansowany ze środków gmin (Kłomnice, Mstów, Myka-
nów, Rędziny), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach oraz z budżetu Policji.

Dzięki współpracy i zaangażowaniu 
finansowym samorządu terytorial-
nego, do mundurowych z Komisaria-
tu Policji w Kłomnicach trafiła toyota 
saris. Nowy radiowóz nie tylko po-
prawi komfort pracy funkcjonariuszy, 
ale przyczyni się do efektywniejszej 
obsługi mieszkańców naszego po-
wiatu - co przełoży się bezpośrednio 
na zapewnienie bezpieczeństwa lo-
kalnej społeczności. Gmina Mstów 
partycypowała w kosztach przedsię-
wzięcia, udzielając w 2020r. (wspól-
nie z gminami: Kłomnice, Mykanów 
i Rędziny) dotacji na zakup nowego 
radiowozu dla Komisariatu Policji w 
Kłomnicach, w kwocie 10 tyś. zł.
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Budowa chodników przy drogach
powiatowych
Zakończył się IV, ostatni etap budowy chodnika (wraz z odwodnieniem) 
w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w Kobyłczycach. Zamawiającym był 
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, przy współfinansowaniu Gmi-
ny Mstów. Dzięki współpracy Gminy Mstów i Powiatu Częstochowskiego 
powstały nowe odcinki chodników także przy drogach powiatowych w: 
Cegielni, Kucharach, Kłobukowicach i Wancerzowie.

Zadania były realizowane na zle-
cenie Powiatowego Zarządu Dróg 
w Częstochowie, przy współfinan-
sowaniu Gminy Mstów – stosowne 
umowy zostały popisane przez Za-
rząd Powiatu i Wójta Tomasza Gęsia-
rza. Wymienione odcinki chodników 
są bardzo ważne m.in. ze względu na 
kwestie bezpieczeństwa pieszych.
Podstawowe parametry technicz-
ne inwestycji pod nazwą „Budowa 
chodnika wraz z odwodnieniem w 
ciągu drogi powiatowej nr 1040S w 
m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap 
IV”: długość -  750 mb., kategoria 
obciążenia ruchem: KR 1, przekrój: 
jednostronny ze spadkiem w kierun-
ku istniejącej nawierzchni drogi, sze-
rokość na prostej: 2,0 m., pochylenie 
poprzeczne: 2%, nawierzchnia: kost-
ka brukowa betonowa gr. 8cm.
W ramach inwestycji wykonano od-
wodnienia istniejącej drogi - za po-
mocą kanalizacji deszczowej - oraz 
wykonano konstrukcję chodnika i   
wjazdów. Ukształtowanie   wysoko-
ściowe dostosowano do stanu ist-
niejącej drogi powiatowej 1040S, 

uwzględniając dowiązanie do istnie-
jącej zabudowy. Niweleta chodnika 
jest dostosowana do niwelety drogi, 
przy której chodnik został zbudo-
wany, uległa ona tylko niewielkiej 
korekcie ze względu na polepszenie 
spływu wód opadowych.
Ze względu na to, że chodnik usytu-
owany jest w linii istniejącego rowu, 
który odwadnia drogę powiatową, 
wykonano kanalizację deszczową. 
Woda z pasa drogi odprowadzana 
jest wzdłuż krawężnika do wpustów 
ulicznych, a wpusty uliczne włączone 
są do kanału deszczowego. Woda z 
pasa ruchu poprzez wpusty deszczo-
we oraz kanał deszczowy odprowa-
dzana jest do rowów przydrożnych. 
Budowa chodnika (wraz z odwod-
nieniem) przy drodze powiatowej 
1077S na odcinku Cegielnia-Ku-
chary (etap II - 520mb).
I etap był realizowany był w 
2019r.  Prace, związane z II etapem 
trwały do końca grudnia br. Przed-
miotowy chodnik   jest obiektem   li-
niowym   o     nawierzchni     z   kostki 
brukowej, oddzielony od nawierzch-

ni drogi krawężnikiem 15*30*100. To 
chodnik publiczny ogólnodostępny, 
pełniący funkcje komunikacyjne dla 
pieszych. W ramach inwestycji wyko-
nano odwodnienia istniejącej drogi 
- za pomocą kanalizacji deszczowej - 
oraz wykonanie konstrukcji chodnika 
i wjazdów.
Ze względu na to, że chodnik jest 
usytuowany w linii istniejącego rowu 
(który odwadnia drogę powiatową), 
wykonano kanalizację deszczową. 
Woda z pasa drogi jest odprowadza-
na wzdłuż krawężnika do wpustów 
ulicznych.  Wpusty uliczne włączone 
są do kanału deszczowego. Woda z 
pasa ruchu poprzez wpusty deszczo-
we oraz kanał deszczowy jest odpro-

wadzana do rowów przydrożnych. 

Zakończyło się też zadanie: Budo-
wa  chodnika w Kłobukowicach (II 
etap – 505mb., I etap był zrealizowa-
ny w 2019r.) w ciągu drogi powiato-
wej 1028S oraz chodnika w Wance-
rzowie ul. Gminna (215mb). 

Przebudowa drogi powiatowej 1060S 
na odcinku Rudniki - Wancerzów
Przebudowa drogi powiatowej 1060S na odcinku Wancerzów-Rudniki 
została zakończona. Zadanie było dofinansowane w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych i współfinansowane przez Powiat Częstochowski 
oraz gminy: Mstów i Rędziny.
To ponad 5-kilometrowy odcinek 
drogi powiatowej, stanowiący ważne 
połączenie z Gminą Rędziny, przebie-
gający w kierunku dróg krajowych: 
DK-1 czy DK-91. Inwestycja była re-
alizowana w latach 2019-2020, Za-
mawiający: Powiatowy Zarząd Dróg 
w Częstochowie. 
9 września 2019r. Starosta Czę-
stochowski odebrał symboliczne 
czeki na dofinansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 
(Lokalnych).  Jeszcze w 2019 roku 
została podpisana stosowna umo-
wa o współfinansowaniu inwestycji 
przez Powiat Częstochowski, Gminę 
Mstów i Gminę Rędziny. W ramach 
przygotowania do inwestycji Gmina 
Mstów wymieniła wiosną 2020r. sta-
ry, wadliwy wodociąg na ul. Sadowej 
w Wancerzowie.
Następnie przyszła kolej na reali-
zację zadania „Przebudowa drogi   
powiatowej nr 1060 S na odcinku 
od DK 91 w m. Rudniki do DW 786 
w m. Wancerzów, Gmina Rędziny i 
Mstów”. Wartość zadania  (po prze-
targu) to 7.992.565,28 zł (z tego war-
tość zadania na terenie gminy Mstów  
2.351.970,00 zł). Dofinansowanie 

Gminy Mstów wyniosło 529.193,25 
zł. W ramach przebudowy DP 1060S 
wykonano odcinkowo nową kon-
strukcję jezdni i chodników. Dodat-
kowo w celu poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu pieszego i rowerowego, 
m.in. na odcinku od km 8+080 do km 
10+260 ciąg pieszy po stronie lewej.

Rozpoczęła się przebudowa drogi 
1037S na odcinku Siedlec-Srocko
Bardzo miła informacja dotarła ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Katowicach – w wyniku powstałych oszczędności inwestycja pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej 1037S na odcinku Siedlec-Srocko” uzyskała 
dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 
1.950.000.00 zł!

Przypomnijmy, że wniosek ten był 
składany do dofinansowania w sierp-
niu 2019r.  W grudniu ub. roku zna-
lazł się na wojewódzkiej liście ran-
kingowej, która trafiła do Warszawy 
– celem zatwierdzenia przez Pre-
miera Mateusza Morawieckiego. 15 
kwietnia 2020r. Premier zatwierdził 
listy zadań do finansowania ze środ-
ków Funduszu Dróg Samorządowych 
- projekt pn.  „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 1037S na odcinku Sroc-
ko-Siedlec”  znalazł się wówczas w 
rankingu na liście rezerwowej.

Po oszczędnościach przetargowych, 
„wskoczył” do dofinansowania na 
listę podstawową i można było roz-
strzygnąć przetarg i rozpocząć prace.

Istniejąca droga na odcinku ok. 3 
kilometrów jest w fatalnym stanie. 
Liczne spękania i dziury powodowa-
ły utrudnienia w komunikacji samo-
chodowej oraz w ruchu pieszym.
Dla potrzeb inwestycji została w 
2018r. najpierw opracowana doku-
mentacja projektowa na odcinek 
Gąszczyk-Siedlec (współfinansowa-
na przez Gminę Mstów), a w 2019r. 
dokumentacja na odcinek Srocko-
-Gąszczyk. Projekt obejmuje ele-
menty m.in. odwodnienia, ścieżki ro-
werowej oraz chodnika.

Wartość zadania:  3.900.000,00 zł., 
dofinansowanie - Fundusz Dróg Sa-
morządowych (50%):  1.950.000,00 
zł., wkład własny Powiatu Często-
chowskiego (25%):  975.500,00 
zł. Wkład własny Gminy Mstów 
(25%) natomiast to  975.500,00 zł 
Zadanie będzie wykonywane w la-
tach 2020-2021.  Podpisana została 
również Umowa o wspólnym finan-
sowaniu inwestycji przez Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie oraz 
Gminę Mstów.
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Inwestycje w placówkach oświatowych
W celu zapewnienia właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego 
placówek oświatowych w 2020r. wykonano niezbędne inwestycje, prace 
remontowe oraz zakupy wyposażenia.

Władze gminy Mstów ze szczególną 
troską podchodzą do spraw, związa-
nych z edukacją uczniów szkół z na-
szego terenu. W celu wzbogacenia 
bazy lokalowej szkół i przedszkoli, 
zrealizowano następujące zadania 
(m.in.):
W ramach programu rządowego 
,,Zdalna Szkoła”  oraz  ,,Zdalna Szko-
ła+”  Gmina Mstów pozyskała dofi-
nansowanie (w kwocie 69.500,00 
zł oraz 55.000,00 zł) i zakupiła dla 
wszystkich szkół z terenu gminy 43 
laptopy, które przeznaczone są do 
prowadzenia zdalnej nauki, umoż-
liwiając realizację zdalnych lekcji 
uczniom wykluczonym cyfrowo.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ja-
skrowie
Remont mocno już wysłużonej sali 
- która na co dzień używana jest nie 
tylko przez uczniów w czasie za-
jęć szkolnych, ale również m.in. do 
zebrań sołeckich czy wieczorami 
przez amatorów sportu - planowany  
był od kilku lat. W ramach budżetu 
gminy na 2020 rok udało się zabez-
pieczyć środki finansowe i zadanie 
można było zrealizować w tym roku. 
Zakres prac remontowych w spor-
towym skrzydle placówki w Jaskro-

wie (o całkowitej powierzchni za-
budowy ponad 600 m2) obejmował 
salę gimnastyczną, gdzie wykonano 
cyklinowanie, czyszczenie, lakiero-
wanie posadzek i parkietów (wraz z 
malowaniem linii boisk), przygoto-
wanie powierzchni ścian i malowanie 
(wraz z uzupełnieniem ubytków), a 
także przygotowanie i pomalowanie 
konstrukcji szkieletowych. Odno-
wiono także widownię i korytarz z 
szatniami. Poza pracami malarskimi 
udało się jeszcze wymienić wszyst-
kie drzwi, klamki, wyłączniki elektr., 
zmodernizować oświetlenie oraz od-
nowić szatnie i sanitariaty.
W celu zwiększenia powierzchni 
sal lekcyjnych i przestrzeni między 
uczniami przeniesiono bibliotekę do 
sali nr 8 (którą wcześniej wyremon-
towano) - dzięki temu uzyskano dużą, 
przeszkloną salę lekcyjną dla dzieci z 
klas I-III. Dokonano w niej również 
modernizacji oświetlenia oraz dopo-
sażenia w tablice i meble.

Z Funduszu Sołeckiego Jaskrowa 
zakupione zostały dla szkoły bramki 
do piłki nożnej. Natomiast Fundacja 
„Cemex” wsparła jaskrowską szko-
łę finansowo, z przeznaczeniem na 
wykonanie prac ogrodniczych na ob-
szarze boiska trawiastego. W roku 
szkolnym 2019/20 w ZSP Jaskrów 
realizowany był Program „ERASMUS 
+“ - w ramach programu szkoła pozy-
skała środki na szkolenia nauczycieli 
oraz zakupy pomocy i materiałów w 
ramach projektu „Rozwój z CLIL-me-
todą skutecznej nauki”.
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Zawadzie
W wakacje tego roku zmieniło się 
szkolne boisko w placówce w Zawa-
dzie. Twarde, betonowe płyty boiska 
do siatkówki i koszykówki zamienio-
no na miękką, bezpieczną, amorty-
zującą każdy upadek, kauczukową 
nawierzchnię. Nowa inwestycja spra-
wia, że zajęcia wychowania fizyczne-
go dla dzieci stają się dużo bardziej 
bezpieczne. Poprawił się też stan 
boiska do piłki nożnej. Zostało ono 
wyrównane i zyskało nawierzchnię 
trawiastą – efekty nowej murawy zo-
baczymy na wiosnę przyszłego roku. 
W szkole wymieniono również rolety 
w trzech klasopracowniach oraz za-
kupiono pomoce dydaktyczne i wy-
posażenie (m.in. aparat kompaktowy, 
nagłośnienie, laptop, zestaw szaf ar-
chiwalnych i półek).

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Małusach Wielkich
Wykonano: remont 3 sal dydaktycz-
nych i pokoju nauczycielskiego, ko-
rytarzy, klatki schodowej, montaż 
szklanych drzwi. Dodatkowo wy-
konany został gruntowny remont 
łazienki. Zakupiono też niezbędne 
wyposażenie (tablice magnetyczne, 
stoliki, krzesła, laptop).

Szkoła Podstawowa w Mstowie
Wykonany został remont korytarzy 
szkolnych na parterze, remont insta-
lacji elektrycznej. Zakupiono m.in. 
stoły do gier świetlicowych, zasta-
wę do kuchni, pomoce do pracowni 
chemicznej, wyposażenie korytarzy 
szkolnych i sal lekcyjnych (meble, 
tablice, gabloty, rolety zewnętrzne,   
szafy metalowe dla uczniów, tablicę 
interaktywną). 
Szkoła realizowała projekty: „Zielo-
na Pracownia” (utworzenie nowo-

czesnej pracowni biologiczno-geo-
graficznej „Ciekawi Świata”)   oraz 
„Posiłek w Szkole i w domu” (doposa-

żenie kuchni oraz jadalni w placów-
ce).

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy
Wykonano remont dwóch sal lekcyj-
nych (tynk strukturalny, sufit podwie-
szany, panele, parapety wewnętrzne, 
listwy). W ramach Funduszu Sołec-
kiego zagospodarowano teren przy 
szkole - zamontowano nową, drew-
nianą altanę, a podłoże utwardzono 
kostką brukową.

Szkoła Podstawowa w Kucharach
Zrealizowane zostały prace remon-
towe, polegające na dociepleniu stro-
pu (poprzez rozścielanie granulatu 
wełny kamiennej PAROC grubości 
min. 25 cm, powierzchnia: 164 m2). 
Zakupiono również pomoce dydak-
tyczne i wyposażenie (szafa metalo-
wa, stół komputerowy szt. 2, stolik 
uczniowski, zestaw komputerowy, 
drukarka).
Z Funduszu Sołeckiego dokonano 
zakupu i montażu wideo-domofonu 
oraz monitoringu (4 kamery + reje-
strator) na terenie Szkoły Podstawo-
wej w Kucharach.

Szkoła Podstawowa w Brzyszowie
Na potrzeby utrzymania terenów 
zielonych wokół placówki szkolnej 
zakupiona została kosiarka spalino-
wa oraz kosa dmuchawa Stiga. Z Fun-
duszu Sołeckiego Brzyszowa oraz 
Małus Małych szkoła sfinansowała 
zakup nowego zestawu do nagło-
śnienia. 
 
Szkoła Podstawowa w Krasicach
Zamontowane zostały dwie kamery 
(plus osprzęt) na terenie szkoły – w 
ramach Funduszu Sołeckiego. Wyko-
nano również prace remontowe sali 
lekcyjnych.
 
Przedszkole w Siedlcu
W trakcie roku szkolnego do-
posażony został plac zabaw (ze-
staw zabawowy, bujaki, huś-
tawka podwójna), w ramach 
Funduszu Sołeckiego. Zakupiono też 
m.in. monitor interaktywny, laptop. 
 
Przedszkole w Wancerzowie
Zakupiono m.in. podłogę interaktyw-
ną SmartFloor, laptop, monitor inte-
raktywny. Z Funduszu Sołeckiego 
został doposażony plac zabaw przy 
przedszkolu.
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Montaż klimatyzacji w Przedszkolu w 
Wancerzowie
W Przedszkolu w Wancerzowie została zamontowana klimatyzacja. Sys-
tem jest dostosowany do obowiązujących wymogów – tak, aby pomiesz-
czenia były odpowiednio schładzane i tworzył się bezpieczny mikrokli-
mat dla dzieci.
Klimatyzacja staje się standardem 
w większości nowoczesnych budyn-
ków użyteczności publicznej. Nie 
inaczej dzieje się w takich obiektach, 
jak przedszkola. Prace przy montażu 
klimatyzacji w Przedszkolu w Wan-
cerzowie odbyły się w listopadzie 
br., podczas nieobecności dzieci w 
placówce. Zainstalowano klimatyza-
tory we wszystkich trzech salach na 
parterze oraz w kuchni, a także na I 
piętrze (w sali gimnastycznej i w po-
łączonej z nią sali). 
Bardzo się cieszymy, że dzieci będą 
miały jeszcze bardziej komfortowe 
warunki do zabawy i nauki, a pra-
cownicy do wykonywania swoich 
obowiązków. Zwłaszcza, że zbyt wy-
soka temperatura może powodować 

„Szkoła pamięta”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mstowie oraz Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Małusach Wielkich uczestniczą w ogólnopolskiej akcji „Szko-
ła pamięta”, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Celem akcji „Szkoła pamięta” jest 
uwrażliwienie młodych ludzi na po-
trzebę pielęgnowania pamięci o bli-
skich i bohaterach naszej wolności,   
którzy są związani z historią regionu 
Mstowa. Pamięć o nich jest wyrazem 
szacunku dla ich życia i dokonań. Ko-
ordynatorami akcji są: Kuratorium 
Oświaty w Częstochowie , Dyrektor 
ZSP Małusy Wielkie Mariola Tom-
czyk, Dyrektor SP Mstów Anika Wa-
sil oraz  nauczyciel historii w mstow-
skiej szkole, Wioletta Derda.
Dziękujemy wszystkim uczniom, ro-
dzicom, nauczycielom za udział w ak-
cji i piękne świadectwo pamięci oraz 
szacunku do naszej lokalnej historii.

Informacja: mgr Wioletta Derda

„Aktywna Tablica” w Krasicach
Kuratorium Oświaty w Katowicach opublikowało wykaz szkół, obję-
tych wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakre-
sie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 -„Ak-
tywna Tablica” – edycja 2020.  Na liście rankingowej znalazła się Szkoła 
Podstawowa im. Św. Huberta w Krasicach. 

W poprzednich latach z programu 
„Aktywna Tablica” skorzystało już 
7 placówek oświatowych w Gminie 
Mstów. Wysokość wsparcia finan-
sowego może wynieść maksymal-
nie 14 tys. zł dla jednej szkoły i nie 
może przekroczyć 80% wartości 
całego zakupu. Pozostałe 20% (3,5 
tys. zł) zapewnia organ prowadzą-
cy placówkę, czyli gmina. W 2020 
roku o dofinansowanie mogły ubie-
gać się m.in. szkoły podstawowe, 
które nie otrzymały wsparcia fi-

„Zielona Pracownia” w SP Mstów
W Szkole Podstawowej w Mstowie powstała nowoczesna pracownia bio-
logiczno-geograficzna „Ciekawi Świata”. 

Na stworzenie ciekawego i ekolo-
gicznego miejsca nauki w placówce 
oświatowej szkoła w Mstowie uzy-
skała 30.000,00 zł dotacji. Wniosek 
składała Gmina Mstów jako organ 
prowadzący. Zakres prac obejmo-
wał: zakup pomocy dydaktycznych, 
sprzętu audio-video, komputero-
wego, wyposażenia (stoły, krzesła, 
tablice szkolne). Wykonanie prac re-
montowych w sali sfinansowano ze 
środków budżetu gminy. 
Symbolicznego otwarcia pracowni 
dokonali: Poseł na Sejm RP, Lidia Bu-
rzyńska, Wójt Gminy Mstów Tomasz 
Gęsiarz, Dyrekcja Szkoły: Anika Wa-

sil, Teresa Nowakowska i Radni z 
Mstowa: Zbigniew Bigosiński, Justy-
na Klimczak.
Układ  pracowni „Ciekawi Świata”  w 
Szkole Podstawowej w Mstowie zo-
stał opracowany tematycznie. Wy-
dzielona została część biologiczna i 
geograficzna.
- Strefę biologiczną stanowią atrak-
cyjne pomoce dydaktyczne (m.in. 
szkielet czy układ mięśniowy czło-
wieka, mikroskopy). Znajdziemy tam 
również różnorodne preparaty z ma-
teriałem biologicznym oraz zestawy 
narzędzi preparacyjnych.
- Natomiast w części geograficznej na 
półkach i w szafach ekspozycyjnych 
wystawione są fizyczne i polityczne 
globusy oraz okazy skał, minerałów 
– które mstowska szkoła posiada-
ła, jednak do tej pory brakowało sali 
do ich wyeksponowania. Zakupiono 
również modele: ruchu obiegowego 
Ziemi, poziomic i warstwic oraz wul-
kanu.
Wszystko po to, by uczniowie chętnie 
spędzali czas na nauce, rozwijali swo-
je zainteresowania przyrodnicze, jak 
i ekologiczne. Wzbogacenie bazy dy-
daktycznej Szkoły Podstawowej w 
Mstowie oraz zakup ciekawych po-
mocy dydaktycznych spowodują, że 
lekcje i zajęcia staną się kreatywne, 
inspirujące i twórcze. 

przegrzanie organizmu oraz skutko-
wać złym samopoczuciem i osłabie-
niem koncentracji. Dziękujemy Panu 
Wójtowi i Radzie Gminy za wspie-
ranie inwestycji na terenie naszego 
przedszkola – podsumowuje Dyrek-
tor Przedszkola w Wancerzowie, Ju-
styna Krauze-Cieślińska.

Projekt „Być jak Ignacy”
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaskrowie bierze udział w ogólnopol-
skim programie edukacyjnym „Być jak Ignacy”. W ramach innowacji pe-
dagogicznej uczniowie klasy II realizują zadania wskazane przez organi-
zatorów.

Tematyka czterech bloków doty-
czy: energii, ekologii, transportu 
oraz nowych technologii! Ener-
gia odnawialna, nieodnawialna, z 
wnętrza ziemi, z plazmy, słonecz-
na, z przestrzeni kosmicznej... 
Temat energii jest fascynujący i za-
wiły jednocześnie! W listopadzie 
uczniowie pracują zdalnie, poznając 
zagadnienia związane z energią od-
nawialną. W domowym zaciszu po-
wstają prace końcowe - piękne wia-
traki. 

nansowego w poprzedniej edycji 
programu (w latach 2017-2019). 
Szkoła Podstawowa w Krasicach 
dzięki dofinansowaniu planuje zaku-
pić trzy interaktywne monitory do-
tykowe. 



Działalność GOK i Biblioteki w
Mstowie
Czas pandemii zmienił formę pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliote-
ki w Mstowie - podejmowane działania są realizowane przy użyciu tech-
nik informatycznych i medialnych dróg komunikacji. 

-  Pracownia plastyczna  ma za sobą 
kilkadziesiąt godzin pracy nad ma-
teriałami instruktażowymi, dotyczą-
cymi różnych technik plastycznych, 
które można będzie znaleźć na profi-
lu Facebookowym czy kanale YouTu-
be. Również do sieci przeniesione zo-
stały prowadzone zajęcia muzyczne 
z nauki gry na gitarze i pianinie. Przy 
wykorzystaniu programów do tele-
transmisji uczestnicy zajęć łączą się 
wirtualnie z danym instruktorem.
 
-  GOK będzie również organizato-
rem koncertów on-line.  Pierwszym 
zwiastunem takich występów było 
nagranie utworu „Biały Krzyż”, z oka-
zji Święta Niepodległości. Na sali wi-
dowiskowej trwają już przygotowa-
nia do koncertu kolęd on-line. Kolędy 
zaśpiewa młodzież z terenu gminy 
Mstów, przy akompaniamencie ze-
społu muzycznego. Zapraszamy na 
kanał YouTube GOKu.
Kolejnym twórczym projektem jest 
stworzenie osobnego miejsca do na-
grań muzycznych, lektorskich, video i 
zajęć edukacyjnych. To profesjonalne 
zaplecze, odpowiednio zaadaptowa-
ne akustycznie, pozwoli na realizację 
kolejnych projektów muzycznych. 
Więcej informacji o samym przed-
sięwzięciu (oraz zdjęcia) pojawi się w 
osobnym artykule.
 
-  Biblioteka Gminna w Mstowie zo-
stała wyposażona w profesjonalną 
ladę biblioteczną oraz sprzęt elek-
troniczny niezbędny do kompute-
ryzacji biblioteki. Kolejnym etapem 
komputeryzacji będzie elektronicz-

na obsługa czytelnika, polegająca na 
przeniesieniu kart papierowych na 
karty elektroniczne w komputerze 
- co nastąpi w nowym roku kalenda-
rzowym.
Każdy dzień pracy biblioteki wypeł-
niony jest działaniami, polegający-
mi na katalogowaniu książek - co 
oznacza, że czytelnik może zajrzeć 
na regały biblioteczne przy użyciu 
komputera domowego lub telefonu. 
Wystarczy wpisać w wyszukiwarce 
adres:  https://mstow-bg.sowa.pl/  , 
aby przenieść się do cyfrowej wersji 
magazynu książek Biblioteki w Msto-
wie.

Dotychczasowy efekt pracy to wynik 
wdrażania pierwszego etapu kom-
puteryzacji. Wszystkie książki zaku-
pione do Bibliotek, są katalogowane 
poprzez wpisanie do bazy interneto-
wej. Dzięki temu już teraz można zo-
baczyć jakie nowości trafią na regały 
biblioteczne. Zapraszamy do śledze-
nia strony internetowej Biblioteki.

Informacja: Krzysztof Drynda - Dyrektor GOK i 
Biblioteki w Mstowie

Mikołajki z GOKiem
Mstowskie „Mikołajki” w tym roku przybrały nieco inną formę niż w po-
przednich latach. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, 
dzieci spotkały się ze Świętym Mikołajem indywidualnie i kameralnie - w 
budynku GOK w Mstowie.

Kochany przez wszystkie dzieci św. 
Mikołaj zasiadł na swoim czerwonym 
fotelu w specjalnie przygotowanej 
sali, natomiast wszystkie dzieciaki 
mogły przyjść na spotkanie w wyzna-
czonym dla siebie terminie.

Dzięki temu w sposób komforto-
wy św. Mikołaj mógł indywidualnie 
porozmawiać z każdym przybyłym 
dzieckiem.

Każdy zadbał o to, by zachowywać za-
sady bezpieczeństwa, mieć maseczkę 
i zdezynfekowane dłonie. Okoliczno-
ści te nie zakłóciły jednak magii roz-
dawania prezentów. Było wiele ra-
dości, były piosenki i wierszyki oraz 
oczywiście mnóstwo prezentów. 
Św. Mikołaj przybył z bardzo dużą 
ilością różnorodnodnych przedmio-
tów: gier, piłek do gry, poduszek, za-

bawek oraz maskotek i przytulanek. 
Poza tym dzieci otrzymały poczęstu-
nek w postaci soczków i słodkości. 
Wiele uśmiechniętych buzi zostało 
uwiecznionych na zdjęciach, robio-
nych telefonami komórkowymi ro-
dziców. Mikołaj i jego asysta starali 
się dać z siebie wszystko, by spełnić 
oczekiwania dzieci. Z tego też powo-
du św. Mikołaj gościł w Mstowie aż 
trzy dni i zapowiedział, że wróci tu 
jeszcze, gdy tylko dzieci będą pisać 
do niego listy, nawet takie e-mailo-
we. Prezenty, jak co roku, ufundował 
Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, 
a organizacją całości zajęli się pra-
cownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mstowie.

Relacja:  Krzysztof Drynda - Dyrektor GOK 
Mstów

103. urodziny mieszkanki Mstowa
103. urodziny świętowała w tym roku mieszkanka Mstowa, Marianna Ko-
walczyk. Lat przybywa, a szacowna jubilatka niezmiennie cieszy się nie 
tylko dobrym zdrowiem, ale i znakomitą pamięcią.

P. Marianna urodziła się w Mstowie i 
po latach spędzonych w Częstocho-
wie wróciła, by zamieszkać w nim po-
nownie. Przyznaje, że miejscowość 
bardzo się zmieniła w trakcie lat jej 
życia i bardzo chętnie dzieli się swo-
imi wspomnieniami. Opowiada mię-
dzy innymi o tym, jak rolę internetu 
i telewizji spełniał niegdyś dobosz, 
przekazujący istotne wiadomości 
mieszkańcom przybywającym na 
mstowski rynek.

- Uważam, że człowiek powinien 
dużo pracować i dużo się uśmiechać. 
Jeśli przy odrobinie szczęścia, ma się 
przy tym dobre zdrowie, to w sumie 
daje receptę na długie i szczęśliwe 
życie – mówi p. Marianna. - Ja bardzo 
lubię bieganie, ciężką pracę i śpiewa-
nie.

Niby więc dostosowanie się do rad 
jubilatki trudne nie jest, ale mimo 
wszystko dorównać powtórzyć jej 
wyczyn łatwo nie jest.

- Warto podkreślić, że staż to jedno, 
ale forma, w jakiej jest pani Marianna 

to drugie – zauważa Tomasz Gęsiarz, 
wójt Gminy Mstów. - Nasza gmina na 
przyrost naturalny nie może narze-
kać, fajnie więc, ze jest tez dobrym 
miejscem dla seniorów. Pozostaje  
życzyć tym, którzy teraz się rodzą, by 
dożyli sędziwych lat w takiej formie, 
w jakiej obecnie jest nasza jubilatka.
   
Nie każdemu dane jest świętować 
setne i kolejne urodziny, nic więc 
dziwnego, że p. Marianna obchodzi 
je nie tylko hucznie, ale i podwójnie. 
Osobna imprez odbywa się w gronie 
rodzinnym, osobna z udziałem in-
nych gości, także tych honorowych.

Bardzo się cieszę, że jestem zapra-
szany na kolejne urodziny p. Marian-
ny, ale spotykamy się tez przy innych 
okazjach – mówi Zbigniew Bigosiń-
ski, sołtys Mstowa. - Często sobie 
razem śpiewamy, bo oboje to lubimy. 
To bardzo lubiana osoba przez miesz-
kańców naszej miejscowości.
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Konferencja i podsumowanie konkursu 
kulinarnego PPJ
W Żarkach odbyła się konferencja nt. rozwoju przedsię-
biorczości i aktywizacji lokalnej społeczności Stowarzy-
szenia „Partnerstwo Północnej Jury” (PPJ). 

Celem realizowanego spotkania była 
aktywizacja i wzmocnienie wiedzy 
w zakresach tematycznych, ujętych 
w ramowym programie konferencji. 
Konferencja została dofinansowana 
ze środków Unii Europejskiej - w ra-
mach Schematu II Pomocy Technicz-
nej „Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Spo-
tkanie otworzył i prowadził Dyrek-
tor Biura PPJ Jerzy Motłoch, który 
na wstępie powitał wszystkich za-
proszonych gości. Konferencję swoją 
obecnością uświetnili m.in:
- Dyrektor Departamentu Terenów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskie-
go w Katowicach, Andrzej Perliński
- Zastępca Dyrektora Śląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Częstochowie, Tomasz Wiekiera.
Nie mogło zabraknąć na spotkaniu 
włodarzy partnerskich gmin Sto-
warzyszenia PPJ, a także najważ-
niejszych uczestników spotkania 
tj. zwycięzców i laureatów konkursu 
kulinarnego pt. „Dziedzictwo kuli-
narne Partnerstwa Północnej Jury 
inspiracją do rozwoju przedsiębior-
czości i aktywizacji lokalnej społecz-
ności”.
W trakcie konferencji, Dyrektor PPJ 
Jerzy Motłoch wraz z Dyrektorem 
Departamentu Terenów Wiejskich 
Andrzejem Perlińskim, Zastępcą Dy-

rektora ŚODR Tomaszem Wiekie-
rą i włodarzami partnerskich gmin 
uroczyście wręczyli nagrody wraz 
z gratulacjami zwycięzcom i laure-
atom konkursu kulinarnego, który 
był realizowany w okresie czerwiec- 
październik 2020r. przez Stowarzy-
szenie PPJ, w partnerstwie z: Śląskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 
Częstochowie, Gminą Janów, Gminą 
i Miastem Koziegłowy, Gminą Le-
lów, Gminą Mstów, Gminą Niegowa, 
Gminą Olsztyn, Gminą Poraj, Gminą 
Przyrów, Miastem i Gminą Żarki.
Jednym z laureatów konkursu jest 
Koło Gospodyń Wiejskich z Brzy-
szowa. W imieniu Pań z KGW na-
grodę (zestaw patelni tefal) odebrała 
Sołtys Brzyszowa, Ewelina Kaleta. 
Gratulujemy!
W trakcie posiedzenia można było 
też wysłuchać niezwykle inspirują-
cych prelekcji wygłoszonych przez 
Panią Beatę Fąferę ze ŚODR w Czę-
stochowie, która w wyczerpujący 
sposób omówiła tematy dotyczące: 
wspierania tworzenia sieci współ-
pracy partnerskiej dotyczącej rolnic-
twa i obszarów wiejskich Stowarzy-
szenia „Partnerstwo Północnej Jury” 
przez podnoszenie poziomu wiedzy 
w tym zakresie, a także ideę Slow 
life na obszarze Stowarzyszenia PPJ, 
jako przykład promocji wsi jako miej-
sca do życia i rozwoju zawodowego.

„W jedności siła” - Album o działalności 
jednostek OSP
Na historycznym sztandarze OSP Mstów z 1933 r. widnieje dewiza:  W 
jedności siła. Taki też jest tytuł nowego albumu o historii i działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mstów w latach 1912-
2020. 

Dziś trudno wyobrazić sobie życie 
mieszkańców gminy bez strażaków 
- ochotników. W niektórych rodzi-
nach to wielopokoleniowa tradycja. 
Strażacy, w galowych mundurach i 
pod sztandarami, uświetniają ważne 
święta państwowe i religijne. Dbają 
o bezpieczeństwo uczestników róż-
nych imprez plenerowych. Z myślą 
o dzieciach i młodzieży organizują 
konkursy i turnieje o tematyce prze-
ciwpożarowej, udzielania pomocy 
przedmedycznej.  
Pierwsza jednostka OSP na terenie 
dzisiejszej gminy powstała w Msto-
wie (1912 r.) Później dołączyły do 
niej jednostki w Mokrzeszy (1925 
r.), Małusach Wielkich (1926 r.), Kra-
sicach (1930 r.), Jaskrowie (1936 r.), 

Kucharach (1947 r.), Kobyłczycach 
(1953 r.), Zawadzie (1953 r.), Siedlcu 
(1956 r.) i Małusach Małych (1984 r.). 
W 1956 r. powstała również jednost-
ka w Srocku, będąca obecnie w za-
wieszeniu. Zgodnie z polską ustawą 
o ochronie przeciwpożarowej OSP 
finansowane są z budżetu państwa, 
budżetów samorządów terytorial-
nych i dotacji wybranych instytucji.
Album został wydany na zlecenie 
Gminy Mstów, do nabycia w siedzi-
bie Urzędu  (kontakt: Adam Rów-
niak,  arowniak@mstow.pl  , tel. 34 
3284-005 wew.53). Objętość: 136 
stron, twarda okładka.
Wydawca: „ALATUS Media – Jerzy 
Pleszyniak”

Oznakowanie szlaku kajakowego na 
rzece Warcie
Śląska Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt „Popularyzacja tu-
rystyki kajakowej na Liswarcie i Warcie” (dofinansowanie z budżetu oby-
watelskiego Województwa Śląskiego). W ramach zadania na terenie Gmi-
ny Mstów oznakowany został szlak kajakowy na rzece Warcie. 
Wzdłuż rzeki Warty ustawiono zna-
ki informacyjne i ostrzegawcze (przy 
mostach w: Jaskrowie, Mstowie i 
Kłobukowicach), których celem jest 
poprawa bezpieczeństwa uczestni-
ków spływów kajakowych. Dodat-
kowo, w miejscu przystankowym w 
Mstowie -w pobliżu źródła „Stoki” 
- zamontowana została tablica infor-
macyjna, dotycząca szlaku kajakowe-
go oraz atrakcji turystycznych, które 
można zwiedzić w najbliższej okolicy.
Łączna długość oznakowanego szla-
ku kajakowego na Warcie to 42 kilo-
metry – od Częstochowy do granicy 

województwa w miejscowości Pław-
no.

Pogrzeb osób cywilnych, rozstrzela-
nych w listopadzie 1939 r.
W poniedziałek 21 września na cmentarzu w Mstowie odbyła się cere-
monia pogrzebowa osób cywilnych, rozstrzelanych przez niemieckich 
żandarmów w listopadzie 1939 r. w lesie jaskrowskim.

Było to możliwe dzięki pracom o cha-
rakterze ekshumacyjnym, zleconym 
przez Oddziałowe Biuro Upamięt-
niania Walk i Męczeństwa IPN w 
Katowicach. W ich wyniku znalezio-
no i wydobyto nieliczne szczątki co 
najmniej pięciu osób, z zamiarem po-
chowania ich na cmentarzu w Msto-
wie. Przy szczątkach ludzkich odkry-
to różne przedmioty i wyposażenie, 
m.in. kilka medalików, szkaplerz, gu-
ziki, łuski z amunicji karabinowej, a 
także spłaszczony pocisk z pistoletu 
typu browning. To ostatnie znale-
zisko zdaje się wskazywać na to, że 
ofiary dobijano.
Uroczyste pożegnanie odbyło się na 
cmentarzu parafialnym w Mstowie. 
Poprowadził je ks. Dawid Kover CRL 
– przeor i proboszcz parafii rzym-
skokatolickiej p.w. Wniebowzięcia 
NMP. W ceremonii uczestniczyli 
m.in.: Wójt Gminy Mstów Tomasz 
Gęsiarz, Zastępca Wójta Małgorzata 
Grabowska, dr Olgierd Ławrynowicz 
– Zastępca Dyrektora Instytutu Ar-
cheologii Uniwersytetu Łódzkiego 

(przed kilkoma laty wespół ze stu-
dentami rozpoczął rozpoznanie lasu 
w Jaskrowie), ponadto młodzież 
szkolna – harcerze III Środowisko-
wego Szczepu Harcerskiego „Skała” 
z Mstowa i Jaskrowa, pracownicy 
Urzędu Gminy Mstów, jak również 
przedstawiciele Oddziału IPN w Ka-
towicach.
Zamiarem zarządcy cmentarza pa-
rafialnego i samorządu jest powsta-
nie tutaj nagrobka-upamiętnienia, 
poświęconego pamięci naszych ro-
daków zamordowanych w 1939 r., w 
czym będzie się starał dopomóc ka-
towicki oddział IPN.
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Śmieci drożeją w całej Polsce
Ledwie milkną echa oburzenia wywołanego jedną podwyżką opłat za wy-
wóz odpadów, a na horyzoncie pojawiają się kolejne wzrosty cen – to sce-
nariusz, z którym liczyć się muszą mieszkańcy zarówno dużych aglome-
racji, jak i najmniejszych gmin. Mstów i okolice nie są tu wyjątkiem. Choć 
to na samorządowców spada niewdzięczna rola tych, którzy uchwalają 
niepopularne uchwały, najczęściej przymuszają ich do tego obiektywne 
okoliczności.  
Wzrost opłat o około 50 proc. za od-
biór segregowanych odpadów komu-
nalnych od mieszkańców nie jest już 
niczym wyjątkowym. Do takich po-
sunięć zmuszanych jest wiele samo-
rządów. Podwyżka cen za tę usługę 
jest konsekwencją obowiązujących 
przepisów i rosnących kosztów ich 
zagospodarowania. Rosną też kosz-
ty systemu – coraz wyższa płaca 
minimalna, ceny zagospodarowa-
nia odpadów czy ceny prądu. Obec-
nie musimy za śmieci płacić więcej 
niż w Niemczech, choć zarabiamy o 
wiele mniej.  W sierpniu bieżącego 
roku ceny gospodarki odpadami były 
średnio o 50,5 proc. wyższe niż rok 
temu - podaje GUS. A to na pewno 
nie koniec. Perspektywy są jedno-
znaczne – kolejne podwyżki to tylko 
kwestia czasu.
W obliczu drastycznych podwyżek 
pojedyncze samorządy decydują się 
na dopłaty z gminnego budżetu, by 

nie drenować bezlitośnie kieszeni 
swoich mieszkańców. Tyle tylko, że 
zdaniem większości ekspertów takie 
rozwiązanie jest niezgodne z literą 
prawa.
Przede wszystkim, mimo różnych 
interpretacji przepisów, stoimy na 
stanowisku, że system odbioru śmie-
ci musi się samofinansować z opłat 
wnoszonych przez mieszkańców – 
przekonują włodarze miast i gmin, 
którzy nie decydują się na dopłaca-
nie do śmieci, narażając się na nie-
przychylne komentarze niezadowo-
lonych płatników.
Sprawa nie jest jednoznaczna. Co 
prawda, według Ministerstwa Śro-
dowiska nie ma przepisów zakazu-
jących samorządom wprost dopła-
cania do systemu gospodarowania 
odpadami. Odmiennego zdania od 
ministerstwa są jednak do tej pory 
regionalne izby obrachunkowe czy 
wojewodowie, którym uchylono 

swego czasu uchwałę rady miejskiej, 
która nie gwarantowała pokrywania 
realnych kosztów wywozu i zagospo-
darowania śmieci. 
Przeciętny mieszkaniec, w obliczu 
kolejnych podwyżek swoją frustrację 
wylewa na radnych, którzy podnie-
śli rękę, głosują za coraz wyższymi 
stawkami nie zastanawiając się nad 
okolicznościami, które do tego zmu-
szają. Tymczasem na wzrost cen 
składa się szereg aspektów, na któ-
re samorządy nie mają praktycznie 
żadnego wpływu. 
Od 2019 r. roku gminy w całej Polsce 
muszą prowadzić narzuconą przepi-
sami segregację odpadów na frakcje, 
co oznacza dwukrotnie wyższe kosz-
ty odbioru odpadów. Systematycznie 
rośnie też tzw. opłata marszałkow-
ska, przez wielu traktowana jak ha-
racz za odbiór każdej tony śmieci na 
wysypisku (opłata wzrosła 11-krot-
nie – w 2017 r. wynosiła 24,15 zł/
tonę, w 2020 r. - 270,00 zł/tonę).
Na rynku wciąż za mało jest instala-
cji do zagospodarowania odpadów.  
Ograniczona liczba   firm dyktuje 
ceny samorządom. Firmy zaś win-
dują ceny za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów, bo rząd narzucił im 
restrykcyjne wymogi. W Polsce pro-

ducenci opakowań praktycznie nie 
ponoszą odpowiedzialności finanso-
wej za wprowadzanie na rynek two-
rzyw sztucznych. Stawki są niskie, 
a cały koszt późniejszego zajmowa-
nia się odpadami spada na gminy i 
ich mieszkańców. W Polsce koszty 
utylizacji odpadów, np. butelek pla-
stikowych, pokrywają mieszkańcy, 
natomiast w Niemczech czy Austrii 
– producenci odpadów, czyli koncer-
ny. Na rynku gospodarki odpadami 
jest coraz więcej surowców, których 
nikt nie kupuje lub kupuje za bezcen. 
Wzrósł też napływ odpadów z za-
granicy. Producentom bardziej opła-
ca się kupić surowce pierwotne lub 
wtórne sprowadzane z zagranicy niż 
skupować te produkowane w kraju. 
Wszystko to odbija się na miesz-
kańcach, którzy muszą płacić coraz 
więcej za odbiór śmieci.
Niestety, w obecnej sytuacji, kolejne 
wzrosty cen są raczej nieuniknione.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 
dla OSP Jaskrów
W piątek 9 października 2020 roku nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 
dotarł do jednostki OSP Jaskrów.

Najnowszym nabytkiem jednostki 
jest średni samochód ratowniczo – 
gaśniczy, zbudowany na podwoziu 
Volvo FL280 4×4 z 2020 roku. Zabu-
dowę pojazdu wykonała firma „bo-
car” z Korwinowa. Odbioru dokonali 
przedstawiciele jednostki: Prezes 
OSP Jaskrów dh Bogdan Kubica, dh 
Robert Kubica, dh Andrzej Hadryś 
oraz Wójt Gminy Mstów Tomasz Gę-
siarz.
Volvo zostało zakupione za kwo-
tę 789.660,00 zł (po przeprowa-
dzonym postępowaniu przetargo-
wym).  Źródła sfinansowania zakupu 
samochodu: dotacja budżetowa ze 
środków KSRG: 300.000,00 zł., środ-
ki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW: 
160.000,00 zł., środki budżetu Gmi-
ny Mstów: 329.660,00 zł.

Promesę na dofinansowanie zakupu 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
odebrał już 5 czerwca w Bytomiu 
(z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy) Prezes OSP 
w Jaskrowie, dh Bogdan Kubica.
- Dziękuję Radzie Gminy Mstów, Pani 
Poseł Lidii Burzyńskiej i Parlamen-
tarzystom Ziemi Częstochowskiej, 
przedstawicielom władz centralnych 
oraz wszystkim, którzy merytorycz-
nie zaangażowali się w pozyskanie 
nowego samochodu, podnoszącego 
sprawność bojową jednostki OSP Ja-
skrów. Niech nowy samochód ratow-
niczo-gaśniczy służy druhom stra-
żakom i lokalnemu społeczeństwu, 
„Bogu na chwałę i ludziom na poży-
tek”  – powiedział „na gorąco” Wójt 
Gęsiarz. 
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Mokrzesz to dobre miejsce
Z Anną Mazią, sołtys Mokrzeszy rozmawia Adam Jakubczak

Mstowskie Forum: Mieszkańcom 
Mokrzeszy raczej nie trzeba Pani 
przedstawiać, bo jest Pani rodo-
witą mieszkanką tej miejscowości. 
Proszę jednak o kilka słów doty-
czących korzeni rodzinnych dla 
naszych czytelników z innych miej-
scowości.
Anna Mazia: Rzeczywiście, jestem 
rodowitą mieszkanką Mokrzeszy. 
Mieszkam tu od urodzenia, wcze-
śniej mieszkali tu tez moi rodzice i 
dziadkowie. Plac, na którym stoi mój 
dom, należy więc do mojej rodziny od 
pokoleń.

M.F.: Czy wcześniej, kiedy funkcję 
sołtysa pełnił Pani brat, Konrad, 
interesowała się Pani życiem spo-
łecznym Mokrzeszy? Rozmawia-
liście o potrzebach mieszkańców 
miejscowości?
A. M.: Trudno było tego uniknąć, cho-
ciażby podczas spotkań w rodzinnym 
gronie. Konrad żył sprawami miej-
scowości, o czym świadczy chociażby 
to, że po zakończeniu swojej pierw-
szej kadencji jako sołtys, zdecydował 
się kandydować na drugą. Przy róż-
nych okazjach te tematy związane z 
życiem wsi pojawiały się wiec w na-
szych rozmowach, co zaowocowało 
tym, że ja także, jak on kiedyś, zde-
cydowałam się po pierwszej kaden-
cji, spróbować sił w drugiej. Konrad 
mówiąc o pełnieniu funkcji sołtysa 
rzadko nie mówił o rzeczach złych, 
był bardzo pozytywnie nastawiony 
do swojej roli. Jestem przekonana, 
że gdyby przedwcześnie nie zginął 
tragicznie, jeszcze długo działałby na 
rzecz Mokrzeszy.

M.F.: Czy decyzja o kandydowaniu 
na funkcję sołtysa podjęła Pani 
sama, czy też ktoś inny to zasuge-
rował?
A.M.: Kiedy tylko przyszedł czas na 
to, żeby myśleć o tym, że ktoś musi 
przejąć pałeczkę po śmierci Konra-
da zaczęłam o tym myśleć. Chciałam 
spróbować kontynuować tę jego pra-
cę, chcąc uszanować to jego zaanga-
żowanie. Skrzydeł dodawały mi za-
słyszane opinie innych mieszkańców, 
którzy też widzieli mnie w tej roli.

M.F.: Czy podejmując się pełnienia 
funkcji miała Pani jakieś zamierze-

nia, konkretne plany związane z ży-
ciem Mokrzeszy?
A.M.: Zostając sołtyską nie zakłada-
łam, że robię to, żeby osiągnąć jakiś 
konkretny cel. Staram się na bieżąco 
oceniać potrzeby mieszkańców i suk-
cesywnie działać na rzecz ich reali-
zacji. Załatwianie małych, ważnych 
dla poszczególnych osób spraw, jest 
nie mniej ważne, niż duże inwesty-
cje realizowane z gminnego budżetu. 
Myślę, że tych małych kroczków ku 
poprawie życia mieszkańców Mo-
krzeszy z moją pomocą udało się zro-
bić już całkiem sporo. 

M.F.: Co udało się zrealizować pod-
czas lat pełnienia funkcji?
A.M.: Jedną z tych kwestii, na któ-
rych bardzo mi zależało jest na przy-
kład powołanie do życia miejscowe-
go Koła Gospodyń Wiejskich. Trzeba 
włożyć trochę wysiłku w spełnienie 
wymogów formalnych, ale udało się 
i dlatego daje to tym większą satys-
fakcję. Wspomniałam już, że tych 
małych spraw udało się już trochę 
załatwić, chodzi na przykład o nowe 
lampy. W obliczu całej sieci oświetle-
nia ulicznego gminy to zaledwie kro-
pelka, a le dla mieszkańców posesji, 
gdzie tych lamp brakowało, to wielka 
sprawa.

M.F.:Jakie jest zainteresowanie 
mieszkańców życiem miejscowo-
ści? Jak przekłada się to na zaanga-
żowanie?
A.M.: Biorąc pod uwagę frekwen-
cję podczas zebrań sołeckich, mo-
głoby być pod tym względem lepiej. 
Uczestniczy w nich raczej niewielka 
część naszych mieszkańców, a prze-
cież to właśnie w trakcie tych spo-
tkań jest najlepsza okazja, aby nie 
tylko przekazać swoje propozycje 
dotyczące rozwoju wsi, ale i poznać 
zdanie innych. Niestety, na zebra-
niach pojawia się garstka osób, to 
wciąż te same twarze. Mam nadzieję, 
że w przyszłości będzie to lepiej wy-
glądać.
M.F.: Jak zmienia się Mokrzesz 
na przestrzeni lat? Jak ma się rol-
nictwo, czy ludzie stąd pracują w 
większości jednak już w mieście?

A.M.: Ta Mokrzesz, którą pamiętam 
z dzieciństwa to zupełnie inny świat 
od współczesnego. Wtedy wszyscy 
byli rolnikami i z tego się utrzymy-
wali. Dziś nasi mieszkańcy tu żyją, ale 
pracują już w zdecydowanej więk-
szości poza miejscowością. Choć to 
wciąż wieś, rolnictwo jednak to już 
tylko sprawa marginalna. 
M.F.: W Mokrzeszy funkcjonu-
je szkoła. Jak różni się ona od tej 
sprzed lat, jaką Pani pamięta? Jakie 
są jej perspektywy? Jak układa się 
współpraca? Czy szkoła jest istotną 
częścią życia miejscowości?

A.M.: Szkoła też przeszła wielką me-
tamorfozę. Za czasów, kiedy byłam 
jej uczennicą, toalety mieliśmy na ze-
wnątrz budynku, ale w klasach było 
nas po dwadzieścioro. Teraz placów-
ka jest dobrze wyposażona, ma salę 
gimnastyczną z prawdziwego zda-
rzenia, ale dzieciaków jest teraz zde-
cydowanie mniej. Jeżeli zaś chodzi o 
współpracę szkoły i mieszkańców, 
myślę że układa się to bardzo dobrze. 

M.F.: Oprócz szkoły, w Mokrzeszy 
funkcjonują także parafia i klub 
sportowy. Z nimi także udaje się re-
alizować coś wspólnie?
A.M.: Podobnie, jak w przypadku 
szkoły, jako sołtys współpracuję i z 
ks. Proboszczem Krzysztofem No-
wakiem i Zarządem Klubu „Iskra”. 
Księdza wsparłam na przykład pod-
czas organizacji pikniku parafialnego, 
a podczas memoriału piłkarskiego, 
organizowanego przez Klub, wspól-
nie z koleżankami z KGW „Iskierki” 

obsługiwałyśmy stół regionalny, któ-
ry był sporą atrakcją imprezy.
M.F.: Skoro już przy KGW jesteśmy, 
jak jego funkcjonowanie wygląda 
na dziś?
A.M.: Pandemia koronawirusa tro-
chę opóźniła nam start, bo przez 
obostrzenia nie mogłyśmy dopełnić 
formalności tak szybko, jak pierwot-
nie zamierzałyśmy. Z lekkim pośli-
zgiem więc, ale jednak powołałyśmy 
nasze koło do życia. Jest nas około 
dwudziestki, a średnia wieku jest 
chyba nieco niższa od przeciętnego 
wyobrażenia o kołach gospodyń w 
naszym kraju. Mamy komplet koszu-
lek z nazwą naszego koła - „Iskierki”, 
które bardzo ładnie prezentują się z 
ludową biżuterią, jaką sprezentował 
nam klub „Iskra”. Mamy plany, które 
powinny spodobać się i starszym i 
młodszym mieszkańcom Mokrze-
szy, ale znów wprowadzenie ich w 
życie komplikuje nam pandemia. Za-
planowałyśmy też kiermasz ozdób 
świątecznych, własnoręcznie wyko-
nanych. Dochód przeznaczymy na 
potrzeby Koła.

M.F.: Łukasz Całusiński to radny z 
okręgu obejmującego kilka miej-
scowości, ale jest mieszkańcem 
Mokrzeszy. Konsultujecie z sobą 
sprawy związane z miejscowością?
A.M.: Słyszy się czasem, że gdzie in-
dziej współpracy między sołtysem, 
a radnym nie ma, ale Mokrzeszy na 
pewno to nie dotyczy. Z Łukaszem 
mamy też dobre relacje prywatne 
i przekłada się to także na to, że i w 
gminnych sprawach  mówimy jednym 
głosem.

M.F.: Mokrzesz to dobre miejsce do 
życia? 
A.M.: Dokładnie tak uważam. Mo-
krzesz to dobre miejsce. Ja spędziłam 
tu całe dotychczasowe życie i nie pla-
nuję się stąd przenosić. Mieszkam tu 
ze swoją rodziną, mam więc nadzieję, 
że kolejne jej pokolenie też będzie z 
tym miejscem związane. 

M.F.: Dziękuję za rozmowę.
A.M.: Również dziękuję i życzę 
wszystkim czytelnikom wesołych 
świąt!
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W lipcu 1992 roku z inicjatywy ówczesnej Wójt Gminy Mstów, Bo-
gusławy Jury, ukazał się pierwszy numer biuletynu „Mstowski Fol-
wark”, przemianowanego później na „Mstowskie Forum”. Oto mała 
wycieczka w przeszłość, oparta na cytatach sprzed lat. 

Mstowski Folwark nr 6 grudzień’92

24 listopada br. podpisane zostało 
porozumienie pomiędzy Społecznym 
Komitetem Telefonizacyjnym, Za-
rządem Gminy z jednej strony, a Te-
lekomunikacją Polską S.A. Z drugiej 
strony, w sprawie telefonizacji na-
szej gminy. Społeczny Komitet został 
wybrany spośród chętnych do insta-
lowania telefonów jeszcze w paź-
dzierniku ubiegłego roku. Przewod-
niczącym Komitetu został p. Leszek 
Gaudy z Jaskrowa, członkami przed-
stawiciele poszczególnych sołectw. 
Komitet ma opracowany regulamin i 
jest zarejestrowany w Urzędzie Gmi-
ny. Obsługę finansowo-ksiegową 
członków SKT prowadzi Urząd Gmi-
ny. Telefonizacja gmin województwa 
częstochowskiego jest mozliwa dzię-
ki kontraktowi jaki TPSA podpisała z 
francuską firmą „Al Catel”. Francuzi 
dostarczaja nowoczesne centrale 
cyfrowe. TPSA wykonuje połączenia 
między centralami, a kosztem przy-
szłych abonentów i gminy ma być 
wykonana lokalna sieć abonencka. 
2,5 mln z wpłaconych przez abonen-
tów 5 zostaje przez TPSA zwrócone 
w formie umorzenia opłat za rozmo-
wy (w cenie 600 zł. - za impuls).

Mstowski Folwark nr 12(17) 
grudzień’93

Jeśli uda się przywrócić dla Msto-
wa prawa miejskie, to miasto bę-
dzie liczyło 1,555 ha powierzchni 
w granicach Mstowa, Wancerzowa, 
Cegielni, Chraponia, Siedlca Mstow-
skiego. Mieszkańcy przyłączonych 
miejscowości w 68% wyrazili swo-
ja chęć przyłączenia do przyszłego 
miasta. 
W 1994 roku gmina zamierza prze-
jąć od Społecznych Komitetów bu-
dowę gazociągu. W budżecie gminy 
na przyszły rok przewidziano 600 
mln, 250 mln dotacji wynegocjowała 
p. Wójt od Zakładów Gazowniczych. 
Do tego pieniądze mieszkańców (5 
lub 7 mln od przyłącza). Mamy na-
dzieję, że za te pieniądze uda się „ru-
szyć” inwestycję z miejsca.
Trwa budowa telefonów. Wszystkim 
członkom SKT przypominamy o uzu-
pełnieniu wpłat do 5 mln. zł. Wszyscy 
chętni mogą się jeszcze zapisać na li-
stę dodatkową.

„Drżyjcie” wszyscy dłużnicy podat-
kowi gminy. Dowiedzieliśmy się, że 
p. Wójt podpisała 370 tytułów wy-
konawczych do komornika. W tym 
celu wypisany został cały długopis 
wójciny.

Mstowskie Forum nr 11/12 
(26) grudzień’94

30 listopada o godz. 17.00 w klubie 
GOK spotkali się mieszkańcy Msto-
wa. Przyszło 41 osób, co przy nikłym 
zainteresowaniu życiem społecz-
nym – widocznym w ubiegłych latach 
– można uznać za sukces. Przybyli 
narzekali, iz informacja o zebraniu 
nie dotarła do wszystkich. Wnosić 
należy, iż mieli nadzieję, że byłoby 
ich więcej. Zebraniu przewodniczył 
p. Wacław Panz – sekretarz gminy. 
Wspomagała go p. wójt Bogusława 
Jura. Urząd sołtysa złożyła p. Lucyna 
Zwolska. Na funkcje tę wybrany zo-
stał 34 głosami p. Zbigniew Bigosiń-
ski. Do rady sołeckiej weszli: Elżbieta 
Porębińska-Stępień, Lucyna Zwol-
ska, Kazimierz Resakowski, Aleksy 
Panek, Józef Śpiewak, Zbigniew Ski-
biński, Zygmunt Całusiński.

Mstowskie Forum nr 10(35) 
grudzień’95

Preliminarz wydatków na rok 1996 
ponownie został zmniejszony (z 
344mln. zł. Do 250). Z powodu bra-
ku środków nie jest możliwe ukoń-
czenie już rozpoczętych inwestycji, 
tzn.: trybuny dla widzów, balustrady 
odgradzającej płytę boiska od wi-
dzów, zadaszeń dla zawodników re-
zerwowych. W chwili obecnej wyci-
namy drzewa okalające teren wokół 
boiska, które zaczęły nam rujnować 
ogrodzenie betonowe. Na tym miej-
scu wiosna będą posadzone brzozy. 
Zarząd „Warty” wystąpił dwa lata 
temu do Urzędu Gminy Mstów o 
wyjaśnienie sprawy własności tere-
nu boiska wraz z zabudowaniami i 
do chwili obecnej nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi. Dokonując inwestycji 
w wyżej wymienionym obiekcie, nie 
mamy uregulowanych stosunków 
prawnych do wyżej wymienionego 
terenu.

Mstowski Forum nr 12 (45) 
grudzień’96

fr. rozmowy z p. Zbigniewem Szczer-
biakiem z Zawady, radnym Gminy 
Mstów

„MF”: Uczestnicząc w obradach sesji 
mieliśmy wrażenie, ze są one prowa-
dzone dość chaotycznie i nie panuje 
na nich należyty porządek. Co pan o 
tym sadzi?
Z.S.: Być może jest to spowodowane 
tym, ze radni zdążyli się już dobrze  
ze sobą poznać, bo jednak na począt-
ku naszej kadencji dyscyplina była 
większa. Uważam jednak, że ożywio-
na dyskusja, oczywiście prowadzona 
na należytym poziomie, ma pozytyw-
ny wpływ na podejmowane decyzje. 
Obecny wójt bardzo dobrze współ-
pracuje z Radą, co pozwala uniknąć 
nieporozumień na linii: organ usta-
wodawczy (Rada) – organ wykonaw-
czy (Wójt).

„MF”: Co sądzi pan o wystąpieniu 
Mstowa ze Związku Gmin Jurajskich?
Z.S: To była słuszna decyzja. Składki 
wynosiły około 20 mln (starych zło-
tych) a jedyną wymierną korzyścią 
było wyłącznie wydanie folderów i 
widokówek.

„MF”: Czy Rada stara się o przywró-
cenie Posterunku Policji we Msto-
wie?
Z.S: Taka decyzja leży wyłącznie w 
gestii Komendy Głównej, ale pro-
blemy z tym związane poruszaliśmy 
na sesjach wielokrotnie. Przykłado-
wo, aktualnie policja stara się o wy-
asygnowanie od gminy funduszy na 
nowy samochód, których prawdo-
podobnie nie otrzyma. Wiąże się to 
z tym, że pomimo otrzymania wcze-
śniej od gminy pewnych kwot często-
tliwość patrolowania naszych okolic 
nie zwiększyła się. Policja twierdzi, 
że małe posterunki są nieskuteczne. 

Mstowskie Forum nr 12/1 
grudzień/styczeń’97

W dniu 14 grudnia 1997r odbyło 
się zebranie mieszkańców Mstowa 
zorganizowane przez Radę Sołecką, 
na wniosek mieszkańców Mstowa. 
Urząd Gminy reprezentował Skarb-
nik Gminy - p. M Skibińska, oraz se-
kretarz Urzędu Gminy p. W Panz. 
W zebraniu uczestniczyli radni: L. 
Zapart i J. Kujawa. Zabrakło na nim 
natomiast Wójta, który przebywał 
wtedy na szkoleniu samorządowym 

we Francji Na pytania, kto finansu-
je wyjazd Wójta, jak wielkie są to 
koszty i kto towarzyszył Wójtowi w 
wyjeździe odpowiadała. p. Skarb-
nik. Wyjaśniła, że koszt wyjazdu od 
osoby wynosi 1550 zł, a pieniądze 
pochodzą z budżetu gminy Wyjecha-
ła również radna z Jaskrowa, którą 
wytypował Przewodniczący Rady 
Gminy, ponieważ sam nie mógł wy-
jechać. Wyjaśnienia te wywołały 
oburzenie uczestników zebrania. Za-
pytano członka zarządu, p. Zaparta, 
czy wiedział o tym wyjeździe. Zapy-
tany odpowiedział że nic mu o nim 
nie wiadomo. Padła propozycja, aby 
koszty wyjazdu zostały zwrócone do 
gminnej kasy. 

Mstowskie Forum nr 12(66) 
grudzień’99

fragment rozmowy z Wójtem Zbignie-
wem Wawrzyniakiem, zatytułowanej 
„Potrzeba nam dialogu”

Mstowskie Forum: Dlaczego Pana 
zdaniem w Radzie powstał tak wy-
raźny podział?
Zbigniew Wawrzyniak: W radzie 
zasiada część osób wyraźnie nasta-
wionych na „nie”. To się da zauwa-
żyć nawet podczas dyskusji na sesji. 
A przecież wszyscy ślubowaliśmy 
działać na rzecz rozwoju całej gmi-
ny. Pokutuje twierdzenie, ze ja jako 
wójt gminy mam głos najważniejszy. 
To jest oczywistą bzdurą, mój głos to 
tak samo „jeden”, jak każdego innego 
radnego. Swoje poglądy wyrażam w 
głosowaniu „za” lub „przeciw”, bo-
wiem uważam, że najgorszym wyj-
ściem, a nawet wręcz brakiem posta-
wy - jest ciągłe wstrzymywanie się od 
podjęcia decyzji.

M.F.: Mieszkańcy Mstowa mają pre-
tensje, że na największą w gminie 
podstawówkę i jedyne w gminie gim-
nazjum przeznacza się niewiele fun-
duszy.
Z.W.: Te poglądy są błędne, jest wręcz 
przeciwnie. Stwierdzę natomiast, że 
po wprowadzeniu reformy, gminy 
otrzymały zadania bez pieniędzy i w 
każdej gminnej kasie jest skromnie. 
Np. na dowóz dzieci do gimnazjum 
w tym roku dostaliśmy 19000 zł. 
przy potrzebach 26000 zł, a na samo 
utworzenie gimnazjum trudno zna-
leźć w subwencji środki, a wydaliśmy 
100000zł.
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Święta Bożego Narodzenia, to piękny czas – pełen 
radości, wytchnienia, miłości oraz nadziei, której tak 

bardzo nam potrzeba.
Życzę Wszystkim Mieszkańcom Gminy Mstów, 

Włodarzom Gminy, Członkom i Członkiniom KGW 
oraz OSP, Dyrektorom i Nauczycielom Placówek 

Oświatowych oraz całym Społecznościom Szkolnym, aby 
ten szczególny czas był okazją do pogłębionej refleksji nad 

tym co w życiu naprawdę ważne. 
W nadchodzącym 2021 roku życzę spełnienia wszystkich 

Państwa planów i zamierzeń.

Poseł na Sejm RP
Lidia Burzyńska

Biuro Poselskie 
ul. Rynek 1

42-230 Koniecpol

Biuro Poselskie 
ul. Strażacka 18 A
42-270 Kłomnice

Biuro Poselskie 
ul. 11 Listopada 8

42-100 Kłobuck

Biuro Poselskie 
Al. NMP 24 lok. 10

42-200 Częstochowa

W 1921 roku przeprowadzono pierwszy spis powszechny z odro-
dzonej Rzeczpospolitej. Według tych danych gmina Wancerzów 
liczyła 1 347 budynków mieszkalnych, 9 518 mieszkańców, w tym 
8 739 katolików, 5 ewangelików, 6 prawosławnych i 768 żydów. Pod 
względem narodowościowym notowano 9 423 Polaków, 1 Niemca, 
89 Żydów i 4 Duńczyków.

Historia administracji w Gminie Mstów cz. III

W latach 1933-1934 dokonano wie-
lu zmian w funkcjonowaniu gmin 
wiejskich w Polsce. Kraj do tej pory 
posiadał kilka systemów administra-
cji lokalnej, odziedziczonych po za-
borach. Postanowiono to ujednolicić 
i nową ustawę o samorządzie gmin-
nym nazwano „scaleniową.”
Nowy ustrój najbardziej podobny był 
do ustawodawstwa obowiązującego 
wcześniej w tym zakresie w dawnym 
Królestwie Polskim.
Według nowej ustawy gminnej o 
częściowej zmianie ustroju samorzą-
du terytorialnego1 z 23 marca 1933 
roku funkcje uchwałodawcze prze-
jęła całkowicie rada gminna, zlikwi-
dowano zebranie gminne. Wyboru 
radnych dokonywało kolegium, zło-
żone z delegatów rad gromadzkich, 
sołtysów i podsołtysów wszystkich 
gromad. Istniał cenzus wieku przy 
prawie wyborczym czynnym - 25 lat 
(wcześniej 21) i w prawie wyborczym 
biernym wynoszący 30 lat (wcześniej 
25). W gminach do 5000 mieszkań-
ców radnych było 12. Kadencja rad-
nych wynosiła 5 lat.

W gromadach organem uchwało-
dawczym było zebranie gromadzkie. 
Zbierało się pod przewodnictwem 
sołtysa lub jego zastępcy (podsoł-
tysa). Podejmowało uchwały doty-
czące danej gromady (np. kwestie 
majątkowe), wybierało sołtysa i jego 
zastępcę na 3-letnie kadencje. Wy-
brani musieli mieć ukończone 30 lat. 
Zebranie gromadzkie wybierało rad-
nych gromadzkich w liczbie od 12 do 
30. Organem wykonawczym groma-
dy był sołtys oraz jego zastępca. Wy-
bory zatwierdzał starosta powiato-
wy. Do sołtysa należało kierowanie 
sprawami gromady, zarządzanie ma-
jątkiem, reprezentowanie gromady 
na zewnątrz. Przewodniczył on tak-
że zebraniom. Należały też do niego 
sprawy bezpieczeństwa, porządku 
publicznego, przestrzegania przepi-
sów, doręczania pism sądowych, wy-
konywania obowiązków związanych 
z poborem wojskowym.
W nowym ustroju gminnym utwo-
rzono nieznany wcześniej organ 
– zarząd gminy. Przejął on część 
uprawnień dawnej rady gminy. Za-

rząd gminy funkcjonował na czele z 
wójtem i podwójcim. W skład zarzą-
du wchodziło też dwóch lub trzech 
ławników.
To właśnie zarząd gminy na co dzień 
sprawował władzę w gminie. Zarząd 
gminy przygotowywał projekt bu-
dżetu, regulaminy, instrukcje urzędu, 
decydował o wydatkach. Kadencja 
członków zarządu wynosiła 5 lat. 
Wójta oraz członków zarządu wy-
bierała rada gminy w głosowaniu taj-
nym.
Wójt był zwierzchnikiem całej gmi-
ny i aparatu urzędniczego. Miał 
prawo reprezentowania gminy i 
podpisywania umów w jej imieniu. 
Dokumenty, w których były zobo-
wiązania finansowe gminy, należa-

ło opatrzyć podpisem jeszcze jed-
nego członka zarządu gminy. Wójt 
był reprezentantem administracji 
rządowej w terenie, wykonywał 
także zadania zlecone przez rząd. 

Na czele urzędu gminy stał sekre-
tarz. Jako jedyny musiał mieć odpo-
wiednie kwalifikacje. Mianował go i 
zwalniał starosta powiatowy. Sekre-
tarz był kierownikiem urzędu gminy.  
Starosta miał prawo zwolnić wójta 
lub rozwiązać radę gminy w przypad-
kach łamania prawa.
Przy zmianie ustroju gminnego w 
całym kraju przeprowadzono także 
urzędowy podział gmin na gromady 
(sołectwa) podając urzędowe nazwy 
miejscowości.
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Piłkarska jesień za nami
Rundę jesienną bieżącego sezonu piłkarskiego zdominowała pandemia 
koronawirusa. Wprowadzone obostrzenia sprawiły, że mecze wyglądały 
nieco inaczej, niż w poprzednich latach. Dodatkowo zachorowania i kwa-
rantanny wśród zawodników i działaczy skutecznie torpedowały kolejne 
kolejki rozgrywek. W tym wyjątkowym sezonie drużyny z gminy Mstów 
dobrze radziły sobie w swoich klasach rozgrywkowych, zajmując lokaty 
dające możliwość wiosennego ataku na czołowe pozycje.

Do ostatnich kolejek w ramach roz-
grywek Klasy Okręgowej „Często-
chowa-Lubliniec gr.I” ważyły się 
losy Warty Mstów. Drużyna mogła 
awansować do grupy mistrzowskiej, 
ale i znaleźć się w gronie ekip, które 
wiosną walczyć będą o utrzymanie. 
Ku uciesze kibiców „Warta” zremiso-
wała dwa ostatnie spotkania rundy 
jesiennej, a wywalczone dwa punkty 
sprawiły, że mstowianie znaleźli się 
w czwórce najlepszych. Z osiemna-
stu rozegranych jesienią spotkań, 
„Warta” wygrała 7., a 5. przegrała. 
Pozostałe sześć meczów zakończyło 
się podziałem punktów. Pozwoliło to 
uplasować się na czwartym, premio-
wanym udziałem w grupie mistrzow-
skiej, miejscu.
Biała Gwiazda Krasice coraz pew-
niej czuje się w A-klasowym gronie 
i nie zamierza być już chłopcem do 
bicia, na którym łatwo się punktuje. 

W rozgrywkach jesiennych po kilku 
rozegranych kolejkach piłkarzom 
z Krasic udało się nawet wskoczyć 
na pozyję wicelidera  tabeli Klasy A. 
Wygranie 5. z rozegranych jesienią 
13. meczów pozwoliło ekipie z Krasic 
zameldować się na 9. pozycji, po run-
dzie jesiennej.
Dobra postawa w jesiennych roz-
grywkach pozwoliła Warcie II („La-
gunie”) Mstów, zająć przed zimową 
przerwą miejsce na pudle. 7. zwy-
cięstw, przy czterech porażkach dało 
drużynie trzecie miejsce na 12. ekip 
rywalizujących w ramach rozgrywek 
I gr. Klasy „B”.
Na tym samym szczeblu rozgrywek, 
ale w II grupie występuje też „Iskra” 
Mokrzesz. 6. meczów drużyna wy-
grała, 5. przegrała, co pozwoliło jej 
na zajęcie 4 miejsca, z dwupunktową 
zaledwie stratą do druzyn zajmują-
cych miejsca 2. i 3. 

„Iskra” Mokrzesz z nagrodą ARiMR
Zarząd KS „Iskra” Mokrzesz odebrał w siedzibie Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie nagrodę za zajęcie 9. miejsca w 
ogólnopolskim konkursie „Chcesz od ARiMR zdobyć nagrody? Zmobilizuj 
swój piłkarski klub sportowy!”.

Wyróżniono w nim najlepsze filmiki, 
przedstawiające sportowe zmagania 
klubów piłkarskich działających na 
terenach wiejskich. Oceniano na-
wiązanie prac do tematu konkursu, 
jakość nagrania, technikę wykonania 
i oczywiście kreatywność. Wyróżnio-
nych zostało 20 filmów, przygotowa-
nych przez kluby z całej Polski.
W konkursie „Chcesz od ARiMR zdo-
być nagrody? Zmobilizuj swój piłkar-
ski klub sportowy!” wyróżnionych 
zostało 20 klubów, które pochwaliły 
się swoją treningową codziennością, 
ale i najlepszymi piłkarskimi akcjami. 
 
-  Kluby piłkarskie to miejsca, które 
łączą społeczności wiejskie. Często 
trenerzy czy działacze klubów są 
rolnikami, a wychowankowie poma-
gają w gospodarstwach. Właśnie to 
powiązanie, tę wspólnotę chcieliśmy 
zobaczyć w pracach  – powiedział 

Prezes ARiMR Tomasz Nowakowski. 
Wspominał też, że jako młody czło-
wiek również z zapałem grał w piłkę 
i ta pasja została w nim do dziś - czy-
tamy na oficjalnej stronie ARiMR ht-
tps://www.arimr.gov.pl/

Za wyróżniony film KS Iskra Morzesz 
otrzymał profesjonalną, w pełni wy-
posażoną torbę medyczną.

„Iskra” Mokrzesz będzie mieć swój hymn
„Życie jest meczem” – taki tytuł będzie miał oficjalny hymn lokalnego klu-
bu sportowego „Iskra” Mokrzesz. Utwór powstaje we współpracy z GOK 
z Mstowie. 

Pandemia koronawirusa wpływa na 
wszystkie dziedziny naszego życia i 
działalność Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Mstowie nie jest tu wyjątkiem. 
Organizację dużych plenerowych 
imprez co prawda wstrzymano, ale 
nie znaczy to, że placówka zawiesiła 
funkcjonowanie. Oprócz prowadzo-
nych zajęć edukacyjnych (nauka gry 
na instrumentach, plastyka) i rekre-
acyjnych (joga, fitness, zumba) pełną 
parą działa mini studio nagrań, w któ-
rym Dyrektor Krzysztof Drynda pra-
cuje m.in. nad... hymnem „Iskry” Mo-
krzesz. Są już słowa i muzyka, trwa 
opracowanie partii poszczególnych 
instrumentów. Tekst utworu napisał 
wiceprezes „Iskry” Adam Jakubczak, 
a stronę muzyczną przedsięwzięcia 
wziął na siebie K.Drynda. 
- Przyznam, że do sprawy podchodzę 
„z sercem”, bo słyszałem, że tak też 
podchodzą do gry w piłkę zawodni-
cy z Mokrzeszy. Doszło do tego, że 
nie będąc zadowolonym z pierwszej 
wersji utworu, wyrzuciłem ją do ko-
sza i rozpocząłem pracę od nowa. 
Druga wersja piosenki jest o wiele 
lepsza i ma przysłowiowego „kopa”. 
Ścieżki każdego instrumentu wymy-

ślam samodzielnie, samodzielnie też 
je nagrywam. Zdradzę, że poszliśmy 
w konwencję rockową i ostre gita-
rowe riffy. Kiedy zakończą się prace 
nad stroną muzyczną, do utworu za-
tytułowanego „Życie jest meczem” 
powstać ma teledysk i dopiero w 
takiej kompletnej formie, będzie 
on upubliczniony  – mówi dyrektor 
mstowskiego GOKu, K.Drynda. 


