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Wraca „Mstowskie Forum”!

nr 1 Grudzień 2017

Wójt Gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz opisując dla jednego z mediów tradycyjną Mstowską Noc Świętojańską – największą imprezę plenerową
w gminie, nazwał ją „połączeniem tradycji z nowoczesnością”. Podobne zadanie stanęło przed osobami, redagującymi niniejszą publikację.
Po pierwsze – wraca tytuł, który przez ponad dziesięć lat funkcjonował na przełomie XX i XXI wieku informując
mieszkańców Mstowa i okolic o wszystkim, czym żyła gmina. Najpierw jako „Mstowski Folwark”,
a potem „Mstowskie Forum” cieszyły się wśród czytelników sporą popularnością.
Po drugie – ponieważ czas mija, nowe „Mstowskie Forum” mieć będzie nowoczesny wygląd, dostosowany do potrzeb współczesnego świata.
Mamy nadzieję, że i Wam spodoba się nasze połączenie tradycji z nowoczesnością i pozostaniecie naszymi wiernymi czytelnikami.
Tego sobie i Państwu życzymy.
zespół redakcyjny

5 kilometrów nowych nakładek drogowych
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Podobnie jak w ubiegłych latach, także w bieżącym roku na zlecenie gminy Mstów wykonane zostały prace w ramach

remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. Powstało kilka nowych odcinków dróg o łącznej długości ok. 5
kilometrów.
Drogowców widać było w wielu
miejscach, a dzięki prowadzonym
przez nich pracom nawierzchnie dróg
zyskały zupełnie nową jakość. Po raz
kolejny przy ustalaniu zakresu prac
postawiono na łączenie „twardych”
inwestycji drogowych z rozwojem
turystycznym gminy Mstów – ze
względu na swoje położenie kilka
odcinków nowych dróg doskonale
służy m.in. turystom pieszym, czy
rowerzystóm.
Zakres robót obejmował m.in.:
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- skropienie nawierzchni emulsją
asfaltową,
nadanie
profilu
istniejącej
nawierzchni masą asfaltobetonową,
ułożenie
nakładki
(warstwa
ścieralna) z masy asfaltobetonowej,

- ścięcie poboczy, oblanie krawędzi
asfaltem i utwardzenie poboczy
kruszywem naturalnym,
regulację:
studzienek
kanalizacyjnych,
zaworów
wodociągowych, wpustów ulicznych,
- wymianę betonowego cieku
ulicznego.
Jednym
z
wyremontowanych
odcinków jest droga:

Rajsko – Kłobukowice o długości
ponad 1,1 kilometra, która stanowi
przedłużenie drogi rowerowej „Szlak
Reszków”. To świetna wiadomość dla
turystów rowerowych i pieszych - ze
względu na malownicze położenie
drogi wzdłuż rzeki „Warty”, w
kierunku mostu w Kłobukowicach.
Po drugiej stronie mostu w
Kłobukowicach
wyremontowany
został malowniczy odcinek drogi
Łuszczyn – Kłobukowice - Zawada.
Często korzystają z niego turyści.
W
Krasicach
zmodernizowano
blisko kilometrowy odcinek ulicy
Strażackiej. Ze względu na fatalny
stan, liczne ubytki i wykruszenia
oraz spękania warstwy ścieralnej
powierzchnia drogi wymagała pilnej
interwencji.
Listę
zrealizowanych
zadań

uzupełniają m.in.:
- odcinek drogi w Siedlcu (Podlesie)
- drogi gminne w Zawadzie (ul.
Stawowa i ul. Sadowa)
- Kłobukowice (ulica równoległa
do drogi powiatowej).

ul. Stawowa w Zawadzie

Przebudowa ulicy Jaskrowskiej w Wancerzowie

Przez ponad dwadzieścia lat użytkownicy ul. Jaskrowskiej w Wancerzowie czekali, by nabrała ona cywilizowanego
wyglądu. W 2017 udało się wreszcie uregulować sytuację formalno-prawną oraz znaleźć fundusze na przebudowę. Zakres
inwestycji obejmował odcinek od skrzyżowania z DW-786 do połączenia z drogą dojazdową do pól (472 mb).
Historia tej malowniczej drogi,
biegnącej wzdłuż rzeki „Warty” i
łączącej Wancerzów z Jaskrowem
(dawniej tędy mieszkańcy Jaskrowa
chodzili pieszo do mstowskiego
Kościoła), była długa i zawiła. Od lat
jej nawierzchnia „pozostawiała wiele
do życzenia”, powstały nierówności
i liczne ubytki. W okresie opadów i
roztopów przejezdność pojazdów
mechanicznych stawała się wręcz
niemożliwa. Dodatkowo, ze względu
na wąski pas drogowy i „słynny”
zakręt większe samochody (np.
śmieciarki) nie mogły tam wjechać od
strony drogi wojewódzkiej DW-786.
W
2009r.
została
wykonana
modernizacja drogi dojazdowej do
pól Wancerzów – Jaskrów. Zadanie to
zostało dofinansowane w 50% przez
Urząd Marszałkowski Województwa

Śląskiego z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Niestety, droga do
pól nie mogła obejmować zakresem
zabudowań, stąd blisko 500-metrowy
odcinek ul. Jaskrowskiej (na którym
znajdują się domy mieszkalne) nie
został wtedy zmodernizowany. Teraz
udało się to wreszcie wykonać.
Zakres zadania pn. „Przebudowa
ulicy Jaskrowskiej w Wancerzowie”
obejmował m.in.:
- przebudowę drogi o pełnej
konstrukcji z obudową krawężników
na długości 472,00 mb (bez
skrzyżowania) o szer. zmiennej
od 3,00 mb do 5,50 mb (z uwagi
na istniejący wąski pas drogowy,
zabudowę,
ogrodzenia,
słupy
energetyczne i podziemne kable
telekomunikacyjne).

brukowej – według uzgodnienia z
Zakładem Gazowniczym.

wykonanie
obustronnych
poboczy utwardzonych kruszywem
kamiennym o szer. 2x0,50 mb na całej
długości drogi .
- wykonanie robót towarzyszących
z
zagospodarowaniem
terenu
przyległego.

Od strony włączenia ul. Jaskrowskiej
do drogi wojewódzkiej DW-786,
na długości istniejącego gazociągu,
który przebiega w drodze (145 mb.)
wykonano nawierzchnię z kostki

- Bardzo się cieszę, że po wielu
perturbacjach wreszcie udało się
zamknąć temat ul. Jaskrowskiej - o
który zabiegałem wiele lat, jeszcze
jako radny Wancerzowa. Teraz
marzenia mieszkańców tej ulicy, dzięki
zrozumieniu Rady Gminy Mstów,
udało się „przekuć” w rzeczywistość.
Starannie
przygotowaliśmy
się
wcześniej do tej inwestycji, m.in.
wymieniając
wadliwy
odcinek
wodociągu, wykupując działkę w celu
wyprofilowania
niebezpiecznego
zakrętu
oraz
opracowując
dokumentację projektową - mówi
Wójt Tomasz Gęsiarz.

Kanalizacja w Latosówce z dofinansowaniem Przebudowa sieci wodociągowej wraz z
Gmina Mstów otrzymała ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania
na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Latosówka” – w
ramach RPO Województwa Śląskiego.

przyłączami w Mstowie, ul. Kilińskiego

W październiku 2016r. Gmina Mstów
złożyła wniosek o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020 na
zadanie pn.”Budowa kanalizacji w
miejscowości Latosówka, gmina
Mstów”. Wniosek przeszedł wszystkie
etapy i otrzymał pozytywną ocenę
- co skutkuje umieszczeniem na
liście wniosków, które otrzymają
dofinansowanie. A jest to niemała

O realizację tej bardzo ważnej dla
Mstowa inwestycji od wielu lat
zabiegali mieszkańcy i radni. Wreszcie
się udało i inwestycja, związana z
wymianą wadliwego wodociągu
znalazła się w Budżecie Gminy Mstów
na 2017r. Prace zakończono jesienią.

kwota,
bo
wartość
całego
zadania wynosi 5.144.840,41 zł.,
natomiast Gmina Mstów otrzymała
dofinansowanie
w
wysokości
3.554.541,00 zł.
W ramach tego projektu zostanie
wykonana
grawitacyjna
sieć
kanalizacyjna o łącznej długości
5294,5 metry oraz przyłącza do
granicy posesji (łączna długość
wszystkich przyłączy to 838,5 m).

Skończyły się problemy z siecią wodociągową mieszkańców
ul. Kilińskiego w Mstowie. Jej gruntowna przebudowa wraz
z odtworzeniem nawierzchni drogi definitywnie zakończyły
czas, kiedy życie mstowian utrudniała niekończąca się seria
awarii.

Przedmiotem
zamówienia
była
„Przebudowa sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w Mstowie ul.
Kilińskiego”.

Zakres robót objął:
- przebudowę wodociągu z rur
ciśnieniowych
PE100
SDR11
Ø125/11,4mm o łącznej długości
1260,0m.
- przebudowę przyłączy, obejmującą
odcinek od włączenia do nowego
wodociągu
do
granicy
pasa
drogowego (w ilości ponad 100 szt.).
- odtworzenie nawierzchni drogi.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Cegielni Ścieżka rowerowa połączy
Wśród wielu inwestycji drogowych, wykonanych w 2017 roku Gminę Mstów i Częstochowę
w gminie Mstów znalazła się przebudowa ul. Ogrodowej w
Cegielni. Zakres robót obejmował przebudowę istniejącej
drogi gminnej na odcinku ok. 477 metrów i szerokości
zmiennej (od 3,0 do 3,5m).

Początek przebudowy określony
został w rejonie skrzyżowania z
ul. Mstowską (droga powiatowa),
a koniec przy połączeniu z drogą
transportu rolnego w Cegielni (obok
bunkra).

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
* podbudowa dolna – kruszywo
łamane stabilizowane mechanicznie

(15cm)
* podbudowa górna – kruszywo
łamane stabiliz. mechanicznie (5cm)
o uziarnieniu 0-31.5mm
* warstwa wiążąca (4cm)
* warstwa ścieralna (4cm) - beton
asfaltowy
Jezdnia ograniczona krawężnikiem
betonowym 15*30cm.
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Trwają prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie
Przeprośnej Górki w Siedlcu. Inwestycja ma służyć wygodzie
rowerzystów i spacerowiczów, podniesieniu atrakcyjności
turystycznej regionu oraz poprawie dostępu m.in. do sanktuarium
św. Ojca Pio, a także ciekawych, jurajskich terenów w okolicach
Mstowa i Częstochowy.
W listopadzie 2015r. Prezydent
Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk
oraz Wójt Gminy Mstów, Tomasz
Gęsiarz podpisali na Przeprośnej
Górce list intencyjny w sprawie
budowy pieszo-rowerowej drogi,
która połączy obie gminy. W 2016r.
powstał częstochowski odcinek
ścieżki - od przedłużenia ulicy
Mstowskiej do granicy miasta z
gminą Mstów. W ramach zawartego
porozumienia gmina Mstów w
2016r. opracowała dokumentację
projektową
ścieżki
rowerowej,
która będzie biegła po jej stronie.
Teraz przyszedł czas na realizację
inwestycji.
Przedmiot umowy objął budowę:
- na odcinku od Hm 0+00 do

Hm 2+16,00 ścieżki rowerowej
szerokość 2,5 m jako kontynuacja
ścieżki zaprojektowanej na odcinku
miasta Częstochowy, nawierzchnia
z
kruszywa
kamiennego,
z
zastosowaniem
ekostabilizacji
podłoża gruntowego,
- na odcinku od Hm 2+16 do Hm
14+42,03 ciągu pieszo-rowerowego
w większości po śladzie istniejącej
drogi gruntowej szerokości 3,0
z poszerzeniami (mijankami) do
4,5m. Nawierzchnia ścieralna z
asfaltobetonu na podbudowie z
kruszywa łamanego ograniczonego
obrzeżem betonowym.
Termin zakończenia prac: Wiosna
2018.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów” z dofinansowaniem unijnym

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wniosek gminy Mstów pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został wybrany do dofinansowania!
Przypomnijmy, że w grudniu 2016r.
gmina Mstów złożyła wniosek
o
dofinansowanie
realizacji
ww. projektu w ramach RPO
Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Nabór został ogłoszony
w ramach poddziałania 4.5.2 (typ
projektu: poprawa efektywności
energetycznej oświetlenia – RIT
Subregionu Północnego).
Po przejściu procedury oceny

Inwestycje „w skrócie”:
Zrealizowano
remont
drogi
dojazdowej do pól w Małusach
Małych.
Zakres
przedmiotu
zamówienia obejmował remont
drogi dojazdowej (gospodarczej)
o szerokości 3,0 mb na odcinku L
= 400,00 mb. Prace uwzględniały
odwodnienie
powierzchniowe
spadkami poprzecznymi i podłużnymi
na przyległy teren.
Budynek remizy OSP w Kucharach
został ocieplony. Znajduje się on w
centrum miejscowości, w bliskiej
odległości od szkoły i terenów
rekreacyjnych przy stawie. Zakres
rzeczowy prac obejmował m.in.:
ocieplenie ścian styropianem oraz
zagruntowanie podłoża z kleju
na zatopionej siatce elewacyjnej.
Docieplony budynek nie tylko
estetyczniej wygląda z zewnątrz, ale
dzięki wykonanym pracom zmniejszą
się koszty jego utrzymania.

Na szczycie Góry Wał w Mstowie
znajduje się krzyż, w którego
postument wmurowane są pociski,
pochodzące z okresu I Wojny
Światowej. Dzięki zleceniu w
tym roku prac renowacyjnych
konserwatorowi zabytków, panu

formalnej i merytorycznej nasz
wniosek
został
wybrany
do
dofinansowania.
Przedmiotem
projektu
jest
modernizacja
oświetlenia drogowego na terenie
całej
gminy
Mstów.
Projekt
obejmuje wymianę 1.783 sztuk
opraw oświetleniowych na nowe
LED, wyposażone w autonomiczne,
programowalne (z poziomu szafy SO)
układy redukcji mocy.
Błażejowi Zawadzkiemu, udało się
przywrócić zabytek do świetności.
Zakres prac (jeśli chodzi o postument
kamienny)
obejmował
m.in.
oczyszczenie z mchów, glonów,
porostów, czy uzupełnienie ubytków
zaprawy pomiędzy kamieniami. Prace
przy metalowym krzyżu polegały
natomiast na: usunięciu
korozji
poprzez piaskowanie, nałożenie kilku
warstw farb specjalistycznych. Wokół
krzyża teren wysypano grysem
kamiennym.

Na terenach rekreacyjnych w
centrum miejscowości Kuchary
zostało wykonane ogrodzenie
placu zabaw oraz zbiornika ppoż.
Powstało również boisko do
siatkówki plażowej. Zakres prac w
Kucharach obejmował m.in.: montaż
ogrodzenia panelowego przy placu
zabaw, wykonanie odcinka (60m)
chodnika z kostki brukowej, montaż
ogrodzenia (z rur stalowych) wokół
zbiornika przeciwpożarowego i
malowanie poręczy i roboty związane
z utworzeniem boiska do siatkówki
plażowej.
Drewniany most w Kłobukowicach
przeszedł kompleksowy remont.
Prace wykonane zostały systemem
gospodarczym. Zakres obejmował:

Aktualnie duża część oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Mstów
oparta jest na przestarzałych
technologicznie
lampach,
pochłaniających bardzo dużo energii
w stosunku do lamp najnowszej
generacji. W gminie dominują
głównie lampy rtęciowe i sodowe
(o mocy opraw 70-250 kW), które
zużywają dwukrotnie więcej energii
elektrycznej w porównaniu do
rozbiórkę zużytej dyliny, wykonanie
pokładu dolnego z dyliny 100mm i
wykonanie pokładu górnego z dyliny
50mm. Konstrukcja nośna mostu
pozostała bez zmian, natomiast
wymienione drewniane pokłady
(dolny i górny) zastąpiły zniszczone i
wyeksploatowane już stare elementy.
Najładniejszy gminny most na
rzece Warcie, czyli łukowy most w
Mstowie na ulicy Kościelnej został
oficjalnie i uroczyście rozświetlony
17 czerwca br. podczas Mstowskiej
Nocy Świętojańskiej. Inwestycja
iluminacyjna została zrealizowana

dzięki współpracy gminy Mstów
i TAURON Dystrybucja. Gmina
dostarczyła projekt techniczny, a
TAURON zapewnił wykonawstwo
wraz z materiałami (wyjątkiem była
wymiana opraw LED na słupach
parkowych po obu stronach mostu,
które sfinansowała Gmina).

oświetlenia LED.
Modernizacja i wymiana na nowe
oprawy LED pozwoli na znaczne
oszczędności w budżecie gminnym z
tytułu opłat za oświetlenie uliczne.

Wniosek
został
złożony
na
kwotę 1.932.552,0 zł, z czego
dofinansowanie unijne wyniesie
1.218.860,55. Realizacja projektu jest
planowana w 2018r.
Gmina Mstów zleciła opracowanie
dokumentacji
projektowo
–
kosztorysowej
dla
zadania
„Rozbudowa
targowiska
w
Cegielni wraz z odwodnieniem”.
Jest to wykonie projektu na II etap
planowanej w przyszłości rozbudowy
targowiska w Cegielni - które co
poniedziałek służy mieszkańcom
gminy (i nie tylko) jako miejsce targu.
Ważnym elementem dokumentacji
będzie
kwestia
odwodnienia
terenu, która nadal do końca nie
jest rozwiązana i szczególnie w
okresie zimowo-wiosennym stanowi
duży problem dla korzystających z
targowiska.

Została podpisana umowa na
opracowanie
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
dla
zadania pn. „Budowa kładki dla
pieszych nad rzeką Wartą w m.
Mstów”. Dokumentacja projektowa
to pierwszy krok, zbliżający do
budowy kładki pieszo rowerowej
nad rzeką „Wartą” - inwestycji bardzo
ważnej dla rozwoju miejscowości
Mstów i turystyki w gminie. Termin
zakończenia prac projektowych czerwiec 2018 r.
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Przebudowa drogi Krasice - Mokrzesz

Mstów wspólnie z Powiatem Częstochowskim
sfinansowała zadanie drogowe pn: „Przebudowa drogi
powiatowej 1024 S odc. Krasice-Mokrzesz dł. 1,49 km,
gm.Mstów”.

Przedmiotem
zamówienia
była
przebudowa
odcinka
drogi
powiatowej Mokrzesz – Krasice o
długości prawie 1,5 kilometra. Stan
nawierzchni drogi „pozostawiał
wiele do życzenia” i wymagał pilnego
remontu. W imieniu Zarządu Powiatu
w Częstochowie zadanie zrealizował
Powiatowy
Zarząd
Dróg
w
Częstochowie. Gmina Mstów udzieliła
pomocy finansowej na wykonanie
ww. zadania.

Zakres robót przebudowywanej
jezdni objął m.in.: mechaniczne ścięcie
zawyżonego pobocza, stabilizację
podłoża spoiwem hydraulicznym,
podbudowę z kruszywa łamanego (gr.
20 cm po zagęszczeniu), podbudowę
z mieszanki mineralno - bitumicznej
grysowej, mechaniczne czyszczenie

Chodnik w Kobyłczycach
Zrealizowano I etap budowy chodnika (wraz z
odwodnieniem) przy drodze powiatowej 1040S
w Kobyłczycach. Zadanie pn. „Budowa chodnika
wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr
1040S w m.Kobyłczyce - etap I, o długości 432 mb”
było nadzorowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Częstochowie, przy dofinansowaniu gminy Mstów.

nawierzchni drogowej ulepszonej,
skropienie nawierzchni drogowej
ulepszonej
emulsją
asfaltową.
Położono nawierzchnię z mieszanek
mineralno - bitumicznych grysowych
/warstwa ścieralna/; grubość po
zagęszczeniu 5 cm.

Wykonano renowację - oczyszczenie
rowu z namułu z wyprofilowaniem
dna i skarp oraz przepusty pod
zjazdami, studnie rewizyjne z
kręgów betonowych, przepusty pod
drogą z rur żelbetowych o śr. 600
mm. Utwardzono pobocza i zjazdy
destruktem asfaltowym, a także
kruszywem łamanym - warstwa
górna; grubość 4 cm po zagęszczeniu.
Zadanie zostało dofinansowane z tzw.
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Celem inwestycji była budowa
ogólnodostępnego,
publicznego
chodnika,
pełniącego
funkcje
komunikacyjne dla pieszych –
czego bardzo brakowało od lat w
miejscowości Kobyłczyce.
- W ramach budowy wykonano
również
kanalizację
deszczową
(odwodnienie
istniejącej
drogi
powiatowej)
oraz
konstrukcje
chodnika i wjazdów. Bardzo dziękuję
za zaangażowanie na każdym etapie

inwestycji
Radnemu
Kobyłczyc,
Grzegorzowi Stachurskiemu oraz
Sołtysowi, Arturowi Jabłońskiemu. –
powiedział Wójt, Tomasz Gęsiarz.
Przedmiotowy chodnik to obiekt o
nawierzchni z kostki brukowej (o gr.
8cm) w kolorze szarym. Szerokość na
prostej: 2,0m. Chodnik jest oddzielony
od nawierzchni drogi krawężnikiem.
II etap zadania jest planowany w
2018r.

Remont drogi Małusy Wielkie - Małusy Małe Remont ul. 16 Stycznia w Wancerzowie

Droga powiatowa nr 1028S w Wancerzowie została
Wykonano kolejny etap remontu drogi powiatowej nr
wyremontowana. Zadanie zostało zrealizowane we
1040S. Tym razem na odcinku Małusy Wielkie - Małusy
współpracy Gminy Mstów z Powiatowym Zarządem Dróg.
Małe.

Przedmiotem
zamówienia
był
remont bardzo zniszczonej drogi
powiatowej pomiędzy Małusami
Wielkimi a Małusami Małymi
na odcinku ok. 1 kilometra.
Zakres prac obejmował m.in.:
mechaniczne ścięcie zawyżonego
pobocza, wykonanie podbudowy z

kruszywa łamanego, mechaniczne
czyszczenie nawierzchni drogowej,
skropienie nawierzchni drogowej
emulsją asfaltową, utwardzenie
poboczy i zjazdów. Zamawiającym
był Powiatowy Zarząd Dróg w
Częstochowie, natomiast wykonawcą:
P.H.U. „Larix” Lubliniec.

Przed remontem odcinek ul. 16
Stycznia w Wancerzowie, na którym
następnie przeprowadzono prace, w
kilku miejscach był mocno zniszczony
(szczególnie po ostatniej zimie) - przy
dużym natężeniu ruchu drogowego
zaczęły pojawiać się dziury i liczne
pęknięcia.
Zakres
robót
wyremontowanej
jezdni objął m.in.: rozebranie
nawierzchni bitumicznej frezarką,
regulację
pionową
wpustów
ulicznych, mechaniczne czyszczenie
nawierzchni drogowej, skropienie
nawierzchni
drogowej
emulsją

asfaltową. Połozono nawierzchnię z
mieszanki
mineralno-bitumicznej;
grubość po zagęszczeniu 5 cm,
utwardzono pobocza destruktem
asfaltowym (materiał z frezowania
nawierzchni)
oraz
przełożono
nawierzchnie
istniejących
zjazdów z kostki brukowej na
podsypce cementowo – piaskowej,
z uzupełnieniem podbudowy z
kruszywa łamanego. Zadanie zostało
realizowane
przez
Powiatowy
Zarząd Dróg w Częstochowie, przy
współpracy i dofinansowaniu Gminy
Mstów.

5

Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych

Władze gminy Mstów ze szczególną troską podchodzą do spraw związanych z edukacją i bezpieczeństwem uczniów
szkół z naszego terenu. W wielu gminnych placówkach oświatowych okres wakacyjny i początek roku szkolnego
został wykorzystany do wykonania prac inwestycyjnych czy remontowych.
Z
początkiem
nowego
roku
szkolnego
rozpoczął
funkcjonowanie nowy parking
dla samochodów osobowych przy
Szkole Podstawowej w Mstowie.
Inwestycja ma na celu poprawę
bezpieczeństwa dojazdu dzieci
i młodzieży na zajęcia szkolne.
Projekt
budowy
parkingu
został sfinansowany w 2016r.

sale lekcyjne (nr 9, 11) i salę
gimnastyczną,
wymieniono
drzwi w salach lekcyjnych (nr
13,15,18, 33) i 2 szt. drzwi w
sali
gimnastycznej, zakupiono
tablicę interaktywną do sali 22,
dokonano przeglądu urządzeń i
instalacji.
***************************

Ogrodzenie panelowe przy ZSP w Jaskrowie

w ramach Funduszu Sołeckiego
miejscowości Mstów - z inicjatywy
Sołtysa
Mstowa,
Zbigniewa
Bigosińskiego.
Natomiast
pieniądze na wykonanie inwestycji
Rada Gminy Mstów zabezpieczyła
w budżecie na 2017r.
W ramach prac powstało m.in.
18 nowych miejsc parkingowych,
usytuowanych
prostopadle
do istniejącej jezdni (w tym
2 miejsca, przeznaczone dla
samochodów
osobowych
osób niepełnosprawnych). Dla
rodziców, dowożących swoje
dzieci samochodami osobowymi,
utworzone zostały bezpieczne
miejsca do wysiadania. Z parkingu
do szkoły uczniowie bezpiecznie
dojdą pieszo (bez wychodzenia na
jezdnię!) po szerokim chodniku z
kostki brukowej.
Dodatkowo w okresie wakacyjnym
w mstowskiej szkole: pomalowano

m.in. z Mokrzeszy, Kuśmierek czy
Jaźwin.
***************************
W Przedszkolu w Siedlcu
odbył się remont sali (w której
prowadzone są zajęcia z logopedą
i pedagogiem) oraz remont
pomieszczenia
gospodarczego.
Zakres prac obejmował: wymianę
drzwi, gipsowanie i malowanie
ścian,
sufitów,
położenie
paneli i płytek na podłodze. W
Nowy parking przy SP w Mstowie
pomieszczeniu
gospodarczym
Jeszcze
przed
pierwszym dodatkowo zamontowana została
dzwonkiem
roku
szkolnego szafa na pomoce.
2017/2018 zakończono prace ***************************
termomodernizacyjne, związane z
realizacją zadania pn. „Ocieplenie W Szkole Podstawowej w
budynku Szkoły Podstawowej Krasicach
wykonany
został
w Mokrzeszy z częściowym remont sali lekcyjnej. Zakres prac
remontem dachu”.
Projekt
obejmował
m.in.:
wyrównanie powierzchni ściany
na elewacji północnej, ocieplenie
ścian
zewnętrznych,
części
strychów i dachów, wymianę
pokryć dachowych i stolarki
okiennej. Zadanie było długo
oczekiwaną przez mieszkańców
inwestycją.

***************************

W
Zespole
SzkolnoPrzedszkolnym w Jaskrowie w
okresie wakacji położono płytki
na korytarzu i w pomieszczeniach
przy sali gimnastycznej. Powstało
również
nowe
ogrodzenie
panelowe
wokół
szkoły.
Zadanie zostało wykonane w
ramach Funduszu Sołeckiego
miejscowości Jaskrów.
Ogrodzenia
panelowe
charakteryzują
się
dużą
wytrzymałością oraz bardzo
dobrym
zabezpieczeniem
antykorozyjnym. Również wysokie
walory estetyczne wpływają
na coraz większą popularność

Budynek szkolny wymagał prac
związanych z termomodernizacją
już wiele lat – najważniejsze, że
zadanie znalazło się w budżecie
Wyremontowana sala w SP w Krasicach
gminy na 2017 rok i udało się je
zrealizować. Do szkoły uczęszczają m.in.: zerwanie i położenie nowych ogrodzeń tego typu. Nowe
tu dzieci z kilku miejscowości tynków,
wymianę
instalacji ogrodzenie panelowe zastąpiło
elektrycznej i założenie nowego stare, zniszczone żelbetowe płyty
oświetlenia, wymianę 5 grzejników wzdłuż ul. Starowiejskiej i ul.
(w zabudowie), położenie nowej Częstochowskiej (DW 786) w
podłogi panelowej oraz wymianę Jaskrowie. Zakres prac obejmował
parapetów. Na zewnątrz została m.in.:
rozbiórkę
istniejącego
odnowiona elewacja szkoły oraz ogrodzenia przy Zespole Szkolnodrzwi wejściowe. Wymianie uległy Przedszkolnym w Jaskrowie,
też rynny i rury spadowe.
wykonanie
dwóch
bram
i
***************************
furtki, wykonanie podbudowy,
uporządkowanie
terenu
po
W Szkole Podstawowej w rozbiórce starego ogrodzenia.
Kucharach została pomalowana
klasa oddziału przedszkolnego
i wymieniono grzejnik w klasie
edukacji wczesnoszkolnej.
Ocieplony budynek SP w Mokrzeszy
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Święto Niepodległości w Mstowie

W sobotę 11 listopada świętowaliśmy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W gminie Mstów obchody
rozpoczęły się tradycyjnie uroczystym apelem na mstowskim rynku, przygotowanym przez harcerzy i zuchy z III
Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Skała”.

Uroczystość prowadził komendant
szczepu, phm Tomasz Derda. Na
początku miało miejsce uroczyste
wciągnięcie flagi państwowej na
maszt i odśpiewanie Mazurka
Dąbrowskiego. Honory oddawały
licznie
zgromadzone
poczty
sztandarowe jednostek OSP, szkół
i instytucji – pod przewodnictwem
Komendanta Gminnego OSP RP,

Marka Wróbla. W uroczystości
uczestniczyli przedstawiciele władz
gminnych z Wójtem Tomaszem
Gęsiarzem i Przewodniczącym Rady
Gminy Krzysztofem Choryłkiem na
czele, poczty sztandarowe instytucji
gminnych, jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej i gminnych placówek
edukacyjnych
oraz
mieszkańcy
gminy. Po wciągnięciu na maszt flagi

państwowej i odśpiewaniu Mazurka
Dąbrowskiego,
przedstawiciele
samorządu gminy złożyli u stóp
masztu z powiewającą białoczerwoną flagą zapalone znicze - jako
symboliczny hołd dla wszystkich,
którzy walczyli o niepodległą Polskę.
Następnie
uczestnicy
apelu
przemaszerowali (niosąc olbrzymią
flagę
narodową)
do
kościoła

parafialnego,
gdzie
została
odprawiona uroczysta Msza św. w
intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej
ks. Piotr Zaborski, dyrektor Radia Fiat.
Po zakończonej Eucharystii odbył
się koncert pieśni patriotycznych w
wykonaniu chóru Cantemus Domino
oraz parafian.
Foto: czestochowskie24,
A.Markowski

Forum Sołtysów Województwa Śląskiego 2017

W Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach już po raz 15. odbyło się Forum Sołtysów Województwa Śląskiego. Wzięła w nim
udział reprezentacja Gminy Mstów. Cyklicznie organizowane przez Urząd Marszałkowski spotkanie stwarza możliwość
wymiany informacji i doświadczeń. Jest platformą, na której sołtysi i samorządowcy omawiają problemy związane z
rozwojem terenów wiejskich w województwie śląskim.
Patrzymy
w
województwie
śląskim na rozwój jako działanie
jak najbardziej równomierne i
równoważne. Tak dla obszarów
miejskich, jak i wiejskich. Mimo że
nasz region ciągle postrzegany jest
jako centrum urbanistyczne, nie
możemy zapominać, że w położonych
tutaj wsiach mieszka około milion
ludzi. Dlatego jako pierwsi i jedyni
w Polsce opracowaliśmy Strategię
Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2030
roku. Składają się nią liczne działania
i projekty, jak chociażby Owca Plus
– stwierdził, otwierając Forum,
Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek
województwa śląskiego.
W spotkaniu, które odbyło się 23

listopada br. nie mogło tradycyjnie
zabraknąć delegacji Sołtysów z gminy
Mstów, którzy reprezentowali nasz
samorząd w Katowicach. W skład
delegacji weszli: Zbigniew Bigosiński
(Mstów),
Marian
Jaksender
(Brzyszów), Jerzy Szymczyk (Srocko),
Krystyna Tyras (Jaskrów), Mirosław
Kowalczyk (Kuśmierki) i Artur
Jabłoński (Kobyłczyce).
Podczas Forum dyskutowano o
najważniejszych
problemach,
jakie napotykają obszary wiejskie.
Wręczono
również
nagrody
Marszałka Województwa Śląskiego
przyznane w konkursie „Piękna wieś
województwa śląskiego”.

Odznaki Honorowe za zasługi dla Województwa Śląskiego

Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. T.Kościuszki w Mstowie odbyło się
wręczenie odznaczeń pn. „Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego”.

W dniu 12 października br. w
mstowskiej hali sportowej bardzo
licznie zgromadzili się uczniowie,

rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni
goście. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością m.in.: Przewodniczący

Sejmiku Województwa Śląskiego,
Stanisław Gmitruk i Radny Sejmiku
Województwa Śląskiego, Stanisław
Dzwonnik.
Ważnym punktem Dnia Edukacji
Narodowej w Szkole Podstawowej
im. T.Kościuszki w Mstowie było
wręczenie Odznak Honorowych „Za
zasługi dla Województwa Śląskiego”.
Odznaczenie to, ustanowione w 2000
roku uchwałą Sejmiku Województwa
Śląskiego, przyznawane jest osobom,
które całokształtem działalności
przyczyniły się do kulturalnego i
społecznego rozwoju województwa
śląskiego. Odznaka posiada dwa
stopnie: pierwszy – złota odznaka
oraz drugi – srebrna odznaka.

Na wniosek Wójta Gminy Mstów
Złotą Odznaką zostali odznaczeni:
Jacek Syguła - Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie
i Tomasz Derda - Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie.
Srebrną Odznaką zostały natomiast
odznaczone: Elżbieta Szczerba Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego w Brzyszowie,
Mariola Zgrzebna - Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Zawadzie, Dorota
Orłowska - Publiczne Przedszkole
w Siedlcu i Magdalena Całusińska Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy.
Zdjęcia: Adriana Olech (SP Mstów)

Gmina Mstów dla rodaków na Wileńszczyźnie
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Gmina Mstów po raz kolejny wzięła udział w akcji „Pomagamy Polskim Dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie”. Dla
rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie od lat organizuje ją Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie oraz
Częstochowska parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Gmina Mstów już po raz trzeci
włączyła się w akcję, podobnie
jak kilkanaście gmin z regionu
częstochowskiego (w tym miasto
Częstochowa). Tradycyjnie zbiórka
słodyczy i artykułów szkolnych
odbyła się w Szkole w Mstowie. Po
raz pierwszy w pomoc włączyły
się również: Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Jaskrowie oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie
(Dyrektor Krzysztof Drynda). W
mstowskiej szkole koordynatorem
akcji był phm. Tomasz Derda, a w
jaskrowskiej Dyrektor placówki, pwd.
Robert Knysak.
30 listopada br. w Szkole Podstawowej
w Mstowie odbyło się uroczyste
pakowanie darów. Przeprowadzili
je harcerze i zuchy z: 4 Gromady
Zuchowej „Mstowskie Słoneczka”
(pod opieką Beaty Sieradzkiej), 23
MDH „Amonit” oraz 25MDSH „Piorun”.
Pomagała również zaprzyjaźniona

grupa „Żywiołów” z Jaskrowa.
Akcję charytatywną dla rodaków
mieszkających na Wileńszczyźnie
od lat organizuje Towarzystwo
Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie.
Partnerami akcji są: Bracia Rycerzy
Kolumba w Częstochowie, Wydział
Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa,
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Delegatura
w
Częstochowie,
częstochowskie szkoły podstawowe
i średnie oraz Gminy: Mstów,
Rędziny, Kłomnice, Poraj, Olsztyn,
Kruszyna, Poczesna, Konopiska,
Blachownia i Starostwo Powiatowe w
Częstochowie.
Ks. proboszcz Ryszard Umański,
koordynator projektu, wyjaśnia, że
chodzi nie tylko o zawiezienie naszym
rodakom dóbr materialnych na Boże
Narodzenie. Istotny jest element
patriotyczny - gest solidarności i
serdecznej pamięci wobec Polaków
mieszkających na Litwie.

Zasiedzenie terenów przy remizie w Kobyłczycach

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie Gmina Mstów nabyła przez zasiedzenie własność
nieruchomości w Kobyłczycach – na których znajdują się m.in. budynek remizy OSP Kobyłczyce, staw oraz teren wokół
(zagospodarowany w celu rekreacyjnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców).
Grzegorzowi Stachurskiemu oraz
Sołtysowi Arturowi Jabłońskiemu.
Dużą „cegiełkę” do sukcesu dołożył
również Mecenas Michał Lada.

- Temat nieuregulowanej własności
terenów przy remizie i stawie w
Kobyłczycach był skomplikowany
i ciągnął się od wielu lat, na długo
zanim zostałem Wójtem. Jak widać,
nie ma rzeczy niemożliwych i wreszcie

sprawę udało się doprowadzić
do końca - tłumaczy Wójt Gminy
Mstów, Tomasz Gęsiarz. - Dziękuję
wszystkim, którzy zaangażowali
się i pomogli w zasiedzeniu – w
szczególności Radnemu Kobyłczyc

Nowe witacze w gminie Mstów

W listopadzie 2014 r. Gmina Mstów
podpisała z przedstawicielami OSP
Kobyłczyce porozumienie, mające
na celu przeniesienie samoistnego
posiadania nieruchomości (działki:
715/1, 716/1 oraz 1021, obręb
Kobyłczyce) na rzecz Gminy Mstów.
Rok później sporządzony został
dokładny pomiar działek oraz
opracowano mapy niezbędne do
zasiedzenia, po czym złożono w
Sądzie Rejonowym w Częstochowie
stosowny wniosek.
Po
wnikliwym
zbadaniu
przedłożonych dokumentów oraz
przesłuchaniu biorących udział w

sprawie świadków dnia 13 lipca
2017r. Sąd Rejonowy w Częstochowie
(Wydział II Cywilny) postanowił
stwierdzić, iż Gmina Mstów nabyła
przez zasiedzenia przedmiotowe
nieruchomości z dniem 1 stycznia
1985 roku.
Na
zasiedzianych
działkach
znajdują się: budynek remizy OSP
Kobyłczyce, staw oraz teren wokół
zbiornika (zagospodarowany w celu
rekreacyjnego spędzania wolnego
czasu przez mieszkańców). Dzięki
Postanowieniu Sądu Rejonowego ww.
tereny stały się mieniem komunalnym
i mieszkańcy Kobyłczyc mogą m.in.
przeznaczać pieniądze w ramach
Funduszu Sołeckiego na coraz lepszy
wygląd przestrzeni publicznej, z
której na co dzień korzystają.

Mstowskie Stowarzyszenie Promocji i Ochrony rzeki Warty uzyskało dofinansowanie unijne na realizację projektu pt.
„System oznakowania turystycznego na terenie Gminy Mstów”.
W I etapie projekt został złożony do
konkursu, ogłoszonego przez Lokalną
Grupę
Działania
„Partnerstwo
Północnej Jury”. Dzięki pozytywnej,
wysokiej ocenie wniosku przez Radę
PPJ, możliwe stało się podpisanie
umowy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa
Śląskiego
w

Redakcja: MSTOWSKIE FORUM

Katowicach. W wyniku realizacji
projektu w Gminie Mstów powstanie
dziewięć nowych witaczy - przy
drogach wjazdowych na teren Gminy
- które zastąpią obecne, już mocno
zużyte.
- Nowe witacze dwustronne o
wielkości 3x1 m zostaną wykonane

Redaktor wydania: Adam Jakubczak
Skład: Krzysztof Kolanus
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie
Plac Mickiewicza 17, 42-244 Mstów, tel. 34 366 93 28
Redakcja dziękuje Urzędowi Gminy Mstów za udostępnienie materiałów
tekstowych i fotograficznych oraz wyrażenie zgody na ich publikację.

z
nowoczesnych
materiałów
odpornych na starzenie. W projekcie
zostaną użyte elementy odblaskowe
oraz innowacyjny system oświetlenia
ledowego,
zasilanego
światłem
słonecznym.
Planowany
termin
zakończenia prac to czerwiec 2018
roku.
– podsumowuje Prezes
Mstowskiego
Stowarzyszenia
Promocji i Ochrony rzeki Warty,
Michał Maciaszczyk.
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Kolejny certyfikat CzOT dla Gminy Mstów

W 2017 roku rozstrzygnięto XIII edycję konkursu Częstochowskiej Organizacji Turystycznej i przyznano certyfikaty w
kategoriach: produkt turystyczny, potrawa regionalna i pamiątka turystyczna. Certyfikatem uhonorowana została m.in.
Gmina Mstów, a wyróżnienie odebrał Wójt Tomasz Gęsiarz - podczas okolicznościowego spotkania z okazji Światowego
Dnia Turystyki.
Wręczenie wyróżnień i certyfikatów
odbyło się w piątek (6 października)
w Sali Reprezentacyjnej Ratusza
Miejskiego w Częstochowie. Coroczne
spotkanie było okazją do wyróżnienia
i
zaprezentowania
najlepszych
produktów turystycznych w regionie
częstochowskim oraz spotkania z
zasłużonymi działaczami turystyki.
Władze
miasta
reprezentowali:
Prezydent Częstochowy, Krzysztof
Matyjaszczyk oraz Przewodniczący

Rady Miasta, Zdzisław Wolski.
Jedna z nagród, w kategorii: produkt
turystyczny (za Piknik RycerskoArcheologiczny „Słowiański Gąszczyk
– Waleczni Przodkowie”) przyznana
została Gminie Mstów.

W
spotkaniu
wzięli
udział
przedstawiciele
środowisk
turystycznych z miasta i regionu,
gmin i miejscowości, które prężnie
działają na rzecz turystyki.

100 lat Marianny Kowalczyk !

Swoje setne urodziny świętowała w bieżącym roku mieszkanka Mstowa, Marianna Kowalczyk. Życzenia jubilatce składali:
Wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz i jego zastępca Adam Markowski, Dyrektor częstochowskiego Oddziału Regionalnego
KRUS Piotr Dobosz, sołtys Mstowa Zbigniew Bigosiński i wieloletni kierownik USC w Mstowie Joanna Korbela.
sznur. Przez całe życie zajmowała
się gospodarstwem, nawet gdy
mieszkała kiedyś na peryferiach
Częstochowy - dziś zabudowanych
blokami i szpitalem na Parkitce.

Podobne wspomnienia można było
usłyszeć o Mstowie. Pani Marianna
opowiadała jak wyglądał kiedyś
rynek w tej miejscowości: wyłożony
„kocimi łbami”, mieszkańcom ważne
informacje przekazywał wtedy...
dobosz z bębnem.

Po przekroczeniu progu mieszkanki
mstowskiego rynku, przybyli goście
zaskoczeni pytali gdzie jubilatka,
bo nie mogli uwierzyć, że witająca
ich Pani Marianna, może być już...
wiekową kobietą.

Stulatka jest w znakomitej formie
fizycznej i mentalnej: ma świetną
pamięć, pozytywne myślenie i
uśmiech na twarzy. Wygląda na
osobę mająca kilkadziesiąt lat mniej.

- Trzeba kochać bliźniego swego
jak siebie samego. Tak się wygląda
gdy dużo się pracuje, je się wszytko
i myje się w zimnej wodzie. Nie
lubię siedzenia. – oznajmiła Pani
Marianna zadziwionym gościom.

Rodzina poświadcza, że zawsze była
wysportowana. Na dowód Marianna
Kowalczyk
pokazała
swoje
bardzo stare zdjęcia, na których
podczas zabawy z rówieśnikami
skacze wysoko przez rozpięty

Diety nie stosuje, z ulubionych
potraw wymienia bigos i kapustę
z grochem. Gości poczęstowała
zrobionymi
przez
siebie
pasztecikami. Dlatego już teraz
umówili się z nią za następne 100
lat. Z utrzymaniem nie powinno być
w tym czasie kłopotu.

Dyrektor
częstochowskiego
Oddziału
Regionalnego
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego wręczył jubilatce
specjalny list od prezesa KRUS
Adama Sekścińskiego.

Oprócz przekazanych życzeń, Prezes
poinformował w nim o ustawowym

podniesieniu jej dotychczasowego,
comiesięcznego świadczenia o 3536
zł 87 gr. brutto.
Relacja i zdjęcia: Ireneusz
Leśnikowski, Adam Markowski

Puchar Ministra dla KGW „Mstowianki”

Podczas uroczystości Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich oraz XXVI Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie (2-3
września br.) Koło Gospodyń Wiejskich „Mstowianki” zostało docenione i uhonorowane Pucharem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela.
Puchar
za
upowszechnianie
dziedzictwa kulturowego polskiej
wsi z rąk Ryszarda Zarudzkiego,
Podsekretarza
Stanu
MRiRW
odebrały: Przewodnicząca Koła Pani
Maria Rozpondek wraz z Lucyną
Pęzik (Członkini Koła). Ceremonia
wręczenia odbyła się w Auli
o.Augustyna Kordeckiego na Jasnej
Górze. Warto dodać, iż licząca 10
osób delegacja KGW „Mstowianki”
na uroczystości obecna była w

tradycyjnych strojach mstowskiego
koła. Panie Koła Gospodyń Wiejskich
działające na terenie powiatu
częstochowskiego
są niezwykle
aktywne w sferze upowszechniania
naszego dziedzictwa kulturowego,
biorą udział w większości wydarzeń
związanych z tradycją polskiej wsi.
Danuta Tomza
ŚODR -PZDR Częstochowa

„A wszystko to...” dla Was! - Mstowska Noc Świętojańska 2017
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„Mstowska Noc Świętojańska 2017” już za nami. I pomimo chimerycznej pogody udało się! Organizatorzy stanęli na
wysokości zadania, by tegoroczna edycja największej plenerowej imprezy w gminie, miała niepowtarzalny charakter i
wysoki poziom.
Nadszedł czas na pokaz sztucznych
ogni. Fajerwerki w rozumieniu
dosłownym
i
metaforycznym
przyciągnęły uwagę publiczności.
Następnie Agencja Modelek „Vision
Models” przygotowała półgodzinny,
profesjonalny pokaz mody, podczas
którego pełne wdzięku modelki
zaprezentowały rewelacyjne „wianki
mstowskie” i stroje kolekcji „Marylin
Monroe”.
Aż wreszcie o godzinie 22:00
kulminacyjny
punkt
wieczoru.
Na scenie pojawili się: Dyrektor
GOK w Mstowie, Krzysztof Drynda
oraz Wójt Gminy Mstów, Tomasz
Gęsiarz - którzy tradycyjnie jako
konferansjerzy zapowiedzieli występ
gwiazdy imprezy.
Chwilę później, w blasku ogromnego
ogniska, na scenie pojawił się Michał
Wiśniewski z zespołem i całym
zapleczem choreograficznym, dzięki
któremu można było podziwiać
niecodzienne aranżacje utworów
z repertuaru zespołu „ICH TROJE”
i płyty solowej Wiśniewskiego.
Zgromadzeni licznie fani i widzowie
mogli przez niespełna dwie godziny
brać udział w koncercie pełnym
emocji, widowiskowych aranżacji
i wspaniałej interakcji artystów.
Kilku szczęśliwcom udało się nawet
zabrać do domu gadżety, rzucone

Mimo chłodu i psotnej pogody
w sobotę (17.06) przed sceną na
terenach rekreacyjnych „Warty”
Mstów zebrało się wielu wytrwałych
widzów i pasjonatów tej imprezy. Na
samej scenie nie zabrakło lokalnych
talentów. Wieczór otworzyły występy
wokalistów ze Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum we Mstowie. Kilka osób
obdarzonych talentem wokalnym
wykonało
przeboje
muzyki
popularnej. Po nich wystąpiły
niezastąpione Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Mstowie, które zaraz
po występie udały się na wyplatanie
wianków.
Ten punkt programu stanowi już
naszą tradycję i uznaną markę,

repertuarze Zenka Martyniuka.
Chwilą wytchnienia był moment
pokazu fotograficznej prezentacji
iluminacji
mstowskiego
mostu
na
ul.
Kościelnej.
Inwestycja
iluminacyjna została zrealizowana
dzięki współpracy gminy Mstów i
TAURON Dystrybucja. Jej uroczyste
odpalenie odbyło się właśnie w dzień
Mstowskiej Nocy Świętojańskiej.
Wójt Tomasz Gęsiarz na scenie
podziękował osobom, które się
przyczyniły do podświetlenia mostu:
•
Januszowi
Pisarkowi
–
Dyrektorowi oddziału Częstochowa
Tauron Dystrybucja
•
Waldemarowi Jemiole –
Kierownikowi w Tauron – Dystrybucja

za co Paniom składamy wyrazy
szacunku i uznania. Scena w tym
czasie rozbrzmiewała muzyką, do
której odbył się pokaz grupy Zumby
z Kasią Krywult i grupy „Zumba
Mokrzesz” oraz pokaz muzyczno taneczny „Kwiat Paproci” zespołu
Irish Steps. Występy te przeplatały
się z występami gitarzysty Piotra
Szumlasa oraz zespołu FLASH w

•
Sławomirowi Mazurkowi i
wszystkim pracownikom Tauronu za
pomoc w tej inwestycji
•
wykonawcy
podświetlenia
firmie „Fenix” z Jaskrowa (na ręce
Sebastiana Feniga i jego rodziców)
•
dostawcy
sprzętu
oświetleniowego Disano – firmie
„Technolight” z Częstochowy (na ręce
Tomasza Matkowskiego)

przez wokalistę ze sceny w tłum oraz
pamiątkowe autografy. Po koncercie
artysta poświęcił swoim fanom czas
na fotografie i rozmowy.
Wieczór dobiegł końca przy rytmach
disco w towarzystwie DJ Maćka oraz
DJ Pjankersa.

w
obstawieniu
newralgicznych
punktów podczas imprezy i kierowali
ruchem samochodów. Wielkie wyrazy
uznania!

Od 1 sierpnia br. na terenie Gminy
Mstów, w miejscowości Latosówka,
kursują zielone autobusy GZK
Rędziny. Dzieje się tak za sprawą
porozumienia w sprawie świadczenia
usług
publicznego
transportu
zbiorowego na linii komunikacyjnej
Latosówka
–
Częstochowa
i
Częstochowa
Latosówka,
podpisanego przez Wójta Gminy
Mstów z Wójtem Gminy Rędziny,
Pawłem Militowskim. Na mocy tego
porozumienia - długo wyczekiwanego

przez mieszkańców Latosówki zielone autobusy wjeżdżają na teren
Gminy Mstów w dni robocze (6
kursów dziennie) oraz w soboty i
święta (3 kursy).

zapewniających poprawę jakości
i dostępności świadczeń opieki
zdrowotnej jednostki samorządu
terytorialnego mogą ubiegać się
o
dofinansowanie
wyposażenia
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w
placówkach oświatowych. Dotacje na
ww. cel trafią do Szkoły Podstawowej
w Mstowie oraz Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Jaskrowie.

Szkół, które otrzymały w tym
roku dofinansowanie w ramach
Rządowego Programu „Aktywna
Tablica”. Wśród placówek, które będą
miały możliwość profesjonalnego
wyposażenia sal lekcyjnych (zakup
tablic interaktywnych), znalazła się
m.in. Szkoła Podstawowa w Mstowie.
Całkowita wartość zadania dla
szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys.
zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł +
wkład własny 3,5 tys. zł).

W skrócie:

Gmina Mstów otrzymała dotację z
budżetu państwa na sfinansowanie
wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej,
prowadzonych
w
szkołach w Mstowie i w Jaskrowie. W
związku z Ustawą z dnia 15 września
2017r. o szczególnych rozwiązaniach

Niewątpliwie ta MSTOWSKA NOC
była niepowtarzalna. Stała się
też dowodem na to, że pogoda
astronomiczna została przyćmiona
pogodą ducha.
- Takie są Noce Świętojańskie we
Mstowie!
Dyrektor
Gminnego
Ośrodka
Kultury
w
Mstowie
serdecznie
dziękuje
wszystkim
podmiotom
organizacyjnym
i
sponsorom za pomoc w organizacji
imprezy.
Podziękowania należą się też
druhom strażakom z jednostek
OSP gminy Mstów, którzy pomagali

Relację nadesłał: Krzysztof
Drynda, Dyrektor GOK w Mstowie

Ciepła noc jeszcze przez kilka godzin
była wypełniona echem imprezy.

Na stronie Kuratorium Oświaty
w Katowicach ukazała się lista
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Cyrkuśniki, czyli kabaret Hrabi we Mstowie

W niedzielę 26 listopada w hali sportowej w Mstowie odbył się andrzejkowy wieczór muzyczno-kabaretowy, którego
gwiazdą był kabaret „HRABI”.

Kabaret Hrabi to niekwestionowana
gwiazda polskiej sceny kabaretowej.
Grupę działającą od 2002 roku tworzy
dwoje aktorów byłego kabaretu
Potem (Dariusz Kamys i Joanna
Kołaczkowska) oraz Łukasz Pietsch
(pianista) i Tomasz Majer. Występ
kabaretu Hrabi obejrzało ponad 800
(!!!) widzów. Oczywiście nie obyło się
bez bisów.
Andrzejkowy wieczór uświetnił też
zespół czterech zdolnych muzyków,
którzy rozpoczęli imprezę koncertem
muzyki filmowej. Wokalista Krzysztof
Drynda (Dyrektor GOK w Mstowie)
zaśpiewał najbardziej znane i
cenione utwory z filmów i oper.
Akompaniowali
mu:
perkusista

Przemysław Smaczny, gitarzysta
basowy Kosma Kałamarz – muzycy
grający w zespole Piotra Rubika.
Na stage piano zagrał wirtuoz tego
instrumentu, Michał Rorat.
- Kabaret HRABI - zabawny,
rozweselający do łez, urzekający,
odgadujący bez problemów różne
zakamarki naszej duszy i głowy,
szalony a zarazem poważny, mega
profesjonalny i to co trafia w moje
serce to cudownie muzykalni. Jestem
oczarowana pierwszym spotkaniem
na żywo - mówi jedna z uczestniczek
wydarzenia.
Występ okupiony został salwą
śmiechu, trwającą ponad 90 minut,
oraz podwójnym bisem. Artyści

II Srocki Festyn Rodzinny

zaskoczyli wszystkich spontaniczną
i szczerą interakcją z widzami.
Zauroczyli też nowym programem
„Cyrkuśniki”, który okazał się równie
dobry jak wszystkie dotychczas.
- Bezsprzecznie trzeba przyznać,
że wysiłek włożony w organizację
został nagrodzony sukcesem. Na
sukces ten pracowali: pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury w
Mstowie – przygotowując miejsce i
każdy szczegół imprezy; pracownicy
Urzędu Gminy – pomagający w
przewożeniu krzeseł i sprzętu;
pracownicy Szkoły Podstawowej
– udostępniający pomieszczenia i
sprzęt; Wolontariusze – pomagający
w obsłudze gości i prowadzeniu szatni

- imprezę „na gorąco” podsumował
Krzysztof Drynda.
Jednocześnie
wysoki
poziom
obsługi technicznej zapewniła firma
Modus Sound - obsługująca scenę,
oświetlenie i nagłośnienie. Udało się
uniknąć pogłosu i echa, które często
występują na halach sportowych.
W
tym
miejscu
szczególne
podziękowanie należy się firmie
APAMA za wypożyczenie ekranów
dźwiękochłonnych oraz wszystkim
Sponsorom: Bank Spółdzielczy w
Mstowie, Demar, Intersum agencja
reklamowa, Pizzeria Cicha Woda,
a także wszystkim uczestnikom za
wspaniałą zabawę.
Zdjęcia: Z.Derda, A.Markowski

Po raz drugi udało się zorganizować Srocki Festyn Rodzinny. W tym roku połączony został z VII Jurajskim Pucharem w
Nordic Walking. Na festynie bawiła znaczna część miejscowej społeczności wraz z prawie 100-osobową grupą przybyłą
na zawody.

- Ta uroczystość miała szczególny
charakter, ponieważ podczas festynu
zbieraliśmy pieniądze na pomoc
w leczeniu 13-letniej Magdy, która
kilkanaście dni wcześniej miała
bardzo poważny wypadek w naszej
miejscowości i została zabrana
helikopterem do szpitala w Katowicach
- powiedział Robert Misztal, Radny
miejscowości Srocko.

Organizatorzy składają za naszym
pośrednictwem
serdeczne
podziękowania: właścicielowi działki za użyczenie terenu pod zorganizowanie
festynu, wszystkim kobietom ze Srocka
- za przygotowanie znakomitych
wypieków, które przyczyniły się do
zebrania tak dużej pomocy finansowej

dla 13-letniej Magdy, OSP Mstów -za
opiekę nad festynem i wyścigiem
nordic walking.
Dziękuję kolegom ze Srocka za pomoc w
organizacji wyścigu. Dziękuję również
partnerom i sponsorom: Gminie
Mstów (za nagrody do konkursów),
Adamowi Markowskiemu (za pomoc
w organizacji), firmom: „Demar” i
„Kabex”, Pani Annie Kowalczyk (za
talony na zakupy), firmie „Wosana”
(Panu Piotrowi Jaksendrowi - za wodę
mineralną, jaką mieliśmy do dyspozycji
podczas festynu) - dodaje Robert
Misztal. - Mam nadzieję, że to kolejny
udany festyn w Srocku i nie ostatni.

Dziękujemy!
Rodzice Magdaleny Dąbrowskiej - dziewczynki, która uległa
wypadkowi na terenie Srocka 29 czerwca 2017 roku - składają serdeczne podziękowania za wsparcie mieszkańcom
Mstowa, Srocka oraz okolicznych miejscowości.
Szczególne podziękowania kierujemy do radnych gminy
Mstów: Roberta Misztala, Zbigniewa Bigosińskiego, Eugeniusza Cierpiałowskiego oraz dla pana Marcina Purgala, za
wszelką udzieloną pomoc i wsparcie w chwilach trudnych
dla rodziny.

Marta i Krzysztof Dąbrowscy

11

Święto Jabłka 2017

„Święto Jabłka 2017” za nami! Już piąta edycja tej plenerowej imprezy odbyła się w sobotę 09 września, po raz pierwszy
na mstowskich błoniach. Słoneczna pogoda, liczne atrakcje i gwiazdy wieczoru – m.in. Czerwone Gitary czy Norbi przyciągnęły tłumy na stadion „Warty”.

Ze względu na rosnące z roku na rok
zainteresowanie tym wydarzeniem promującym mstowskie sady i efekty
pracy naszych sadowników - miejsce
świętowania przeniesiono z rynku
mstowskiego na obiekty rekreacyjne
„Warty” Mstów. Był to „strzał w
dziesiątkę”, bo takich tłumów na
„Święcie Jabłka” jeszcze nie było!
Pewnie argumentem była świetna
pogoda, choć nie bez znaczenia były
występujące na scenie gwiazdy.
Na „Święto Jabłka” licznie przybyli
zaproszeni goście m.in.: Senator RP
Ryszard Majer, Dyrektor biura Poseł
na Sejm RP Lidii Burzyńskiej Grażyna
Knapik, Radna Sejmiku Województwa
Śląskiego Marta Salwierak, Zastępca
Prezydenta miasta Częstochowy
Jarosław Marszałek, Członek Zarządu
Powiatu
Częstochowskiego
Jan

Miarzyński, Zastępca dyrektora KRUS
w Częstochowie Robert Magdziarz,
goście z zaprzyjaźnionej śląskiej
gminy Pawłowice: Skarbnik Gminy
Agnieszka Kempny i Sekretarz
Gminy Joanna Śmieja. Życzenia dla
sadowników od Posła na Sejm RP,
Szymona Giżyńskiego na ręce Wójta
gminy Mstów Tomasza Gęsiarza,
przekazała
redaktor
naczelna
„Gazety Częstochowskiej”, Urszula
Giżyńska. List gratulacyjny przysłał
też
Przewodniczący
Sejmiku
Województwa Śląskiego, Stanisław
Gmitruk.
Szczególnym akcentem tegorocznego
święta był punkt kulinarny Artura
Bodziachowskiego,
uznanego
i
cenionego kucharza. W Mstowie
A.Bodziachowski, w asyście Iwony
Kasztelan i Wolontariuszek wydał

Fotospint 2017 w Mstowie

ponad 1000 porcji (!) dania dnia.
Tuż obok namiotu kucharza odbył
się pokaz zumby w wykonaniu pań z
grupy „Zumba Mokrzesz”.
Na scenie wystąpiło kilku znanych i
początkujących artystów. Dyrektor
GOK w Mstowie, Krzysztof Drynda,
zadbał o to, by plejada gwiazd
spełniła oczekiwania różnych grup
odbiorców. Na scenie wystąpili m.in.:
reprezentantki naszej Gminy - Panie
z Zespołu śpiewaczego „Mstowianki”,
debiutujący w Mstowie zespół
„Alebabki” z Blachowni, zespół z
gatunku disco-polo „Kapitan Disco”.
Ciekawe covery zaśpiewali Jacek
Stefanyszyn i młodziutka uzdolniona
Malwina Kozak. Wspaniały koncert
„na żywo” dała gwiazda wieczoru –
legenda polskiej sceny muzycznej,
ponadczasowy zespół „Czerwone

Gitary”. Na zakończenie imprezy
wystąpił czarujący i uwodzicielski
„Norbi”, który roztańczył i rozbawił
wszystkich stojących przed sceną.
Zaplecze gastronomiczne zapewniła
i nadzorowała p. Jolanta Zwolska
– Smażalnia „Cicha Woda”. Nad
bezpieczeństwem wszystkich czuwali
ochroniarze z firmy „Dominator”.
Ładu na parkingu i w otoczeniu
pilnowali Strażacy z czterech
jednostek OSP Gminy Mstów.
Nad wspaniałym brzmieniem i
oświetleniem czuwała firma „Modus
Sound”.
W organizacje imprezy czynnie
właczyli się wolontariusze pod opieką
nauczycielek: Iwony Sieradzkiej i
Justyny Klimczak.
Relacja: GOK w Mstowie

„Otwarte Mistrzostwa Jury w Fotografowaniu. Fotosprint 2017” już za nami. Konkurs zorganizowała w dniu 21 października
br. Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu. Współorganizatorami były gminy: Mstów i Olsztyn. Projekt dofinansowany
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
W konkursie wystartowało 110
zawodników z całej Polski, były
także 2 osoby z Ukrainy. Rejestracja
zawodników i wydawanie numerów
startowych odbywało się od godziny
9.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy
w Olsztynie. Start nastąpił na
Olsztyńskim Rynku o godz. 10.00.
Start zaszczycił swoją obecnością
Wicewojewoda Śląski, Mariusz Trepka.
Wystrzał z pistoletu startowego,
który oddała Edyta Lewandowska
(wielokrotna medalistka, mistrzyni,
w Polsce i Europie w biegach
maratońskich, ultramaratońskich i
górskich), dał sygnał do ogłoszenia
tematu Konkursu, który brzmiał
„Jurajskie nastroje”. W tym też czasie
odbyła się krótka, miła uroczystość.
Wicewojewoda Śląski, Mariusz Trepka
wręczył Marcinowi Szpądrowskiemu,
Prezesowi Fundacji Festiwal Sztuki
Fotoreportażu,
Organizatorowi
Konkursu,
Odznakę
Honorową
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”
- nadaną przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Przez pierwsze trzy godziny konkursu

zawodnicy fotografowali na zadany
temat na terenie Gminy Olsztyn.
Następnie
własnymi
środkami
transportu
(lub
podstawionym
bezpłatnym autobusem) przenieśli
się do Mstowa i na terenie tej gminy
fotografowali przez kolejne trzy
godziny.
Na mecie w Mstowie o godz. 16.00
zjawiło się 103 Zawodników, którzy
dostarczyli łącznie 197 zdjęć z gmin
Olsztyn i Mstów. Wielki Finał w
pięknej Sali Widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Mstowie o godz.
17.00 zgromadził ponad 130 osób.
Podczas Finału jurorzy: Jacek Bonecki
i Arek Ławrywianiec wybierali
publicznie i turniejowo jedno zdjęcie
spośród pokazywanych na ekranie
losowo wybranych trzech. Zdjęcia nie
były oznaczone nazwiskami autorów,
a jedynie numerami startowymi, które
były znane tylko ich właścicielom.
Jurorzy mieli obowiązek publicznie
uzasadnić swoją decyzję i publicznie
skomentować
każde
zdjęcie.
Ostatecznie, po wielogodzinnych
publicznych dyskusjach - które miały

wyraźny
charakter
warsztatów
fotograficznych - wybrali finałową
siódemkę, a spośród niej zwycięzców.
Dopiero wtedy ujawniono nazwiska
Finalistów.
Zwycięzcy otrzymali z rąk Wójta
Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza
piękne, ręcznie robione medale, a
od Zastępcy Adama Markowskiego
materiały promocyjne Gminy Mstów.
Prezes Fundacji Festiwal Sztuki
Fotoreportażu, Marcin Szpądrowski,
organizator Konkursu, wręczył liczne

i cenne nagrody od Sponsorów i
Fundacji.
Jurorzy podkreślili bardzo wysoki
poziom wielu zgłoszonych prac i
związany z tym spory problem w
wyborem przeprowadzanym na żywo
i pod presją publiczności. Z uwagi na
późną porę zakończenia Konkursu,
Gmina Mstów podstawiła bezpłatny
autokar, który przewiózł wszystkich
chętnych
niezmotoryzowanych
uczestników i widzów do Częstochowy.

Gmina Mstów wykorzystuje swój potencjał

Z Krzysztofem Smelą, Starostą Powiatu Częstochowskiego rozmawia Adam Jakubczak

Czy
Powiat
Częstochowski,
którego jest Pan Starostą to obszar
o jednolitej tożsamości?
Ne pewno nie jest to jednolity
pod wieloma względami obszar.
Można tu wyróżnić kilka gmin o
specyfice jurajskiej, ale już okolice
Koniecpola, Rędzin, czy Mykanowa
do tego schematu zupełnie nie
przystają. Z racji zajmowanego
stanowiska, od trzech lat mam
możliwość poznawania tych gmin
i muszę przyznać, ze w wielu
przypadkach przynosi to pozytywne
zaskoczenie. Chodzi mi przede
wszystkim o stopień rozwoju tych
obszarów, głównie pod względem
inwestycyjnym. Mam tu na myśli
zarówno infrastrukturę drogową,
jak i np. zadania proekologiczne,
część gmin poszła też w stronę
podkreślenia
swoich
walorów
krajobrazowych.
Poziom
tego
doinwestowania jest oczywiście
nieco inny w poszczególnych
gminach, co też wpływa na fakt,
że trudno mówić o powiecie
częstochowskim, jak o jednolitym
obszarze.
Jak postrzega Pan więc Gminę
Mstów z perspektywy Starostwa
Powiatowego?
Wcześniej, kiedy pełniłem funkcję

wójta gminy Mykanów, nie miałem
aż tylu okazji, żeby przyglądać
się temu, co dzieje się nawet w
gminach sąsiednich. Kiedy zostałem
członkiem Zarządu Powiatu, a potem
starostą, ta sytuacja się zmieniła.
Teraz mam okazję zdecydowanie
częściej bywać w Mstowie i okolicach,
przez co też mam na ich temat coraz
większą wiedzę. Przyznam, że jest to
gmina, która zaskoczyła mnie bardzo
pozytywnie, wcześniej nie miałem
wyobrażenia, ze jest to teren, który
pod wieloma względami stoi aż tak
dobrze. Jeśli miałbym przedstawić
ranking obszarów, na których w
naszym powiecie w mijającym,
2017 roku działo się najwięcej, to
Mstów byłby w niej w zdecydowanej
czołówce. Sporo wydarzyło się
tu w kwestiach związanych np. z
lasami, przyrodą w ogóle, kulturą,
sportem. To obszar, który ma sam
w sobie spory, naturalny potencjał,
a władze samorządowe starają się
go wykorzystać i robią to w mojej
opinii bardzo dobrze. Dodam, że
współpraca z nimi wygląda od
naszej strony również bardzo
dobrze. Należy zaznaczyć, że gmina
Mstów ma poważne wsparcie w
radnych powiatowych z tamtego
terenu. Jeśli dodać do tego fakt, że
jest rzeczą powszechnie znaną, jak
dobrze układa się współpraca na
linii Wójt – Rada Gminy, to trudno
dziwić się, że są tego dobre rezultaty.
Starostwo nie jest organem,
który jest w stanie zabezpieczyć
finansowo wszystkich oczekiwań,
ale
współpraca
przy
każdej
inwestycji, nawet tej mniejszej, też
daje przecież wymierne efekty, które
służą mieszkańcom.
Na terenie gminy realizowanych
jest wiele inwestycji, w kosztach

Świąteczna zbiórka żywności

których starostwo i samorząd
gminny partycypują wspólnie.
Jak to wygląda w porównaniu z
innymi gminami?
Z mojej perspektywy gminy w
powiecie częstochowskim podzielić
można na trzy grupy. Do pierwszej
z nich zaliczyłbym właśnie Mstów.
To gminy, które stać nie tylko na
realizację wielu własnych inwestycji,
ale i współfinansowanie zadań
realizowanych wspólnie z nami,
chodzi tu głównie o zadania związane
z drogami powiatowymi. Druga
grupa to gminy, które też z nami
współpracują, ale już przy zadaniach
o
zdecydowanie
mniejszym
budżecie, trzecia wreszcie grupa to
gminy, których budżet nie pozwala
na jakiekolwiek wydatki związane
z
dofinansowaniem
inwestycji
powiatowych. Tam po prostu
radzimy sobie sami. Wracając do
gminy Mstów, każdego roku mamy
tu współpracę na poziomie setek
tysięcy wręcz i nic nie wskazuje
na to, by w przyszłości miało być
inaczej.

W jakiej dziedzinie, jeżeli chodzi
o zakres kompetencji starostwa,
potrzeby
są
większe,
niż
możliwości?
Nie będę tu odkrywczy, jeśli powiem,
że taką dziedziną są drogi. Nawet tam,
gdzie nawierzchnie są przejezdne,
nie dziurawe, można pójść dalej, czyli
myśleć o chodnikach, odwodnieniu.
Pole do popisu w tym względzie
jest bardzo szerokie. Praktycznie
nie ma takich miejsc, gdzie w tym
względzie wszystko zrobione jest już
na takim poziomie, że nie potrzeba
nic więcej. Nie ma co ukrywać, że
najwięcej dzieje się w tym względzie
w miejscach, gdzie
pokrywają
się oczekiwania, pomysły i chęć
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współpracy radnych powiatu i gminy.
Do tego dodać należy przychylność
wójta i recepta na sukces gotowa.
Ta elastyczność i chęć współpracy
to sprawa kluczowa. Najlepiej jeśli
udaje się to dograć tuż po wyborach,
żeby niepotrzebnie nie tracić czasu,
wtedy można zrobić naprawdę
sporo.

Czy gmina Mstów dobrze wypada
pod względem promocyjnym?
Położenie
geograficzne
gminy
Mstów to atut, którego mogą tylko
pozazdrościć jej inne gminy, które
takich atrakcji nie mają. Malownicze
skałki, wzniesienia, przełom rzeki
– to walory, których stworzyć się
nie da, ale za to można zadbać o
odpowiednie ich wyeksponowanie.
To
oczywiście
rola
władz
samorządowych, które w mojej
opinii wywiązują się z tego bardzo
dobrze. Wygląda na to, że doceniają
to także mieszkańcy. Oczywiście nie
jest tak, że wszyscy bezkrytycznie
przyjmują wszystko, co robi władza,
ale takich idealnych sytuacji po
prostu nie ma nigdzie.

Czego życzyłby Pan Naszym
Czytelnikom
w
związku
z
nadchodzącym wielkimi krokami
okresem świątecznym?
Wszystkim mieszkańcom gminy
Mstów, a także tamtejszym władzom
samorządowym chciałbym życzyć
zarówno w imieniu swoim, jak i
całego Zarządu Powiatu życzenia
tego, abyśmy umieli nie tylko czerpać,
ale i dawać innym życzliwość.
Podtrzymujmy tę naszą powiatową
tożsamość i dbajmy o nią. Życzę też
oczywiście Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia
oraz
Szczęśliwego
Nowego Roku.

W dniach 1-3 grudnia 2017r. już po raz 21. odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności.
Akcja została przeprowadzona na
terenie 3 placówek
handlowych
przy udziale uczniów lokalnych
szkół
oraz
Zespołu
Szkół
Samochodowo-Budowlanych
w
Częstochowie, studentów,nauczycieli,
przedstawicieli rożnych profesji,

działaczy sportowych.
W gminach Mstów i Rędziny zbiórkę
zorganizował
lokalny
działacz
społeczny, mieszkaniec
Mstowa,
wolontariusz Paweł Poliszewski.
W gminie Mstów zebrano 238 kg
żywności, a w gminie Rędziny 481 kg.

Piłkarska jesień za nami

Organizator dziękuje darczyńcom
za
ofiarowane
produkty, a
wolontariuszom za poświęcony czas
i zaangażowanie. Zebrane produkty
żywnościowe w Rędzinach zostały
przekazane do GOPS-u, natomiast
dystrybucję w gminie Mstów

przeprowadziła opiekun Szkolnego
Koła Wolontariatu, Justyna Klimczak.
Info: Paweł Poliszewski

Dla drużyn uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich sezonu 2017/2018 trwa zimowa przerwa. Przed meczami
wiosennymi „Warta” Mstów zajmuje miejsce 13 na 18 klubów w lidze okręgowej, w pierwszej grupie częstochowskiej
„B” klasy miejsca w środku tabeli zajmują Biała Gwiazda Krasice i Iskra Mokrzesz.
Biorąca udział w rozgrywkach ligi
okręgowej „Warta” Mstów ma za sobą
rozegranych 17 spotkań. 6 z nich
udało sie rozstrzygnąć mstowianom
na swoją korzyść, tyle samo razy
musieli oni przełknąć gorycz porażki.
5 pozostałych spotkań zakończyło
się remisami. Zdobycie 23 punktów
meczowych pozwoliło mstowianom
na zajęcie miejsca tuż nad strefą

spadkową, gdzie sytuacja jest
bardzo wyrównana, bo taką samą
zdobyczą poszczycić się mogą także
3 inne drużyny. Jak na razie bilans
bramkowy „Warta” ma zdecydowanie
niekorzystny - przy 35 zdobytych
bramkach, straciła aż 52.
Tabelę otwierają na tym etapie
rozgrywek Zieloni Żarki z 36
punktami na koncie.

Dwie ekipy reprezentują Gminę
Mstów w rozgrywkach B-klasowych,
solidarnie
okupując
środek
dziesięciozespołowej tabeli. Biała
Gwiazda Krasice ulokowała się
na pozycji nr 5 z 19 punktami na
koncie, jedna pozycja niżej i 16
punktów to natomiast dorobek Iskry
Mokrzesz. Drużyny biorace udział
w rozgrywkach rozegrały jesienią

awansem po dwa spotkania z rundy
wiosennej.

Przypomnieć w tym miejscu nalezy
jednak, że w tegorocznych rozgrywkach
wprowadzono innowację, w związku z
którą B-klasa rozegra 3 rundy, zamiast
tradycyjnych dwóch.

