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Święto Jabłka 2019
7 września 2019 roku na obiektach sportowych w Mstowie po raz 
kolejny odbyło się „Święto Jabłka”. Mieszkańcy i goście dopisali, ba-
wiąc się dobrze mimo psotnej pogody.
W myśl przysłowia „dla chcącego nic trudnego”, wielu obecnych 
wytrwale uczestniczyło we wspólnej zabawie aż do końca. Oprócz 
występów scenicznych gwiazd tradycyjnie nie zabrakło punktów ze 
smakołykami, dobrym jedzeniem oraz atrakcjami dla dzieci. Można 
też było zakupić produkty lokalne prosto od naszych sadowników.

W atmosferze ciepła i w promie-
niach słońca swoje umiejętności 
pokazały Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Mstowianki” oraz 
najmłodsi uczestnicy – tancerze 
tańca nowoczesnego, prowadze-
ni przez Panią Izabelę Organę.

Blok muzyczny rozpoczął nato-
miast  recital Marty Sołtys, która 
wykonała kilka utworów opero-
wych i operetkowych, zaskakując 
nie tylko repertuarem, ale i talen-
tem.

czytaj na str. 15

Korekta „zakrętu śmierci” w Zawadzie

Zadanie pn. „Przebudowa 
łuku drogi wojewódzkiej nr 
786 w miejscowości Mstów”, 
realizowane przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach, 
zostało zakończone.

czytaj na str. 3

Termomodernizacja szkół w Małusach Wielkich 
i w Mstowie
Trwają prace, związane 
z termomodernizacją 
obiektów użyteczności 
publicznej tj. Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Małusach 
Wielkich oraz Szkoły 
Podstawowej w Mstowie.

czytaj na str. 5



Remont drogi w ul. Strażackiej w Kucharach
Zadanie inwestycyjne pn.  „Remont drogi w ul. Strażackiej w 
Kucharach, gmina Mstów” zostało wykonane.
Zakres prac obejmował remont 
istniejącej drogi na odcinku o łącznej 
długości ok. 442,65mb i szerokości 
zmiennej 3,0- 4,0m m.in.:
• wzmocnienie istniejącego gruntu 

(podbudowy) poprzez stabilizację 
cementem,

• podbudowa z kruszywa 
kamiennego,

• roboty towarzyszące (regulacja 
uzbrojenia, ściek z kostki granitowej, 
rury przepustowe na uzbrojeniu, 
przepusty),

Termomodernizacja remizy OSP Małusy Małe
Zakończone zostały prace, związane z  termomodernizacją remizy 
OSP Małusy Małe.

Zakres inwestycji obejmował m.in.:
• docieplenie ścian budynku (wraz 

z wyprawką tynkarską),
• wymianę orynnowania,
• wykonanie podbitki dachowej,
• wymianę parapetów,
• uporządkowanie terenu po wy-

konanych pracach.
Jest to kolejna remiza strażacka w 
gminie Mstów, która doczekała się 

Przebudowa ul. Pogodnej w Wancerzowie
W ramach zakończonej przebudowy ul. Pogodnej w Wancerzowie na 
odcinku ok. 350mb wykonano m.in. nawierzchnię z kostki brukowej 
oraz odwodnienie terenu.
Zadanie pn.:  „Przebudowa ul. 
Pogodnej w Wancerzowie gmina 
Mstów”  (którego wykonawcą była 
firma P.H.U.B. „MARMADEX” 
Marcin Sosnecki, Myszków) zostało 
zrealizowane i odebrane.
Zakres prac obejmował 
przebudowę istniejącej drogi na 
odcinku o łącznej długości ok. 
350,0 mb i szerokości 4,0m tj.:

• wykonanie robót pomiarowych,
• wykonanie podbudowy,
• wykonanie nawierzchni z 

kostki brukowej (ograniczonej 
krawężnikiem betonowym 
najazdowym),

• przedłużenie istniejącego 
przepustu,

• wykonanie rowu filtracyjnego 
oraz studni chłonnej.

2 Estetyczniej i ładniej na Rynku w Mstowie
Ważnym elementem przestrzeni publicznej naszej gminy jest Rynek 
w Mstowie, który corocznie wzbogacany jest kwiatowymi kompozy-
cjami.

W ostatnim czasie została zagospo-
darowana zachodnia część płyty 
Rynku - poprzez posadzenie wielo-
rocznych drzew i krzewów (takich 
jak: brzozy youngi, kosodrzewiny, 
berberysy, jałowce), dodatkowo 
klomby uzupełniono lawendą oraz 
runianką. Przy pergolach posadzono 
pnący milin. Rabaty zostały wysypa-
ne ozdobnym kamieniem oraz korą. 
Na pozostałych rabatach posadzono 
kwiaty jednoroczne oraz umiejsco-
wiono na środku placu gazony i doni-
ce, z ozdobnymi krzewami i kwiatami.

Dokonano również wymiany starych 
drewnianych ławek na nowe  ele-
menty małej architektury, pasujące 
do otoczenia rynku. Nowe ławki (z 
logo gminy Mstów), dzięki zastoso-
waniu odpowiednich materiałów, 
mają zwiększoną wytrzymałość na 
czynniki zewnętrzne.

Z pewnością wszystkie te zmiany 
poprawią estetykę wizerunku gmi-
ny i zrobią pozytywne wrażenie na 
mieszkańcach oraz osobach, odwie-
dzających Mstów.

Remont schodów przy remizie OSP 
Małusy Wielkie
Przy remizie OSP w Małusach Wielkich wykonano remont schodów, 
prowadzących do świetlicy wiejskiej i utwardzono kostką brukową 
teren wokół budynku.

Zakres rzeczowy obejmował:
-  rozbiórkę starych schodów,
-wykonanie obrzeża z palisady 
prostokątnej szarej,
-wyłożenie kostką brukową stopni 
schodów,
- ułożenie opaski wzdłuż ścian remizy,
- ułożenie krawężników najazdowych.
Jest to kontynuacja prac, które zostały 
wykonane na terenie przy remizie w 
Małusach Wielkich w poprzednich lat.

termomodernizacji. W ostatnich la-
tach podobne prace zostały wyko-
nane w remizach m.in. w Małusach 
Wielkich, Kucharach czy Srocku.
Jednostka  OSP Małusy Małe  w tym 
roku świętowała  jubileusz 35-lecia 
istnienia. Zarząd (z Prezesem Miro-
sławem Kasztelanem na czele) cieszy 
się, że uroczystość odbyła się już w 
odnowionym budynku.

• zagospodarowanie przyległego 
terenu poprzez ukształtowanie, 
plantowanie, uzupełnienie ziemią i 
obsianie trawą ,

• remont istniejącej nawierzchni 
asfaltobetonowej poprzez 
wykonanie frezowania i ułożenia 
dwóch warstw asfaltobetonu,

•  oznakowanie.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo Mostowych „Myszków” 
Sp. z o.o. (ul. Myszkowska 59; 42-310 
Żarki).

Remonty i montaż nowych elementów 
placów zabaw

W ramach zadania pn. „Dostawa i montaż elementów małej architek-
tury i placów zabaw”  na terenach rekreacyjnych w poszczególnych 
sołectwach gminy Mstów zamontowano nowe urządzenia (zgodnie z 
zapotrzebowaniem i przedmiarem robót). Dokonano również  prze-
glądów istniejących placów zabaw.

Prawo każdego dziecka do zabawy 
gwarantuje konwencja ONZ z 20 li-
stopada 1989r. Zadaniem rodziców 
i opiekunów jest pomoc w trakcie 
zabawy oraz nieograniczanie prawa 
dzieci do ekspresji. Natomiast obo-
wiązkiem każdego, kto umożliwia za-
bawę – zapewnienie dzieciom mak-
symalnej ochrony i bezpieczeństwa.
Kontrole, niezbędne naprawy i kon-
serwacje urządzeń zostały prze-
prowadzone na kilkunastu placach 
zabaw w miejscowościach m.in.: 

Brzyszów, Kłobukowice, Łuszczyn, 
Krasice, Małusy Wielkie, Małusy 
Małe, Srocko, Jaskrów, Mstów, Ku-
chary, Kobyłczyce. Nowe urządzenia 
(m.in. huśtawki, zjeżdżalnie, ważki 
itp.) posiadają stosowne certyfikaty 
bezpieczeństwa.
Dodatkowo na terenach rekreacyj-
nych przy Urzędzie Gminy   w Msto-
wie dokonano montażu nawierzchni 
bezpiecznej. 



Korekta geometrii skrzyżowania DW 786 
z ul. Starowiejską w Jaskrowie
Zakończono prace, związane z  korektą geometrii skrzyżowania 
Drogi Wojewódzkiej nr 786 z ul. Starowiejską w Jaskrowie. Zadanie 
rozpoczęło się jeszcze w 2018 roku, teraz przyszedł czas na fi nalizację 
prac. 

Podstawowym zadaniem korekty 
geometrii skrzyżowania DW 786 
z ul. Starowiejską w Jaskrowie 
była poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego  poprzez zmianę 
parametrów łuku na skrzyżowaniu, 
wraz z poprawą parametrów zatoki 
autobusowej. Wybrane rozwiązanie 
znacząco wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz 
pojazdów zmechanizowanych na 
ww. obszarze.
Podstawowe warunki realizacji 
inwestycji:

- konstrukcja nawierzchni jezdni 
zatoki wykonana z kostki kamiennej 
wielkowymiarowej. Szerokość zatoki 
3,0 m.
- odsunięcie o 5,0 m przejścia dla 
pieszych przez ul. Starowiejską w 
rejonie skrzyżowania.
- przebudowa przepustu pod zatoką, 
wlot i wylot z zastosowaniem 
żelbetowych ścianek czołowych.
- bitumiczna konstrukcja nawierzchni 
włączenia na ul. Starowiejskiej.

Wartość zadania: 497.781,00 zł

3Korekta „zakrętu śmierci” w Zawadzie

Zadanie pn. „Przebudowa łuku drogi wojewódzkiej nr 786 w 
miejscowości Mstów”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach, zostało zakończone.

Chodzi o tzw. „zakręt śmierci” 
między Zawadą a Mstowem. Nazwa 
ta niestety nie jest przypadkowa, 
gdyż w tym miejscu było mnóstwo 
wypadków i zginęło wiele osób. Od 
zawsze ten zalesiony, spadzisty i źle 
wyprofi lowany zakręt był jednym 
z najbardziej niebezpiecznych w 
regionie.
Po przeprowadzonych pracach 
ten odcinek drogi wojewódzkiej 
nr 786 wygląda zupełnie inaczej. 
Zdecydowanemu polepszeniu uległa 
widoczność, poprawione zostało 
odwodnienie terenu i profi l kąta 
zwrotu trasy.
Początek zakresu inwestycji znajduje 
się w Mstowie, ul. Wolności 127 
(km 9+997), koniec w kierunku 
miejscowości Zawada (km 10+600). 
Oś drogi posiada jeden łuk poziomy. 
Jezdnia na całym odcinku ma 
szerokość 6.5 – 7.0 m, a w miejscu 
łuku poziomego zaprojektowano 
odpowiednie poszerzenia. Po obu 

stronach jezdni znajdują się pobocza 
z destruktu asfaltowego. 
- Bardzo się cieszę i dziękuję 
Dyrektorowi ZDW w Katowicach, 
Panu Zbigniewowi Taborowi, za 
podjęcie tego ważnego tematu. 
O korektę zakrętu „na górce 
zawadzkiej” od wielu lat zabiegały 
władze gminne. Cieszę się, że za mojej 
kadencji się to udało. Teraz wreszcie 
ten odcinek drogi wojewódzkiej 
doczekał się przebudowy z 
prawdziwego zdarzenia i będzie 
bezpieczniej – stwierdził Wójt 
Gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz.
Wartość prac: 4,381,892,64zł.

III etap budowy chodnika w Kobyłczycach
Rozpoczęły się prace, związane z III etapem budowy chodnika (wraz z 
odwodnieniem) w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w Kobyłczycach. 
Zamawiającym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, 
przy współfi nansowaniu Gminy Mstów. Stosowna umowa została 
podpisana pomiędzy Starostą Częstochowskim Krzysztofem Smelą, 
a Wójtem Gminy Mstów.

Przedmiotem zamówienia jest 
budowa chodnika wraz 
z odwodnieniem w ciągu drogi 
powiatowej nr 1040S w m. 
Kobyłczyce gmina Mstów - etap III o 
długości 420,00mb. Dotychczasowe 
prace na odcinku 1,022 kilometra 
kosztowały prawie 1.000.000,00 zł(!)
– dokładnie 998.561,20 zł. Tak 
duża wartość zamówienia wynikała 
m.in. z konieczności wykonania 
(oprócz chodnika) odwodnienia – 
w postaci zabudowanej kanalizacji 
deszczowej, w związku ze 
specyfi cznym ukształtowaniem 
terenu w Kobyłczycach. To znacznie 
podwyższa koszty inwestycji.
Podstawowe parametry techniczne 
inwestycji: kategoria obciążenia 
ruchem: KR 1, przekrój: jednostronny 
ze spadkiem w kierunku istniejącej 
nawierzchni drogi,  szerokość 
na prostej: 2,0 m., pochylenie 
poprzeczne: 2%, nawierzchnia: 
kostka brukowa betonowa gr. 8cm. 
Przedmiotowy chodnik będzie 
obiektem liniowym o nawierzchni z 
kostki brukowej. Będzie chodnikiem 
publicznym ogólnodostępnym, 
pełniącym funkcje komunikacyjne 
dla pieszych. W ramach inwestycji 
planuje się wykonanie odwodnienia 
istniejącej drogi - za pomocą 
kanalizacji deszczowej - oraz 
wykonanie konstrukcji chodnika 
i   wjazdów. Ze względu na to, 
że planowany chodnik będzie 
usytuowany w linii istniejącego rowu, 
który odwadnia drogę powiatową, 

należy wykonać kanalizację 
deszczową. Woda z pasa drogi będzie 
odprowadzana wzdłuż krawężnika do 
wpustów ulicznych, a wpusty uliczne 
włączone do kanału deszczowego. 
Woda z pasa ruchu poprzez wpusty 
deszczowe oraz kanał deszczowy 
będzie odprowadzana do rowów 
przydrożnych: wpusty deszczowe 
uliczne klasy D400 (zabezpieczone 
przed kradzieżą) osadzone na 
prefabrykowanej studzience 
betonowej Ø500mm z osadnikiem, 
studnie rewizyjne, przelotowe 
powinny być wykonane z betonu 
o średnicy Ø 1200mm., kanał 
deszczowy z rur PVC SN8 o średnicy 
Ø 400mm i Ø 500mm., przykanaliki 
z rur PVC SN8 o średnicach od Ø 
200mm.
Termin wykonania zamówienia:  do 
31.10.2019r.

Poprawa odwodnienia ul.Ogrodowej w Mstowie
Poprawiono odwodnienie w rejonie skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 786 z ul. Ogrodową w Mstowie.

Zadanie pn. „Poprawa odwodnienia 
korpusu drogowego drogi 
wojewódzkiej nr 786 na odcinku 
od mostu do skrzyżowania z drogą 
gminną w miejscowości Mstów” 
(na wysokości „Skały Miłości”) było 
bardzo ważne dla mieszkańców 
tej części Mstowa - ze względu 
na specyfi czne ukształtowanie
i odwodnienie terenu, szczególnie 
w okresach wysokich stanów wód 
rzeki Warty.
Poprawę odwodnienia korpusu 
d r o g o w e g o  u m o ż l i w i ł a 
z a p r o j e k t o w a n a  r e p r o f i l a c j a 
istniejącego bezodpływowego rowu 
przydrożnego i budowa przepustu 
(pod drogą DW 786), wraz z rowem 

odprowadzającym wody opadowe 
do koryta rzeki Warty – a także 
przebudowa istniejących wpustów 
deszczowych.
W ramach zadania wykonano m.in.: 
wymianę konstrukcji nawierzchni 
istniejącej jezdni przebudowywanej 
drogi, odtworzenie istniejącego 
p r a w o s t r o n n e g o  c h o d n i k a , 
p r z e b u d o w ę  i s t n i e j ą c e g o 
lewostronnego pobocza, przebudowę 
istniejącego rowu przydrożnego, 
budowę przepustu drogowego pod 
korpusem drogi DW786 i rowu 
łączącego wylot przepustu z korytem 
rzeki „Warty”.

Wartość prac: 1,684,447,79zł.



Chodnik w Kłobukowicach

W Kłobukowicach wykonano I etap chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 1028 S o dł. 420mb.
Na zlecenie Powiatowego Zarządu 
Dróg w Częstochowie zadanie 
wykonała fi rma „Pol-Bruk” Sp.z 
o.o., Poczesna. Inwestycja została 
wspólnie sfi nansowana przez Powiat 
Częstochowski i Gminę Mstów. 
Zakres prac to m.in.: podbudowa 
z kruszywa łamanego, ułożenie 
obrzeży betonowych, ułożenie 
k r a w ę ż n i k ó w  b e t o n o w y c h  
najazdowych (zamknięcie zjazdów), 
nawierzchnia z kostki brukowej 
grubości 8 cm, na podsypce 
cementowo – piaskowej i regulacja 
pionowa włazów kanałowych na 
pierścieniach dystansowych.
Aktualnie zlecone jest wykonanie 
opracowania dokumentacji 
projektowej na II etap chodnika w 
Kłobukowicach.

Przebudowa drogi powiatowej 1060S 
na odcinku Rudniki -Wancerzów
9 września w Starostwie Powiatowym w Częstochowie 
Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz pogratulował włodarzom 
okolicznych gmin i powiatów otrzymanych środków fi nansowych na 
budowę dróg i wręczył okazjonalne czeki.

Starosta Częstochowski Krzysztof 
Smela odebrał symboliczne czeki 
na dofi nansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 
na kwotę ponad 27 mln zł. Powiat 
Częstochowski złożył 3 wnioski. 
Wszystkie dostały pozytywną ocenę 
i dofi nansowanie w wysokości 55% 
kosztów realizacji.
Jednym z nich jest zadanie drogowe 
pn.  „Przebudowa drogi   powiatowej 
nr 1060 S na odcinku od DK 91 
w m. Rudniki do DW 786 w m. 
Wancerzów, gmina Rędziny i Mstów”. 
To ponad 5-kilometrowy odcinek 
zniszczonej już drogi powiatowej, 
stanowiący ważne połączenie z 
gminą Rędziny oraz  m.in. w kierunku 
dróg krajowych: DK-1 czy DK-91.
  Wartość złożonego wniosku: 9,175 
mln zł  (z tego szacunkowa wartość 
zadania na terenie gminy Mstów 2,7 
mln zł). Realizacja: w latach 2019 – 
2020.

Władze powiatu częstochowskiego 
oraz gmin: Mstów i Rędziny już 

Chodnik Cegielnia-Kuchary
Budowany jest chodnik (wraz z odwodnieniem) w ciągu drogi 
powiatowej nr 1077S na odcinku Kuchary - Cegielnia.  Umowa o 
współfi nansowaniu I etapu zadania (odcinek o dł. 380mb) została 
podpisana pomiędzy Zarządem Powiatu Częstochowskiego a 
Wójtem Gminy Mstów, T. Gęsiarzem.

Chodnik jest bardzo ważny 
m.in. ze względu na kwestie 
bezpieczeństwa pieszych, przy 
wzmożonym ruchu samochodów 
(często przekraczających dozwoloną 
prędkość) na tej drodze powiatowej, 
łączącej Gminę Mstów z Gminą 
Kłomnice.
W imieniu Zarządu Powiatu 
inwestycję realizuje Powiatowy 
Zarząd Dróg w Częstochowie. 

Termomodernizacja szkół w Małusach Wielkich 
i w Mstowie
Trwają prace, związane z termomodernizacją obiektów użyteczności 
publicznej tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich 
oraz Szkoły Podstawowej w Mstowie.

wcześniej wstępnie zadeklarowały 
współfi nansowanie inwestycji, 
w ramach wkładu własnego do 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Planowana szacunkowa pomoc 
fi nansowa gminy Mstów to ok. 600 
tyś. zł (0,6 mln zł, przy wartości 
zadania 9,175 mln zł). 

Przypomnijmy, że projekt gminy 
Mstów pn.  „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej 
na terenie gminy Mstów z 
wykorzystaniem źródeł energii 
odnawialnej”  uzyskał ponad 
2,1 mln zł dofi nansowania  w 
ramach Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych, RPO WSL na lata 
2014-2020.
Zakres projektu obejmuje dwa 
budynki użyteczności publicznej: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Małusach Wielkich i Szkoła 
Podstawowa w Mstowie (wcześniej 
Zespół Szkół w Mstowie).
Celem projektu jest zwiększenie 
efektywności energetycznej w ww. 
budynkach.
Obecny stan budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Małusach Wielkich nie jest 
zadawalający – przeprowadzona 
inwentaryzacja wykazała niską 
izolacyjność ścian zewnętrznych, 
okien, stropodachów. Budynek 
jest zasilany w ciepło z kotłowni 
węglowej, która nie była dotychczas 
modernizowana. Instalacja c.o. 
jest w złym stanie technicznym, 
przeważają żeliwne grzejniki 
żeberkowe (bez termostatów). 
Budynek Szkoły Podstawowej w 
Mstowie również zasilany jest w 
ciepło ze starej kotłowni opalanej 
węglem, przeważają grzejniki 
żeliwne, instalacja c.o. w złym stanie 
technicznym. 
Termomodernizacja obiektu ZSP 
Małusy Wielkie obejmuje m.in.: 

docieplenie ścian zewnętrznych, 
ścian piwnic, dachu i stropodachu, 
wymianę okien i drzwi zewnętrznych, 
modernizację systemu c.o., montaż 
paneli fotowoltaicznych oraz 
modernizację instalacji c.o.,  w tym 
montaż nowych grzejników. 
W SP Mstów natomiast wykonywana 
jest modernizacja instalacji c.o.,  w 
tym montaż nowych grzejników. W 
budynku nastąpiła zmiana rodzaju 
źródła ciepła z kotła grzewczego na 
pellet (biomasę) na kocioł gazowy. 
Wymagało to zmian projektowych 
i zgody Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach, co znacznie opóźniło 
rozpoczęcie procedury przetargowej 
w celu wyłonienia Wykonawcy.
W obu budynkach montowane 
są panele fotowoltaiczne do 
podgrzewania c.w.u. oraz 
zaspokojenia pozostałych potrzeb w 
zakresie energii elektrycznej.
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Zadania „Inicjatywy sołeckiej” na finiszu
Do końca października zakończą się prace przy inwestycjach realizo-
wanych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”. 

O pomoc finansową ze środków 
budżetu Województwa w ra-
mach Konkursu mogły ubiegać 
się sołectwa z terenu wojewódz-
twa śląskiego za pośrednictwem 
gmin. Wkładem własnym mogły 
być środki Funduszu Sołeckiego. 
Dzięki znalezieniu się na liście 
rankingowej, zadania realizowane 
są w czterech sołectwach gminy 
Mstów:

1.  „Zagospodarowanie terenów 
zielonych przy stawie w miejsco-
wości Brzyszów” 

2.  „Zagospodarowanie terenu re-
kreacyjnego w miejscowości Sie-
dlec” 

3.  „Doposażenie placu zabaw w 
miejscowości Zawada oraz za-
pewnienie bezpieczeństwa ba-
wiących się tam dzieci”

4.  „Doposażenie placu zabaw w 
miejscowości Kuchary oraz za-
pewnienie bezpieczeństwa ba-
wiących się tam dzieci” 

Trwa przebudowa ul.Starowiejskiej 
w Jaskrowie
Trwają prace, związane z II etapem przebudowy ulicy Starowiejskiej 
w Jaskrowie. I etap prac w Jaskrowie był zrealizowany w 2018r. i 
obejmował m.in. budowę chodnika (ze zjazdami po stronie zachod-
niej) i remont parkingu przy szkole.

II etap obejmuje przebudowę dro-
gi w ul. Starowiejskiej w Jaskro-
wie (na odcinku o długości 1121,2 
mb) oraz odwodnienie drogi do 
studni chłonnych oraz kanałem 
deszczowym (na długości ok. 
569 metrów).  Wartość zadania: 
1.854.512,38 zł.
Zakres robót m.in.:
- wykonanie robót przygotowaw-
czych, rozbiórkowych i ziemnych,
- wykonanie zjazdów do posesji 
z kostki, ułożenie krawężników i 
obrzeży betonowych po stronie 
wschodniej inwestycji,
- wykonanie nawierzchni asfalto-
betonowych na całej powierzchni 
jezdni,
- odwodnienie poprzez budowę 
kanalizacji deszczowej ze stud-
niami rewizyjnymi,
- montaż separatora, osadnika, 
wylotu do rzeki, umocnienia rowu 
i skarp rzeki,

- wykonanie wpustów ulicznych 
po stronie wschodniej (z podłą-
czeniami do studni na kanale),
-  ukształtowanie terenu,
- oznakowanie poziome i piono-
we,
- regulacja istniejącego uzbroje-
nia.
Przypomnijmy, że zadanie 
pn.  „Przebudowa drogi w ulicy 
Starowiejskiej w Jaskrowie”  zo-
stało dofinansowane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020, 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW). Wniosek Gminy 
Mstów znalazł się na wysokim, 5. 
miejscu na liście rankingowej, z 
dofinansowaniem 1.458.240,00 
zł. 

Wnioski do Funduszu Dróg 
Samorządowych
Do 28 sierpnia br. gminy i powiaty z województwa śląskiego mogły 
składać wnioski do Wojewody Śląskiego o dofinansowanie projek-
tów w ramach kolejnego naboru do tzw. Funduszu Dróg Samorządo-
wych. 

1. „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1037S na odcinku Srocko-
-Siedlec”
Wniosek został złożony przez Po-
wiatowy Zarząd Dróg w Często-
chowie.
Istniejąca droga na odcinku ok. 
3 kilometrów jest obecnie w fa-
talnym stanie. Liczne spękania i 
dziury powodują utrudnienia w 
komunikacji samochodowej oraz 
w ruchu pieszym.

Dla potrzeb inwestycji została 
w 2018r. najpierw opracowana 
dokumentacja projektowa na od-
cinek Gąszczyk-Siedlec (współfi-
nansowana przez Gminę Mstów), 
a w 2019r. dokumentacja na od-
cinek Srocko-Gąszczyk. Koszt 
wykonania całości prac projekto-

wych to ok. 85.000,00 zł. Projekt 
obejmuje elementy m.in. odwod-
nienia, ścieżki rowerowej oraz 
chodnika.
2. „Przebudowa drogi w ul. 
Ośmiu Błogosławieństw w miej-
scowości Siedlec”
Wniosek złożony przez Gminę 
Mstów. Zakres prac będzie obej-
mował przebudowę drogi o dł. ok. 
400mb, prowadzącej do Sanktu-
arium Św. Ojca Pio (wraz z odwod-

nieniem oraz ścieżką rowerową).
  Maksymalny poziom dofinanso-
wania w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych nie może prze-
kroczyć 80 proc. wydatków kwa-
lifikowanych zadania. Zadania 
mogą mieć charakter wieloletni 
(trwające dłużej niż 12 miesięcy).

5



„Aktywna Tablica” - dofi nansowanie dla szkół
Sześć placówek oświatowych z terenu Gminy Mstów otrzymało 
dofi nansowanie i zakupiło sprzęt multimedialny w ramach 
rządowego programu „Aktywna Tablica”. 

Wnioski zostały złożone przez 
organ prowadzący szkoły, czyli 
Gminę Mstów. Szkoły, które 
otrzymały dofi nansowanie to: 
Szkoła Podstawowa im.Kornela 
Makuszyńskiego w Brzyszowie, 
ZSP im. Jana Pawła II w Jaskrowie, 
Szkoła Podstawowa w Kucharach, 
Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy, 
ZSP w Małusach Wielkich oraz ZSP 
w Zawadzie.

Najważniejsze informacje o 
Programie:
- Rządowy Program „Aktywna 
Tablica” dotyczy rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2017-2019.
- w ramach programu szkoły 
podstawowe wyposażane są w 
tablice interaktywne, projektory, 

głośniki czy interaktywne monitory 
dotykowe.
- Program fi nansowany jest w 80% 
ze środków budżetu państwa i w 
20% z wkładu własnego organów 
prowadzących szkołę.
- wymaganiem podstawowym dla 
szkoły przystępującej do Programu 
jest posiadanie dostępu do Internetu 
na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
- szkoła może otrzymać 14 tysięcy 
zł jako maksymalną kwotę na 
zakup pomocy dydaktycznych. W 
przypadku maksymalnego wsparcia 
fi nansowego, organ prowadzący 
szkołę ma obowiązek wnieść wkład 
własny w kwocie 3,5 tys. zł.
  Całkowita wartość zadania dla 
jednej szkoły wynosi w sumie 17,5 
tys. zł (wsparcie fi nansowe 14 tys. zł 
+ wkład własny 3,5 tys. zł).
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„Zielona Pracownia” powstała w ZSP w Jaskrowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach rozstrzygnął konkurs  „Zielona Pracownia 2019”. 
Dofi nansowanie otrzymała również Gmina Mstów – na wykonanie 
ekopracowni „Żywioły Ziemi” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Jaskrowie. 

Na konkurs „Zielona pracownia_
projekt’2019” wpłynęły 184 
zgłoszenia. Konkurs skierowany był 
do szkół podstawowych i średnich 
z terenu województwa śląskiego. 
Przedmiotem było utworzenie 
projektu szkolnej pracowni na 
potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, 
geografi cznych, geologicznych czy 
chemiczno-fi zycznych. 
Laureaci otrzymali nagrody 

pieniężne, z przeznaczeniem na 
wdrożenie nagrodzonego projektu 
ekopracowni w roku 2019. Nadesłane 
prace oceniono biorąc pod uwagę: 
pomysł na zagospodarowanie 
p r a c o w n i  ( w y k o r z y s t a n i e 
przestrzeni, funkcjonalność, estetykę 
kreatywność, innowacyjność 
rozwiązań), różnorodność pomocy 
dydaktycznych, wyposażenia i 
sprzętu oraz zasadność ich zakupu. 
W tym roku na nagrody Fundusz 

Dofi nansowanie dla jednostek OSP
Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Mstów złożyły wnioski i 
otrzymały dofi nansowanie w ramach środków Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Każda jednostka mogła starać się o 
kwotę 5.000,00 zł.

Ww. dotacje będą udzielane na 
podstawie przepisu  art. 33a ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1372, z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
869). Wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie i Prezesi mogli podpisać 
umowy w siedzibie Komendy 
Miejskiej PSP.
Stronami umowy o przyznanie dotacji 

są: Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, reprezentowany przez 
Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej (działającego z 
upoważnienia Ministra) oraz dana 
jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
Poprzez nowelizację ustawy o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1518), która weszła 
w życie w dniu 14 sierpnia 2019 
roku,  zostaną dofi nansowane 
następujące wnioski OSP z terenu 
gminy Mstów:
OSP Jaskrów:  zakup sprzętu (węże 
W-52, W-75), ubrań koszarowych, 
hełmów
OSP Mstów:  zakup mundurów 
wyjściowych
OSP Mokrzesz: zakup sprzętu (węże, 

prądownica, rozdzielacz), hełmów, 
fantomu szkoleniowego
OSP Kuchary:  zakup mundurów 
wyjściowych, nagłośnienia, remont 
motopompy
OSP Zawada:  zakup sprzętu (węże 
strażackie), ubrań koszarowych, 
hełmów, butów
OSP Małusy Małe:  zakup ubrań 
koszarowych dla drużyny 
pożarniczej, koszuli do mundurów, 
zakup laptopa i drukarki do celów 
szkoleniowych

przyznał prawie 450 tys. złotych. 
Jak tłumaczy Dyrektor placówki 
w Jaskrowie, Robert Knysak:  „W 
ramach pracy konkursowej, 
szkolny zespół utworzył projekt 
odnowionej i w pełni wyposażonej 
szkolnej pracowni „Żywioły Ziemi”. 
Chcieliśmy, by powstała ona na 
potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, 
geografi cznych, geologicznych i 
chemiczno-fi zycznych.” 

OSP Krasice:  zakup mundurów 
wyjściowych
OSP Małusy Wielkie:  zakup 
ubrań koszarowych, mundurów 
wyjściowych, koszuli do mundurów, 
zakup projektora
OSP Kobyłczyce: zakup mundurów 
wyjściowych, koszul i krawatów do 
mundurów, czapek koszarowych
OSP Siedlec:  zakup ubrań 
koszarowych, mundurów 
wyjściowych, t-shirtów, butów, 
czapek koszarowych
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W niedzielę 4 sierpnia 2019r. odbyły się obchody jubileuszu 35-lecia 
istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Małusach Małych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
świętą, celebrowaną przez: Probosz-
cza Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej 
w Radomiu księdza Gabriela Marci-
niaka oraz Proboszcza Parafii w Ma-
łusach Wielkich księdza Marka Czer-
neckiego.
Następnie Prezes OSP Małusy Małe 
dh Mirosław Kasztelan poprosił Ko-
mendanta uroczystości dh Marka 
Wróbla o rozpoczęcie uroczystości 
oficjalnych. Komendant złożył mel-

dunek Zastępcy Prezesa Powiatowe-
go Związku OSP RP w Częstochowie, 
dh Przemysławowi Zielińskiemu. 
Nastąpił przegląd pododdziałów i 
powitanie delegacji jednostek OSP z 
terenu gminy Mstów z dh Prezesem.

Uroczyście została podniesiona flaga 
państwowa na marsz i odśpiewany 
hymn państwowy. Przypięcia i wcią-
gnięcia flagi na maszt dokonał Poczet 
flagowy.

Prezes OSP Małusy Małe dh Mi-
rosław Kasztelan powitał również: 
poczty sztandarowe, wszystkich 
honorowych druhów OSP Małusy 
Małe, druhów strażaków z jednostek 
z Gminy Mstów, wszystkich miesz-
kańców Małus Małych oraz sympa-
tyków Ochotniczych Straży Pożar-
nych przybyłych na uroczystość.
Minutą ciszy i sygnałem dźwięko-
wym syreny uczczono pamięć zmar-
łych strażaków z jednostki OSP Ma-
łusy Małe. Następnie rys historyczny 
jednostki OSP Małusy Małe odczytał 
druh Adam Wiewióra.
Ważnym punktem była dekoracja 
odznaczonych druhów. Wręczenia 
medali dokonali: Zastępca Prezesa 
Powiatowego Związku OSP RP w 
Częstochowie, dh Przemysław Zie-
liński, Poseł na Sejm RP - Lidia Bu-
rzyńska i Wójt T. Gęsiarz.
Po okolicznościowych przemowach 
zaproszonych gości, gospodarz uro-
czystości Prezes OSP Małusy Małe 
dh Mirosław Kasztelan, zakończył 
część oficjalną i zaprosił do remizy na 
skromny poczęstunek.

Sierpniowa Biesiada Kobiet
Było kolorowo, głośno, zabawnie i dostojnie zarazem - tak właśnie 
wyglądała Sierpniowa Biesiada Kobiet, której organizatorami byli: 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lidia Burzyńska oraz Wójt 
Gminy Poczesna Krzysztof Ujma.

Honorowego Patronatu wydarzeniu 
udzieliła Poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego Jadwiga Wiśniewska, a 
wielką niespodzianką dla wszystkich 
była obecność Premiera Rządu Rze-
czypospolitej Polskiej Mateusza Mo-
rawieckiego.
W piękne i słoneczne popołudnie 4 
sierpnia w hali sportowej gminy Po-
czesna odbyła się Sierpniowa Bie-
siada Kobiet. To już druga edycja 
spotkań z Paniami zrzeszonymi w 
Kołach Gospodyń Wiejskich Powia-
tu Częstochowskiego. Poprzednia, 
licząca blisko 700 uczestniczek z 
KGW, stowarzyszeń zrzeszających 
aktywne społecznie kobiety oraz Pa-
nie piastujące funkcję sołtysów, od-
była się w Mykanowie. I tym razem 
Panie nie zawiodły, odpowiadając na 
zaproszenie Poseł Lidii Burzyńskiej  
równie dużą frekwencją.
Zaproszenie zostało w szczególności 
skierowane do Pań, które z zaanga-

żowaniem działają na terenach wiej-
skich, w swoich „Małych Ojczyznach” 
– mówi Lidia Burzyńska, kierując po-
dziękowania dla wszystkich Wójtów, 
którzy zaangażowali się w to, aby Pa-
nie mogły przybyć na spotkanie na-
wet z najdalszego zakątka powiatu.
Gminę Mstów reprezentowały m.in. 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
„Mstowianki” i „Jaskrowianki”. Prze-
wóz do Poczesnej dla Pań zapewnił 
Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.
Swoje wystąpienie Premier Mateusz 
Morawiecki, uśmiechając się do Pań, 
rozpoczął od słów „ A to  niektórym 
się wydaje, że mężczyźni rządzą świa-
tem”. Podziękował Pani Jadwidze 
Wiśniewskiej  Poseł do Parlamentu 
Europejskiego „za to, co robi dla Pol-
ski”, Pani Poseł Lidii Burzyńskiej za 
zaproszenie i działania podejmowa-
ne w Polskim Parlamencie.
Do wszystkich obecnych skierował 
słowa: „Wiem, że to co Panie robicie 

to też jest dbanie o Polskę, jesteście 
królowymi polskości, tak mogę po-
wiedzieć. A atrybutami tej Waszej 
monarchii, tej Waszej królewskości, 
nie są berła czy korony, ale te wspa-
niałe stroje, które nosicie. I to wszyst-
ko, za co chciałbym Wam tak gorąco 
podziękować, co robicie dla Polski, 
dla nas wszystkich. Dlatego staramy 
się odwrócić to wahadło, które tak 
często zapominało w poprzednim 
czasie o wielkiej Waszej roli..”
Kiedy przemówienie dobiegło koń-
ca, przedstawicielki KGW wręczyły 
Premierowi Mateuszowi Morawiec-
kiemu bukiet kwiatów z podzięko-
waniami za dotychczasową pracę 
oraz wszystko to, co rząd pod jego 
kierownictwem zrobił właśnie dla 
Kobiet naszych „Małych Ojczyzn”. 
Następnie Premier udał się z Panią 
Poseł Lidią Burzyńską „w odwiedzi-
ny” do każdego z Kół Gospodyń Wiej-
skich, był czas na chwilę rozmowy i 
obowiązkowe zdjęcia, jak również 
wspólne śpiewy. Dało się zauważyć, 
że Pan Premier jest nie tylko świet-
nym mówcą, ale też doskonałym słu-
chaczem.
Uroczystość zakończyła się wspól-
nym śpiewem wszystkich artystów i 
uczestników biesiady utworu „Pięk-
na nasza Polska cała”. Jak podkreśliła 
Pani Lidia Burzyńska, żegnając swo-
ich gości i dziękując za przybycie – z 
pewnością spotkamy się na kolejnej 
imprezie w najbliższym czasie.

Tekst źródłowy: Maciej Janowski, Doro-
ta Jakubowska
Foto. Janusz Koniecki, Marcin Kolasa



Mstowska Noc Świętojańska 2019
Mstowska Noc Świętojańska 2019 już za nami. Tereny rekre-
acyjne na mstowskich błoniach i obiektach „Warty” Mstów 
wypełniły się tłumem gości, dzięki pięknej pogodzie i wspa-
niałej plejadzie gwiazd. Sobota 22 czerwca 2019r. zgromadzi-
ła w Mstowie tysiące widzów.

Nad sprawną organizacją imprezy 
czuwało wiele osób, dzięki któ-
rym wszystko poszło sprawnie i 
profesjonalnie: ekipa pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Kultury 
i Biblioteki Gminnej w Mstowie; 
pracownicy Urzędu Gminy w 
Mstowie; grupa Wolontariuszy 
Szkoły Podstawowej w Mstowie; 
strażacy z jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej z terenu Gminy 
Mstów oraz pracownicy firmy 
ochroniarskiej „Dominator”, czu-
wający nad porządkiem. Bezpie-
czeństwa uczestników pilnowali 
także funkcjonariusze Policji i 
Służby Zdrowia.
W tak zabezpieczonym i perfek-
cyjnie zorganizowanym miejscu 
odbył się cykl występów arty-
stycznych. Najpierw tradycyjnie 
zaprezentowali się na scenie 
młodzi zdolni mieszkańcy Gmi-
ny Mstów. Znaleźli się w tym 
gronie absolwenci i uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Mstowie, 
pod opieką nauczycieli muzyki. 
Wystąpili również uczniowie li-
tewskiej Szkoły Podstawowej 
im. Czesława Miłosza w Pakienie 
(gmina Kowalczuki), przebywają-
cy na partnerskiej wizycie w Pol-
sce. Swój występ mieli również 
wokaliści z Centrum Muzycznego 
„Double Time” w Częstochowie.
Po występach młodzieży swój re-
pertuar zaprezentowały Panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich „Msto-
wianki”, które zaraz po zejściu że 
sceny udały się na stoisko wypla-

tania wianków. Ta działalność ar-
tystyczną naszych Pań już od kilku 
odsłon imprezy cieszy się dużym 
zainteresowaniem. A i prezentuje 
się też wspaniale.
Kolejną część wieczoru wypełniły 
występy gwiazd już spoza tere-
nu gminy Mstów. Plejadę gwiazd 
otworzył występ  Kuby Sienkie-
wicza  z Kwartetem Jurajskim, 
który przeniósł wszystkich słu-
chających w czasy wolności słowa 
i odważnych tekstów. Każdy do-
skonale zna przecież takie utwory 
jak „Jestem z miasta”, „Co ty tutaj 
robisz” czy „Człowiek z liściem”, 
jeszcze z repertuaru Elektrycz-
nych Gitar.

Po dźwiękach rockowych słu-
chacze dostali ogromną dawkę 
emocji i harmonii muzycznej - 
dzięki  Marcinowi Jajkiewiczowi, 
który zaprezentował repertuar 
Zbigniewa Wodeckiego. Wykonał 
piękne ballady, w tym utwór „Za-
cznij od Bacha”, oraz utwór nale-
żący do humorystycznej wizytów-
ki Mistrza tj. słynna „Pszczółka 
Maja”.

Wreszcie o zachodzie słońca w 
świetle reflektorów ukazał się na 
scenie Krzysztof Cugowski - czło-
wiek legenda, król muzyki polskiej 
- świętujący 50-lecie kariery mu-
zycznej. Osoby tej przedstawiać 
nie trzeba gdyż jest to postać, o 
której napisano i powiedziano 
wiele, a jeszcze więcej On sam 

wyśpiewał o sobie. Niepodważal-
nie Krzysztof Cugowski jest łą-
czony z zespołem Budka Suflera 
- choć jego kariera muzyczna zna 
losy jego twórczości z różnymi 
artystami czy samodzielnej w roli 
solisty.

W Mstowie artysta wyśpiewał 
najbardziej znane utwory reper-
tuaru Budki: „Cisza jak ta”, „Two-
je radio”, „Sen o dolinie” czy „Jest 
taki samotny dom”. Widownia 
śpiewała i uczestniczyła w tym 
koncercie przez cały czas, a sam 
wokalista chętnie przekazywał jej 
rolę chóru.

Zwieńczeniem koncertu był po-
kaz sztucznych ogni oraz ogni-
sko, które zakończyły część kon-
certową i pozwoliły artystom na 
spokojny powrót do domu, zaj-
mując uwagę widzów. Ostatnim 
etapem Mstowskiej Nocy Świę-
tojańskiej była dyskoteka, pro-
wadzona przez DJ Maćka i jego 

tancerki. Tegoroczną nowością 
był I Nocny Spływ Świętojański - 
spływ kajakowy, z pochodniami. 
Ciepły wieczór sprzyjał miłej at-
mosferze i licznym atrakcjom. 
Dziękuję za obecność i do zoba-
czenia na kolejnych imprezach, 
organizowanych przez GOK i 
Gminę Mstów.

Krzysztof Drynda - Dyrektor GOK 
Mstów
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Walne Zebranie PPJ
20 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło 
się  sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia 
„Partnerstwo Północnej Jury”. W jego trakcie wybrano nowy Zarząd, 
i Komisję Rewizyjną.

Zebranie poprowadziła 
Przewodnicząca - Prezes Halina 
Palarz. Przedstawiła wyczerpujące 
sprawozdanie z działalności 
Zarządu Stowarzyszenia PPJ za 
okres kadencji: od 21.09.2015r. 
do 20.09.2019r. Natomiast 
sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej przedstawił jej 
Przewodniczący, Alfred Sojka. 
Podczas Walnego Zebrania 
Członków został przeprowadzony 
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
na okres kolejnej kadencji.
Nowy Zarząd PPJ:
Jerzy Motłoch- Prezes, Robert 
Deska- Wiceprezes, Małgorzata 
Grabowska- Wiceprezes, Zofia 
Kasznia – Skarbnik, Adam 
Zaczkowski- Sekretarz, Bożena 
Kolasa- członek, Władysław 
Jaworski- członek, Tomasz 
Kucharski- członek, Klemens 
Podlejski - członek.
Nowy skład Komisji Rewizyjnej:
Ireneusz Bartkowiak, Gmina i Miasto 
Koziegłowy- reprezentowana 
przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Koziegłowy, Marianna Dziura, 
Bogusław Gawron, Gmina Niegowa- 
reprezentowana przez Wójta, 

Gminny Ludowy Klub Sportowy 
„SOKÓŁ”- reprezentowany przez 
Prezesa Gminnego Ludowego Klubu 
Sportowego „SOKÓŁ”, Porajskie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej i Sportu- reprezentowane 
przez Wiceprezesa Porajskiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej i Sportu, Robert Skalski, 
Alfred Sojka.
Ustępującym   członkom Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej, serdeczne 
podziękowania za życzliwą, przyjazną 
atmosferę współpracy, ogromne 
serce i wsparcie we wszystkich 
działaniach i przedsięwzięciach na 
rzecz Stowarzyszenia PPJ, złożył 
Przewodniczący Rady- Stanisław 
Matejko.
Szczególne słowa uznania zostały 
skierowane do ustępującej ze 
stanowiska Prezesa Zarządu- Haliny 
Palarz (prywatnie - mstowianki). 
Obecni na Zebraniu Burmistrzowie 
i Wójtowie partnerskich gmin 
podziękowali serdecznie Pani Prezes 
za wielkie serce, zaangażowanie, 
profesjonalne, pełne pasji i pomysłów 
kierowanie pracą Stowarzyszenia od 
początku jego istnienia.

Siedleckie „Święto Ziemniaka”
Tradycji stało się zadość. Po sukcesie ubiegłorocznej edycji, ponow-
nie odbył w Siedlcu Festiwal Ziemniaka. Impreza zgromadziła miesz-
kańców nie tylko samej miejscowości, ale i jej najbliższych okolic. 

Ubiegłoroczna formuła sprawdziła 
się doskonale, w programie kolej-
nej edycji trudno więc było szukać 
zmian. Jedyną praktycznie było prze-
niesienie wydarzenia z października 
na koniec września. Najmłodsi znów 
mieli do dyspozycji dmuchaniec, 
nieco starsze dzieci korzystały z bo-
iska oraz zainstalowanych na placu 
zabaw urządzeń. Dorośli natomiast 
piekli kiełbaski przy ognisku. 

Ważnym punktem festiwalu był kon-
kurs na najsmaczniejsze pieczonki, 
a ilość i jakość przygotowanych dań 
przeszła najśmielsze wyobrażenia 
organizatorów.

„Festiwal ziemniaka” ma na celu 
przede wszystkim integrację, jest  
doskonałą okazją do niekończących 
się rozmów przy ogniskach i w alta-
nie.

- Zadowoleni są wszyscy uczestni-
cy, bez względu na wiek. Myślę, że 
mieszkańcy pozostałych miejscowo-
ści naszej gminy powinni brać z nas 
przykład i podobne imprezy orga-
nizować u siebie, bo korzyści z tego 
płynące można by mnożyć. My jako 
mieszkańcy Siedlca jesteśmy bardzo 
dumni będąc pionierami takich spo-
tkań na naszym terenie. Biorąc pod 
uwagę, że impreza znów się udała, z 
dużym prawdopodobieństwem mo-
żemy już dziś stwierdzić, że będzie-
my tę tradycję kontynuować - mówi 
pomysłodawca i koordynator wyda-
rzenia, Radny i Sołtys miejscowości 
Siedlec Krzysztof Choryłek.

II Powiatowy Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych
29 września 2019 roku w Hali Sportowej w Poczesnej odbył się II 
Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Gospodarzami 
imprezy byli: Starosta Częstochowski Krzysztof Smela oraz Wójt 
Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma. 
Celem imprezy była promocja twór-
czości artystycznej nieprofesjo-
nalnych zespołów artystycznych, 
rozwijanie współpracy kulturalnej 
środowisk gminnych powiatu czę-
stochowskiego oraz zachowanie od 
zapomnienia pieśni, tańców i muzyki 
ludowej własnego regionu.
Do przeglądu zgłosiło swój udział 

12 zespołów, działających na tere-
nie powiatu częstochowskiego. Mo-
gliśmy podziwiać muzykę ludową, 
taniec i śpiew oraz niezwykle barw-
ne tradycyjne stroje ludowe. Gminę 
Mstów reprezentowały tradycyjnie 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Mstowianki”.
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Częstochowa i Mstów mogą na siebie wzajemnie liczyć
Rozmowa z Łukaszem Banasiem, byłym mieszkańcem Jaskrowa i 
działaczem „Włókniarza” Częstochowa, dziś członkiem Rady Miasta 
Częstochowa.

Mstowskie Forum: - Dziś jest Pan 
związany z Częstochową, ale na 
początek proszę opowiedzieć o ja-
skrowskich korzeniach. 
Ł.B.: Pochodzę z Jaskrowa, tutaj się 
urodziłem i wychowałem. Obecnie 
mieszkam w Częstochowie a kon-
kretnie w dzielnicy Mirów, która gra-
niczy z gminą Mstów. Z Jaskrowem 
i gminą Mstów jestem związany do 
dziś, ponieważ mieszka tutaj duża 
część mojej bliskiej rodziny.
M.F.: Jak związał Pan swoje życie z 
Częstochową i jak zrodziła się chęć 
aktywnego udziału w jej życiu po-
przez zajęcie miejsca w Radzie Mia-
sta? 

Ł.B.: Do Częstochowy wyprowadzi-
łem się w 2003 roku, po ślubie. Moja 
żona pochodzi z dzielnicy Mirów i 
tam mieszkamy do dziś. Moja dzia-
łalność samorządowa zaczęła się od 
potrzeby działania, a działania były 
potrzebne co wynikało z rozmów z 
mieszkańcami dzielnicy Mirów. Oka-
zało się że ta dzielnica nie ma Rady 
Dzielnicy. Postanowiłem zaangażo-
wać się społecznie i zorganizowałem 
wybory do Rady Dzielnicy Mirów. Po 
wyborach zostałem jej przewodni-
czącym i przez dwie kadencje działa-
łem dla mieszkańców i mojej dzielni-
cy. Kolejnym etapem działalności na 
szczeblu samorządowym był start w 
wyborach samorządowych. Obecnie 
jestem Radnym trzecią kadencję. 
M.F.:  Widać Pana na wielu spor-
towych imprezach. Z Jaskrowem 
związany jest też Marek Cieślak, 
z Mstowem Lech Zapart, Gmina 
Mstów wspiera częstochowski żu-
żel – jak widać sportowe sympati e 
granic nie znają. Skąd u Pana fascy-
nacja czarnym sportem? 
Ł.B.: To zaczęło się wiele lat temu. 
Żużel to piękny i emocjonujący 
sport. Za czasów prezesury Maria-
na Maślanki zostałem poproszony 
o pomoc, byłem już wtedy radnym. 
Zorganizowałem kilka spotkań i z po-

mocą ówczesnego komisarza Piotra 
Kurpiosa zorganizowaliśmy wspar-
cie klubu przez Miasto Częstochowa. 
Od tego czasu wspieram Włókniarz. 
M.F.: Jako radny mocno wspierający 
sport, dba Pan też o swoją kondycję. 
Wygląda na to, że z formą jest bar-
dzo dobrze?
Ł.B.: Obecnie mam kontuzję ale sta-

ram się kilka razy w tygodniu biegać 
i jeździć rowerem. Kilka razy wystar-
towałem w zawodach Triathlono-
wych a moim największym sukcesem 
jest ukończony maraton i dystans 
1/2 Iron Mana. Sport to moja pasja, 
realizuję ją również na terenach gmi-
ny Mstów. Mam swoje trasy biego-
we, które prowadzą przez Jaskrów, 
Mstów, Cegielnię czasami nawet 
Skrzydlów.
M.F.: Czy jest Pan na bieżąco z tym, 
co dzieje się w gminie Mstów i jak 
Pan ocenia bieżącą politykę obec-
nych władz? 

Ł.B.: Staram się być na bieżąco, jak 
już wspomniałem często tutaj by-
wam i obserwuję istniejące zmiany. 
Z Wójtem Tomaszem Gęsiarzem 
znamy się jeszcze z czasów wspólnej 
gry w Warcie Mstów, współpracuje-
my również na różnych szczeblach. 
Wspieram wszelkie działania które 
mają jakieś powiązania z Częstocho-
wą. Oceniam Wójta i Radę Gminy 
bardzo pozytywnie. Widzę że liczba 
mieszkańców się zwiększa i gmina w 
szybkim tempie się rozbudowuje. To 
świadczy o tym że jest to przyjazne 
miejsce do życia a ludzie czują się tu-
taj dobrze.
M.F.: Częstochowa i Mstów grani-
czą z sobą, przez co mają na koncie 
wspólne inwestycje. Jak wyglądają 
relacje i co można by zrobić, żeby 
jeszcze bardziej zacieśnić więzy? 
Ł.B.: Myślę że relacje z Częstochową 
są bardzo dobre. Jest wiele różnych 
poziomów współpracy na których 
wzajemnie się wspieramy. Czasami 
są to sprawy infrastruktury takie 
jak ścieżki rowerowe a czasami pro-
ste ja wspólna organizacja przecinki 
krzewów zasłaniających drogę czy 
skrzyżowania na granicy gminy i mia-
sta. Jesteśmy w stałym kontakcie, 
jeśli tylko pojawi się jakiś pomysł i 
problem, wiemy że możemy na siebie 
liczyć.
M.F.: Dziękuję za rozmowę.

Śmieci? Tanio to już było
Mieszkańcy wielu polskich miast i gmin płacą w tym roku więcej za 
wywóz śmieci. W niektórych przypadkach wzrost opłat jest nawet 
dwukrotny.
Wśród przyczyn wzrostu opłat za 
śmieci samorządy wymieniają wpro-
wadzenie przez rząd drastycznej 
podwyżki  opłaty za składowanie od-
padów (tzw. opłata marszałkowska). 
W 2015 roku było to 24 zł za tonę, a 
obecnie wynosi już 170 zł, z kolei w 
roku 2020 r. - 270 zł.
Wyższe stawki opłat za odbiór odpa-

dów są też efektem m.in. wzrostu cen 
energii, paliwa czy płacy minimal-
nej.  Wszystko to przekłada się póź-
niej na oferty składane przez fi rmy do 
przetargów, ogłaszanych przez gminy.
W wielu gminach regionu często-
chowskiego podwyżek też nie udało 
się uniknąć.

Gmina Mstów ogłosiła na początku 
czerwca br. postępowanie przetargo-
we na  „Świadczenie usługi odbiera-
nia, transportu i zagospodarowania 
odpadów komunalnych (..) powsta-
łych na terenie Gminy Mstów”. Wpły-
nęły 4 oferty fi rm, każda z nich znacz-
nie przekraczająca zabezpieczone w 
budżecie gminy fi nanse.

Gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi przez gminę zostało uregu-
lowane w ustawie o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach. Zgodnie 
z przepisami art. 6r w/w ustawy Sys-
tem gospodarowania odpadami ko-
munalnymi zorganizowany przez 
gminę ma się samofi nansować, co 
przekłada się na obowiązek ustalania 
wysokości ponoszonych przez miesz-
kańców gminy opłat na poziomie za-
bezpieczającym pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi.

Mówiąc wprost:  Gmina nie może 
ani dokładać do odbioru odpadów, 
ani na tym zarabiać (!). Rolą władz 
samorządu jest odpowiednie do-
pasowanie stawek za odbiór od 
mieszkańców do całościowej kwo-
ty, wynikającej z przetargu – tak, 
aby system się samofi nansował.

Pole manewru jest więc mocno ogra-
niczone, a właściwie żadne. Bo z jed-
nej strony podwyżki wiążą się z nie-
zadowoleniem mieszkańców (którzy 
myślą,że to wina radnych czy wójta), 
z drugiej – ustawa o fi nansach pu-
blicznych obliguje samorząd gminy 
do dbałości o fi nanse gminne i do 
przestrzegania przepisów.
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Częstochowa i Mstów mogą na siebie wzajemnie liczyć Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP
28 czerwca 2019 r. w restauracji „Nowy Świat” w Mstowie odbyło 
się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów (ŚZGiP). Jego gospodarzem był p. Tomasz Gęsiarz, 
Wójt Gminy Mstów, członek Zarządu Związku.

Dla naszej gminy było to historycz-
ne wydarzenie, gdyż po raz pierwszy 
samorządowcy z całego wojewódz-
twa śląskiego obradowali i gościli w 
Gminie Mstów. Tematami, które zdo-
minowały czerwcowe posiedzenie 
Konwentu były: walka ze smogiem, 
gospodarka wodna na terenach wiej-
skich oraz programy wsparcia osób 
niepełnosprawnych. Ok. 60 samo-
rządowców z woj. śląskiego po raz 
kolejny spotkało się, aby podjąć me-
rytoryczną dyskusję.

Wśród gości Konwentu znaleźli 
się:     Robert Magdziarz- Wicewoje-
woda Śląski Jarosław Wiśniewski - 
Zastępca Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Ziemią w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Krzysz-
tof Smela - Starosta Częstochowski; 
Jan Wroński - Dyrektor Śląskiego 
Oddziału PFRON; Krzysztof Nowak 
- Dyrektor Wydziału Nadzoru Praw-
nego Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego; Ludomir Golaś - Dyrektor 
Powiatowego Związku Spółek Wod-

nych w Lublińcu; Stefania Koczar-Si-
kora - Zastępca Dyrektora Wydzia-
łu Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego; samorządowcy z naszego 
regionu.
Ireneusz Czech, Koordynator Kon-
wentu Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP, 
Wójt Gminy Kochanowice witając 
gości podkreślił znaczenie odbywa-
nia regularnych spotkań w gronie 
samorządowców oraz możliwość 
omawiania bieżących zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem ma-
łych i średnich gmin. O znaczeniu sa-
morządowej współpracy w wystąpie-
niu otwierającym mówił również  p. 
Piotr Kuczera, Przewodniczący Ślą-
skiego Związku Gmin i Powiatów, 
Prezydent Rybnika:
- Konwent Burmistrzów i Wójtów to 
gremium, które od wielu lat bardzo 
aktywnie działa na rzecz samorzą-
dów lokalnych w naszym regionie. W 
jego ramach chcemy tworzyć realną 
wspólnotę interesów samorządo-
wych. Dowodem naszej skuteczności 
jest fakt, iż w ostatnich miesiącach 
liczba jednostek samorządu tery-
torialnego w naszym Stowarzysze-
niu znowu się zwiększyła. Obecnie 

zrzeszamy około 70% samorządów 
lokalnych z naszego regionu. Od lip-
ca powitamy w naszym gronie gminę 
Krzepice - powiedział.
----------------------------------
ŚZGiP  – jest największą regionalną 
organizacją samorządową w Polsce, 
zrzeszającą obecnie 135 jednostek 
samorządu terytorialnego z woj. ślą-
skiego (w tym wszystkie miasta na 
prawach powiatu). Jego misją jest 
służba na rzecz dobra publicznego 
w województwie śląskim poprzez 
wspieranie społeczności i samorzą-
dów lokalnych (www.silesia.org.pl).

Mstów stawia na bezpieczeństwo
Bezpieczne miasteczko powstało w Mstowie w ramach eventu, 
zorganizowanego przez Śląski Urząd Wojewódzki we współpra-
cy z Gminą Mstów. Celem wydarzenia pn.„Bezpieczne wakacje z 
rodziną”  było uświadomienie dzieciom i dorosłym, jak ważne jest 
bezpieczeństwo -  zarówno podczas wakacji, jak i na co dzień w róż-
nych dziedzinach życia.

Na rynku w Mstowie swoje stanowi-
ska rozstawili m.in.: Śląski Urząd Wo-
jewódzki (z akcją informacyjną o rzą-
dowych programach m.in.: „Rodzina 
500+”, „Dobry Start”), Wojewódzka 
Inspekcja Handlowa, Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w Częstochowie, Izba Ad-
ministracji Skarbowej, Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowego, Policja 
i OSP Mstów.

W wydarzeniu udział wzięli  m.in.: 
Wicewojewoda Śląski Robert Mag-
dziarz, Poseł na Sejm RP Lidia Bu-
rzyńska, Dyrektor Oddziału Regio-

nalnego KRUS w Częstochowie Piotr 
Dobosz, Śląski Wojewódzki Inspek-
tor Sanitarny Urszula Mendera-Bo-
żek, Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Częstochowie Dariusz Nowicki, 
Zastępca Komendanta Miejskiego 
Policji w Częstochowie nadkom. Gra-
żyna Dudek.

Animacje i zabawy dla dzieci pro-
wadziła grupa „Stacja Animacja”. 
Aktywnie pomagał Wolontariat 
ze Szkoły Podstawowej w Msto-
wie, pod opieką Justyny Klimczak. 
Obecne były również media: Radio 
Katowice, TVP3 Katowice, Radio 
Fiat, Telewizja Orion.
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100. urodziny Edwarda Kopytkiewicza
Życzenia jubilatowi składali m.in.: Wójt Gminy Mstów T. Gęsiarz i jego 
zastępczyni Małgorzata Grabowska, Dyrektor częstochowskiego 
Oddziału ZUS Leonila Grzesiak, Sołtys Mstowa Zbigniew Bigosiński, 
Kierownik USC w Mstowie Magdalena Cieśliczka. 

Pan Edward od urodzenia mieszka w 
Mstowie. Pracował m.in. jako szewc, 
wiele lat jako listonosz. Przez całe życie 
zajmował się też gospodarstwem – 
był hodowcą owiec, miał plantację 
truskawek. Znany i lubiany przez 
lokalne społeczeństwo. Aktualnie jest 
w niezłej formie fizycznej i mentalnej, a 
pozytywne myślenie i uśmiech na twarzy 
to jego recepta na długowieczność. 

Spotkanie członków Koła nr 19 PZERiI 
w Mstowie
3 września w mstowskim GOKu odbyło się spotkanie członków Koła 
nr 19 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Msto-
wie. Zgromadzonych powitała Przewodnicząca Koła, Małgorzata 
Zarychta. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Senator RP Ryszard 
Majer oraz Wójt Gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz. 

Przewodnicząca przedstawiła m.in. 
podsumowanie ostatniego wyjazdu 
członków Koła na Litwę oraz 
najbliższe plany działalności.
Senator R.Majer  przypomniał o 
działającej w ramach kampanii 
„Polska Przyjazna Osobom 
Starszym”  Senatorskiej Infolinii 
Senioralnej: 512 652 800  (telefon 
działa w każdy poniedziałek od 
godz.8 do 16), zachęcając do 
korzystania z infolinii. Nadmienił 
również m.in. o planach rządowych 
w sprawie przygotowania 
infrastruktury społecznej  
i zdrowotnej, która będzie 
służyła jak najdłużej zachowaniu 
osobom starszym samodzielności  
i niezależności.
Wójt T.Gęsiarz  wspominał, że 
całkiem niedawno mstowskie 
Koło obchodziło jubileusz 
10-lecia istnienia, właśnie na 
sali widowiskowej GOKu. Życzył 
również realizacji najśmielszych 
planów i dalszej tak aktywnej 
działalności.

Festyn Parafialny w Mokrzeszy

W niedzielę 15 września w Mokrzeszy odbył się pierwszy od wielu 
lat Festyn Parafialny, zorganizowany przez  nowego Proboszcza tu-
tejszej Parafii, księdza Krzysztofa Nowaka.

Ks. Proboszcz zmobilizował do dzia-
łania wiele osób i instytucji m.in.: 
Szkołę Podstawową w Mokrzeszy, 
Radę Parafialną, Gminny Ośrodek 
Kultury w Mstowie, strażaków z OSP 
Mokrzesz, klub sportowy „Iskra” i 
licznych parafian. W pomoc zaanga-
żowała się również Sołtys Mokrzeszy 
Anna Mazia i Radny Łukasz Całusiń-
ski.
Uroczystość rozpoczęła sie Mszą 
Świętą odpustową, odprawioną 
przez Ks. Sławomira Kaczmarka. 
Natomiast od godz.15 na placu przy 
Szkole Podstawowej w Mokrzeszy 
rozpoczęła się część artystyczna.
 

XX Dożynki Powiatu Częstochowskiego

XX Dożynki Powiatowe odbyły się w niedzielę w Koniecpolu. W wy-
darzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin po-
wiatu częstochowskiego.

Po uroczystej Mszy św. dożynkowej, 
Starosta Częstochowski Krzysztof 
Smela oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Koniecpol Ryszard Suliga tradycyjnie 
przywitali przybyłych chlebem oraz 
zaprosili do wspólnego świętowania. 
Uroczystość przyciągnęła wielu 
mieszkańców naszego regionu, któ-
rzy mogli podziwiać m.in. kolorowy 
korowód, wieńce dożynkowe, sto-
iska uczestników, występy Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej w Koniecpo-
lu, zespołów ludowych oraz koncert 
gwiazdy wieczoru, zespołu InoRos 
– Coś Mi To Mówi.
Gminę Mstów reprezentowały nie-
zawodne Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Mstowianki” (ubrane 

w tradycyjne stroje ludowe), które 
przygotowały piękny wieniec dożyn-
kowy.
 
Obecne były również mstowskie 
władze samorządowe, w osobach: 
Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsia-
rza, Przewodniczącego Rady Krzysz-
tofa Choryłka oraz Wiceprzewodni-
czącego Rady Bogusława Gawrona.
Dodatkowo, w powiatowym konkur-
sie dożynkowym - w kategorii „Przo-
dujący Producent Rolny” - laureatem 
został Czesław Makowski, właściciel 
gospodarstwa rolnego, Sołtys Małus 
Wielkich. Gratulujemy!

W programie znalazło się wiele 
atrakcji  m.in.: występy dzieci i mło-
dzieży, grill, stoiska z ciastem i lokal-
nymi potrawami, pokazy strażackie. 
Dla najmłodszych była zjeżdżalnia, 
fryzjerka i liczne animacje. Obecni 
również byli funkcjonariusze Policji 
(ze swoimi radiowozami, motorami i 
maskotką SZNUPKIEM). W między-
czasie rozgrywany był także mecz 
ligowy klasy „B”: „Iskra Mokrzesz” - 
„Junior Szarlejka”, wygrany przez go-
spodarzy 3:1.
A na koniec….. niespodzianka od 
księdza Proboszcza, czyli pokaz fa-
jerwerków!



Z Gminą Mstów wiążę ciepłe wspomnienia
W ostatnich tygodniach w Mstowie gościł wicewojewoda śląski, Ro-
bert Magdziarz - częstochowski działacz Prawa i Sprawiedliwości, 
były naczelnik miejskiego wydziału ochrony środowiska. Kilka mie-
sięcy temu zastąpił w Urzędzie Wojewódzkim Piotra Kołodziejczyka, 
który zrezygnował z funkcji po wyborze na starostę myszkowskiego. 
Rozmowę z nim przeprowadził Adam Jakubczak.

Mstowskie Forum: Zarówno Pań-
skie życie prywatne, jak i zawodo-
we związane jest z regionem czę-
stochowskim. Teraz przyszło Panu 
obserwować go z perspektywy 
Urzędu Wojewódzkiego. Jesteśmy 
integralną częścią większej cało-
ści, czy też specyfika Częstochowy 
i okolic mocno wyróżnia się na tle 
reszty województwa śląskiego?
Robert Magdziarz: Odpowiadając na 
to pytanie Panie Redaktorze, chciał-
bym przytoczyć pewne już historycz-
ne dane dotyczące województwa 
częstochowskiego, a mianowicie: na 
koniec lat 90 – tych ubiegłego już 
wieku na terenie województwa czę-
stochowskiego liczba ludności w tys. 
osób ogółem wynosiła 781, 5 (to było 
14 miejsce w kraju) z tego: wiejska- 
367, 9. To dawało obraz potęgi regio-
nu o profilu rolniczym. Nie chciałbym 
przytaczać, jakie jeszcze wtedy za-
kłady produkcyjne miały duże zna-
czenie, jedno jest pewne - rolnictwo 
stanowiło i stanowi nadal siłę napę-
dową tego regionu. Dziś dowodem 
jest fakt, że wszystkie najważniejsze 
instytucje szczebla wojewódzkie-
go realizujące zadania dla rolnictwa 
znajdują się w Częstochowie. Duża w 
tym zasługa Posła na Sejm RP i Wice-
ministra w Ministerstwie Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Szymona Giżyńskiego. 
I tu gorące podziękowania. Rolnic-
two, w tym hodowla bydła, trzody 
chlewnej, przetwórstwo rolno-spo-
żywcze, agroturystyka, sadownictwo 
oraz produkcja warzyw w tunelach 
foliowych, czy szklarniach zawsze 
wyróżniała region częstochowski i 
wyróżnia nadal od centrum śląska. 
Jesteśmy tą „smaczną” częścią w ma-
pie administracyjnej województwa 
śląskiego.

M.F.: Na co, Pańskim zdaniem, na-
leżałoby położyć nacisk, by rozwój 
województwa śląskiego postępo-

wał w najszybszym tempie? Czy 
potrzebne są radykalne zmiany? 
Czy jest tu potencjał, który nie jest 
wykorzystywany w odpowiednim 
stopniu?
R.M.: Potencjał regionu to praco-
witość ludzi naszego regionu. Przez 
dwadzieścia lat istnienia wojewódz-
twa śląskiego mieszkańcy północnej 
części, pracując w centrum woje-
wództwa poświęcają dużo czasu na 
dojazd. Brakuje szybkiej kolei, aby z 
Częstochowy dojechać do Katowic w 
20 minut. Dziś technika kolejnictwa 
na to pozwala. Mamy w regionie czę-
stochowskim uczelnie, zdolną mło-
dzież. Lokowanie inwestycji z zakre-
su przetwórstwa rolno-spożywczego 
oraz handlu wytworzonymi z rolnic-
twa produktami daje kolejną szansę 
dla nas. To również przyciąga sferę 
usług oraz produkcji maszyn i urzą-
dzeń dla tego sektora gospodarki. 

M.F.: Bliskie są Panu kwestie zwią-
zane ze środowiskiem i jego ochro-
ną. Jak postępują prace przy zmianie 
wizerunku województwa śląskiego, 
jako regionu mocno zanieczyszczo-
nego?
R.M.: Ważnym tematem dla naszych 
mieszkańców są nowe programy 
rządu wspierające działania pro-
-ekologiczne jak wymiana pieców 
centralnego ogrzewania, termomo-
dernizacja budynków, czy wymiana 
okien zapewniających odpowiedni 
poziom izolacji termicznej. Szcze-
góły tego programu są dostępne w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach (również na stronie 
internetowej tej instytucji). To duże 
wsparcie ekonomiczne w tej dziedzi-
nie ekologii, dając szansę poprawy, 
jakości naszego powietrza. W naj-
bliższych latach moim zdaniem na-
leży podejść do inwestycji z zakresu 
utylizacji odpadów komunalnych. W 

obecnych rozwiązaniach gdzie koszt 
składowania odpadów rośnie i stano-
wi duży problem dla gmin regionu, to 
nową szansą są technologie stosowa-
ne w innych krajach. Mam tu na myśli 
miasto Wiedeń i w pełni ekologiczną 
spalarnię odpadów komunalnych, 
gdzie otrzymuje się energię cieplną i 
elektryczną jak produkt finalny.

M.F.: Część Pańskiego życia zawo-
dowego związana jest z często-
chowską Hutą. Skąd Pańskim zda-
niem wzięły się jej problemy? Czy 
do niedawna jeszcze największy 
pracodawca w mieście, był przez 
jego władze wystarczająco wspiera-
ny? Czy zrobiono wszystko, by unik-
nąć obecnej sytuacji?
R.M.: Tu Panie Redaktorze też 
chciałbym się odnieść do historii. Na 
początku lat 90-tych angielska firma 
British Oxygen Corporation zreali-
zowała wytwórnie gazów technicz-
nych na terenie Huty „Częstocho-
wa” ponadto Huta „Częstochowa” 
zawarła kontrakt z austriackim kon-
trahentem Voest Alpine na budowę 
linii ciągłego odlewania stali, którą 
oddano do użytku w grudniu 1994 
r. Inwestycje były realizowane przez 
Hutę bez tzw. wsparcia. Przemysł 
stoczniowy miał się dobrze. Widać 
było przyszłość dla huty. Niestety 
dalsze losy szczególnie po roku 2008 
nie były łaskawe dla tego zakładu. Za 
czasów województwa częstochow-
skiego, wojewodowie wspierali dzia-
łania huty. Po reformie administracji 
w 1998r pozostało tylko miasto Czę-
stochowa, jako organ administra-
cji samorządowej, której powinno 
zależeć na tak dużym pracodawcy. 
Niestety zmiany własnościowe oraz 
sytuacja na rynku połączona z likwi-
dacją polskich stoczni przyczyniła się 
w znacznej części do obecnej sytu-
acji huty. To był mój pierwszy zakład 
pracy i ubolewam, że już nie jest taki, 
kiedy ja pracowałem huta zatrudnia-
ła ponad 10 tyś. pracowników.

M.F.: W województwie śląskim nie 
brakuje prestiżowych uczelni. Czy 
częstochowskie szkoły wyższe już 
dorównały do ich poziomu? Czy 
absolwenci np. Politechniki Często-
chowskiej nie muszą mieć komplek-
sów wobec kolegów, którzy kończą 
inne szkoły wyższe?

R.M.: Sam jestem absolwentem Po-
litechniki Częstochowskiej i Śląskiej. 
Nie widzę powodów do kompleksów. 
Absolwenci Politechniki Często-
chowskiej czy Uniwersytetu Huma-
nistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie  otrzymu-
ją odpowiednio wysoki poziom na-
uczania.

M.F.: Niczym bumerang powraca te-
mat reaktywacji województwa czę-
stochowskiego. Jakie jest Pańskie 
zdanie na temat?
R.M.: Sam pracowałem w Urzędzie 
Wojewódzkim w Częstochowie, by-
łem Informatykiem Wojewódzkim 
i Dyrektorem Ośrodka Informatyki 
Urzędu Wojewódzkiego w Często-
chowie. W sferze informatycznej w 
rankingach na tle 49 województw 
byliśmy przodującym ośrodkiem. Z 
sentymentem wspominam zapał ze-
społu do nowych wezwań i zadań. 
W sercu pozostała tęsknota, którą 
może odmienić reaktywacja woje-
wództwa częstochowskiego.

M.F.: Zna Pan dobrze region często-
chowski, bywa Pan tu teraz także 
oficjalnie, między innymi w gminie 
Mstów. Jak prezentują się nasze 
okolice w porównaniu z innymi za-
kątkami województwa pod wzglę-
dem infrastrukturalnym?
R.M.: Z racji, że moja mama więk-
szość życia zawodowego oddała do-
radztwu na rzecz ogrodnictwa i sa-
downictwa w naszym regionie, gminę 
Mstów pamiętam od ponad 40 lat. Tu 
bywałem. Tu moi dziadkowie od stro-
ny taty brali ślub. Są wspomnienia 
bardzo ciepłe. Pamiętam jak mama 
wspierała lokalnych sadowników 
wiedzą i doświadczeniem. Zaszcze-
piając nowinki z  Instytutu Sadownic-
twa w  Skierniewicach od profesora 
Szczepana Pieniążka. Gmina zmie-
niła się bardzo, oczywiście na wielki 
plus. To piękna jak jabłuszko gmina. 
Można tylko promować i zapraszać 
pozostałych mieszkańców woje-
wództwa śląskiego do odwiedzenia 
tych stron i skosztowania jabłuszek 
oraz bardzo zdrowego soku jabłko-
wego wytwarzanego przez lokalnych 
sadowników.

M.F.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
R.M: Ja również dziękuję za roz-
mowę i korzystając z pośrednictwa 
Mstowskiego Forum serdecznie po-
zdrawiam wszystkich mieszkańców 
Gminy Mstów, zapewniając, że bar-
dzo chętnie zawsze tu przyjeżdżam, 
zarówno oficjalnie – zawodowo, jak i 
prywatnie.
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Mstów jest mi bliski
25 sierpnia br. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Mstowie odprawiona została uroczysta Dożynkowa Msza Św., w 
której uczestniczyła poseł na Sejm RP - Lidia Burzyńska. Była to ko-
lejna z wizyt w naszej gminie posłanki, która nie ukrywa swojej sym-
patii i sentymentu, jakimi darzy Mstów i jego okolice. Z poseł Lidią 
Burzyńską rozmawiał Adam Jakubczak.

Mstowskie Forum: Dzięki swojej 
dużej aktywności jest Pani osobą 
rozpoznawalną w całym kraju, a 
mieszkańcy Mstowa mają dość czę-
sto okazję osobistej rozmowy, dzię-
ki częstym wizytom w naszych oko-
licach. Przypomnijmy Czytelnikom, 
czym zajmowała się Pani, zanim za-
siadła w sejmowej ławie.
Lidia Burzyńska: Rzeczywiście czę-
sto dane mi jest gościć na mstowskiej 
ziemi, co poniekąd tłumaczy fakt, 
że od urodzenia jestem mieszkan-
ką Gminy Kłomnice. Oznacza to, że 
mieszkańcy Gminy Mstów to moi 
sasiedzi. Przyznam jednak, że był 
czas, kiedy wydawało się, że może 
się to zmienić. W pewnym momen-
cie rozważałam bowiem pozostanie 
w Katowicach, gdzie gdzie studio-
wałam. Czasami jednak los poma-
ga nam podejmować decyzje i tak 
też stało się w moim przypadku. Od 
1989 roku mieszkam w Skrzydlowie, 
z którym związałam swoje dorosłe 
i zawodowe życie. Zgodnie z wy-
kształceniem (ukończyłam historię 
na Uniwersytecie Śląskim - specjal-
ność nauczycielska) od 1992 roku 
rozpoczęłam pracę w szkole pod-
stawowej w Skrzydlowie, w której 
pracowałam do momentu wyboru 
na Posła Rzeczypospolitej Polskiej, 
a więc do roku 2015. Zajmowałam 
stanowisko dyrektora oraz nauczy-
ciela historii, W O S - u , a później  po 
ukończeniu oligofrenopedagogiki 
również pracowałam z dziećmi z dys-
funkcjami rozwojowymi. Kończąc tą 
krótką prezentację swojej osoby z 
całą stanowczością powiem miałam 
dużo szczęścia, że przez ćwierć wie-
ku robiłam to o czym marzyłam od 
dziecka – uczyłam, wspomagałam w 
wychowaniu uczniów i dokładałam 
wszelkich starań, aby placówka, któ-
rą zarządzałam była przyjazna dla 
wszystkich dzieci. Udało się dokonać 
tego przy życzliwości, zaangażowa-
niu wielu osób, instytucji. Potwier-
dziło się, że jak się czegoś chce doko-
nać to można. 

M. F.: Dużą część życia związała Pani 
z oświatą. Sporo lat przepracowa-
nych w szkołach, dziś natomiast pa-
trzy Pani na oświatę z szerszej per-
spektywy. W gminie Mstów mamy 
do czynienia z mocno rozbudowa-
ną siecią szkół. Wiele z tych placó-
wek dotyka problem małej liczby 
uczniów. Jest Pani zwolenniczką 
funkcjonowania małych wiejskich 
szkół, czy też bardziej centralizacji 
oświaty w większych placówkach?
L. B.: Moja praca w szkole jest bardzo 
cennym doświadczeniem, które po-
maga mi w sposób bardzo aktywny 
pracować w Komisji Edukacji, Nauki 
i Młodzieży w Sejmie jak również w 
Podkomisjach Stałych do spraw mło-
dzieży i jakości kształcenia i wycho-
wania. Uważam, że moja obecność 
to głos środowisk wiejskich i mało-
miasteczkowych, w kształtowaniu 
reformy oświaty, która od 14 grudnia 
2016 roku stała się faktem. Panie Re-
daktorze, to że w Gminie Mstów jest 
rozbudowana sieć szkół - to jest wa-
lor. W środowisku wiejskim placów-
ka edukacyjna to nie tylko miejsce, 
w którym przebywają uczniowie, ale 
również jest to miejsce kulturotwór-
cze, to tam mogą się spotkać i wza-
jemnie uzupełniać pokolenia dziad-
ków, rodziców, dzieci. Mówi się (z 
czym się w pełni zgadzam): „Wieś, w 
której likwiduje się szkołę, obumiera 
- zamienia się w tzw. sypialnię więk-
szych aglomeracji”. Mam nadzieję, że 
w sposób oczywisty zdeklarowałam 
swoje zapatrywanie na Pana pytanie. 
Swoją energię jako dyrektor małej 
szkoły lokowałam w unowocześnie-
nie placówki , stworzenie jej atrak-
cyjną tak aby nie dopuścić mimo niżu 
demograficznego do jej likwidacji.

M. F.: Zanim trafiła Pani do Sej-
mu spróbowała też swoich sił jako 
radna w bliskiej Pani sercu, gminie 
Kłomnice. Dziś ma Pani wiele obo-
wiązków, czy wystarcza jednak cza-
su na śledzenie na bieżąco tego, co 
dzieje się w gminnej polityce?

L.B.: Tak, zgadza się byłam radną 
mojej gminy w latach 1994-1997, 
niepełną kadencję, ponieważ jako 
dyrektor nie mogłam w świetle wów-
czas wprowadzonych przepisów łą-
czyć tych dwóch funkcji. Jednak dzia-
łalność społeczna zawsze była mi 
bardzo bliska, w myśl powiedzenia: 
„Pomagając innym pomagasz i sobie”. 
Jeżeli chodzi o drugą część pytania to 
powiem tak: nie można być w „dużej 
polityce” nie śledząc bacznie tego co 
się dzieje w gminnej. Mieszkając w 
Skrzydlowie, mając biuro poselskie 
w Kłomnicach trudno nie śledzić po-
czynań władz lokalnych.

M.F.: Od Kłomnic bardzo blisko już 
do Gminy Mstów. Czy również z na-
szą gminą ma Pani związane jakieś 
wspomnienia? Z czym kojarzą się 
Pani nasze okolice?
L.B.: Jak już wspomniałam, Gmi-
na Mstów sąsiaduje z moją Gminą. 
Niemalże codziennie, jak nie jestem 
w  Warszawie przejeżdżam przez 
Wancerzów, Mstów czy Jaskrów. 
Mogę więc właściwie powiedzieć, 
że to też moja Gmina. Na początku 
rozmowy stwierdziłam, że Mstów 
jest mi bliski. Tak, Skrzydlów kiedyś 
należał do Parafii Mstów. Na pobli-
skim cmentarzu spoczywają bliscy 
mojego męża, tutaj mieszka bliska 
rodzina, przyjaciele, znajomi. A tak 
żartobliwie: w czasach, kiedy byłam 
bardzo młoda i wracałam z uczelni do 
domu - to Mstów był miejsce oczeki-
wania na tzw. „okazję”,  aby dojechać 
do rodzinnych Rzek Wielkich. Z czym 
kojarzą mi się Państwa okolice? Z 
pięknym krajobrazem, życzliwymi 
mieszkańcami, cudownym miejscem, 
które warto zobaczyć, odwiedzić, z 
pyszną rybą… pewnie długo mogła-
bym tak wymieniać.

M.F.: Jest Pani czestym gosciem róż-
nego typu wydarzeń organizowa-
nych w Gminie Mstów. Jaka jes Pani 
opinia o obecnych władzach Gminy 
Mstów? Jak postrzega Pani rozwój 
gminy obecnie?
L.B.: Moja znajomość z władzami 

gminy z racji mojej działalności za-
równo zawodowej, ale i społecznej 
sprawia, że niejednokrotnie spotyka-
my się w różnych sytuacjach. Gmina 
Mstów, jak już wcześniej mówiłam 
ma piękne ukształtowanie terenu, 
które poszczególne władze ubogaca-
ły, upiększały tak aby były atrakcyjne 
nie tylko dla swoich mieszkańców 
ale przyciągały innych. Nie można 
zapomnieć również o zabytkowym, 
średniowiecznym klasztorze w 
Wancerzowie, który swoim usytu-
owaniem i pięknem w dzień i w nocy 
(dzięki oświetleniu) ubogaca Pań-
stwa gminę. Nadmienię przy okazji, 
że w ostatnim czasie włożyłam wiele 
serca i wysiłku w to, mstowski klasz-
tor pozyskał wsparcie finansowe w 
wysokosci 170 tys. zł. na renowację 
zabytkowych fresków. To, że często 
jestem zapraszana na różnego ro-
dzaju wydarzenia odbywajce się w 
Waszej okolicy dowodzi o moich do-
brych relacjach z Gminą Mstów. Sta-
ram się też na bieżąco wspierać dzia-
łania tutejszych samorządowców 
na różnych polach. Zapewniam, że 
rezultaty tego sa bardzo wymierne. 
Już wcześniej, mówiłam, że niemalże 
codziennie przemierzam gminę jadąc 
do Częstochowy ale również kiedy 
tylko mam wolny czas (kiedyś go mia-
łam zdecydowanie więcej) rowerem, 
sama lub z mężem podziwiam uroki 
gminy. Jako Poseł również staram się 
być zawsze na ważnych uroczysto-
ściach różnego typu. Jak bliska jest 
mi Państwa gmina niech świadczy 
fakt, iż dzięki moim staraniom zosta-
ła wyremontowana droga przez Kło-
bukowice. Zawsze służę wsparciem, 
pomocą, nie może być inaczej „być 
Posłem to znaczy służyć ludziom”.

M.F.: Za kilka dni czekają nas kolejne 
wybory Parlamentarne, w których 
weźmie Pani udział. Co sprawiło, że 
podjęła Pani taką decyzję?
L. B.: Wiele rządowych działań wy-
wiera wpływ bezpośrednio na życie 
mieszkańców Gminy Mstów. Zdaję 
sobie sprawę , jak wiele jest jeszcze do 
zrobienia. Dołożyłam swoją cegieł-
kę do tego, co już zrobiono i jestem 
z tego dumna, a jednocześnie chcę 
zrobić dla Polski i Polaków jeszcze 
więcej, dlatego bardzo proszę o głosy 
w nadchodzących wyborach. Tylko w 
ciągu kilku miesięcy, od wprowadze-
nia w życie programu 500+ do końca 
minionego roku do rodzin z terenu 
Waszej gminy trafiło prawie 19 milio-
nów złotych. To w oczywisty sposób 
przekłada się na ożywienie rynku, a 
więc i na ożywienie wielu dziedzin 
życia. Także program „Dobry Start” 
to zasilenie budżetów rodzin z Msto-
wa i okolic kwotą ponad 418 tys.
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Święto Jabłka 2019
W dobrym klimacie pozostał ko-
lejny artysta – znany m.in. z pro-
gramu „Jaka to melodia” - Robert 
Janowski. Na życzenie widowni 
wykonał m.in. znany z musica-
lu „Metro” utwór „Wieża Ba-
bel”. Poza tym swoim urokliwym 
głosem wyśpiewał ballady oraz 
utwory znane i lubiane np. „W nas 
i wokół nas” czy „My way” Fran-
ka Sinatry. Po występie Roberta 
Janowskiego na scenie przez pół-
torej godziny zagościli szczególni 
panowie tj.  Grupa VOX, świętu-
jąca 40-lecie występów estrado-
wych. Repertuar zespołu tworzą 
ballady, pieśni  gospel, standardy 
jazzowe, utwory pop i funk. Obec-
nie Grupa występuje jako tercet: 
Witold Paszt, Dariusz Tokarzew-
ski, Jerzy Słota. Trzej Panowie 
wyśpiewali przeboje napisane w 
różnych okresach trwania zespo-
łu. Widownia mogła usłyszeć i 
zaśpiewać razem z artystami ta-
kie perełki jak: „Bananowy song”, 
„Rycz mała rycz”, „Zabiorę Cię 
Magdaleno” czy dedykowaną dla 
Ryszarda Rynkowskiego i Zbi-
gniewa Wodeckiego, piękną bal-
ladę „Szczęśliwej drogi już czas”. 
Wspaniałym przeżyciom na sce-
nie towarzyszyły wydarzenia kul-
turalne, trwające równocześnie 
z koncertami. Po raz pierwszy na 
mstowskich błoniach odbyło się 

„Narodowe Czytanie”, prowadzo-
ne przez Bibliotekę Gminną w 
Mstowie. Akcja ta jest inicjatywą 
Pary Prezydenckiej i ma na celu 
promocję wartości jakie niesie 
ze sobą czytanie literatury pięk-
nej. Tegoroczna edycja poświę-
cona jest Nowelom Polskim. W 
związku z czym, odczytany został 
fragment Noweli „Katarynka”. 
W czytaniu dla wszystkich zgro-
madzonych wzięły udział różne 
osoby m.in. reprezentująca Poseł 
na Sejm RP Lidię Burzyńską – Elż-
bieta Łągiewka, przedstawiciel 
Urzędu Gminy Mstów – Małgo-
rzata Grabowska Zastępca Wój-
ta, mieszkańcy Gminy Mstów oraz 
Pracownicy Biblioteki.
Dodatkowo swoje stoisko (obok 
stoiska Biblioteki) miał również 
Gminny Ośrodek Kultury w Msto-
wie, w którym Instruktor Plastyki 
Artur Śpiewak prowadził zajęcia i 
konkursy artystyczne związane z 
jabłkiem. Swój punkt miały rów-
nież Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich „Mstowianki” - tam można 
było skosztować przepysznych 
domowych ciast, oczywiście z 
jabłkiem.
Nie zabrakło przedstawicieli re-
prezentantów świata żużlowego, 
czyli młodych zawodników eks-
traligowego „forBET Włókniarz” 
Częstochowa.
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Język angielski podstawą w czasach „globalnej wioski”
W ostatnich dniach minionego roku szkolnego w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Zawadzie odbył się  „English Day”. Wydarzenie 
było formą promocji projektu „Dobry start – dobra przyszłość”, sfi-
nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
To, ze zawadzka placówka uczestniczy w projekcie, w dużej mierzej 
jest zasługą nauczyciela języka angielskiego, Adriana Kowalczyka. 
Rozmawiał z nim Adam Jakubczak.

Mstowskie Forum: Pańska nauczy-
cielska przygoda zaczęła się stosun-
kowo niedawno. Dlaczego zdecydo-
wał się Pan na taki właśnie wybór, 
w czasie, kiedy zdaje się, że prestiż 
szkolnictwa jest mocno nadwyrężo-
ny?
Adrian Kowalczyk: Już od dziecka 
rodzice uświadamiali mi jak ważna 
jest edukacja i na każdym jej etapie 
wspierali moje poczynania. Już bę-
dąc uczniem, podczas lekcji chodzi-
ły myśli po głowie, że fajnie byłoby 
znaleźć się „po drugiej stronie”. Za-
czynając studia w kolegium nauczy-
cielskim oprócz studiowania języka 
angielskiego miałem mnóstwo zajęć 
metodycznych i pedagogicznych – 
wzbudzały one we mnie dla niektó-
rych wręcz niepojętą ekscytację. 
Przez wiele lat edukacji na różnych 
uczelniach miałem zaszczyt i nieopi-
sane szczęście spotkać wielu inspi-
rujących profesorów. Od każdego z 
nich zawsze starałem się zaczerpnąć 
coś dla siebie. Po 4 latach  fantastycz-
nej przygody w szkole, z roku na rok 
utwierdzam się w przekonaniu, że to 
jedna z najlepszych moich życiowych 
decyzji.
M.F.: Udało się rozpocząć pracę 
w gminie Mstów, której jest Pan 
mieszkańcem, ale trzeba uzupełniać 
etat jeżdżąc od placówki do placów-
ki. Jak to wygląda w praktyce?
A.K.: Na chwilę obecną są to dwie 
placówki (ZSP w Zawadzie oraz ZSP 
w Jaskrowie). Początki faktycznie nie 
należały do najłatwiejszych ponie-
waż zdarzało się pracować w nawet 4 
placówkach. Rzeczywiście taka sytu-
acja jest uciążliwa gdyż do szkoły tak 
naprawdę się „wpada” robi swoje i z 
zegarkiem w ręku pędzi do następnej 
szkoły. W minionym roku szkolnym 
pracując w dwóch szkołach czułem 
się bardzo komfortowo. Przebywa-
jąc dłużej w danej placówce można 
zaangażować się w życie szkoły, po-
dejmować działania wzbogacające 
ją, ale przede wszystkim można wię-
cej czasu poświęcić osobom, które 

są najważniejsze w całym przedsię-
wzięciu, czyli Uczniom.
M.F.: Mimo przeciwności nie spo-
czywa Pan na laurach, starając się 
zorganizować dla gminnych szkół 
udział w przedsięwzięciach, których 
ramy wykraczają poza podstawę 
programową. Co już udało się osią-
gnąć? 
A.K.: Przyznaję, że nie lubię stać w 
miejscu. Udało się zorganizować kil-
ka mniejszych czy większych działań, 
które cieszą. Za największy sukces 
jak do tej pory uważam pozyskanie 
funduszy europejskich dla Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Zawa-
dzie. Cieszy tutaj niezmiernie zaufa-
nie władz gminnych, które na wielu 
obszarach z sukcesem wykorzystują 
fundusze europejskie, do mojej oso-
by. W ramach projektu „Dobry start – 
dobra przyszłość” pięciu nauczycieli 
uczestniczyło w szkoleniach  języko-
wo – metodycznych w Oksfordzie. 
Po powrocie ze szkoleń, zgodnie z 
założeniami projektu, wspomniani 
nauczyciele zaczęli wdrażać zdobyte 
umiejętności podczas prowadzenia 
zajęć przedmiotowych. Jako koor-
dynator tego projektu mogę powie-
dzieć, że wielokrotnie napawałem 
radością obserwując, jak nauczyciele 
ze sobą współpracują, dążąc do zre-
alizowania założonych celów, czego 
efektem jest np. „kącik europejski” 
w wejściu do szkoły czy organizacja 
„English Day”. Koordynowanie tego 
projektu postrzegam jako bezcenne  
doświadczenie. Niebagatelną rolę w 
całym przedsięwzięciu odgrywa Pani 
Dyrektor Agnieszka Zborowska, 
która w potrzebie zawsze wesprze 
poradą i doświadczeniem. Warto też 
podkreślić, że dzięki projektowi zy-
skują przede wszystkim uczniowie, 
którzy uczą się języka angielskiego 
już nie tylko na zajęciach angiel-
skiego ale również z nauczycielami 
różnych specjalności, którzy pracu-
jąc metodą CLIL wdrażają elementy 
języka angielskiego podczas swoich 
zajęć przedmiotowych. W ramach 

projektu dołączyliśmy również do 
międzynarodowych projektów na 
platformie eTwinning, których zało-
żeniem jest współpraca  ze szkołami 
z innych państw. Mam nadzieję, że 
wraz z nowym rokiem szkolnym na 
dobre uda się rozwinąć tę współpra-
cę i uczniowie będą mieli sposobność 
permanentnego kontaktu z rówieśni-
kami spoza granicy. 
M.F.: Ponadto, chyba możemy po-
dzielić się wspaniałą informacją z 
ostatnich dni? 
A.K.: Tak, sukces projektu w Zawa-
dzie rozbudził apetyt innych pla-
cówek. Od dwóch lat placówką w 
Jaskrowie kieruje Pan Robert Kny-
sak – jestem pewien, że wiele osób 
poprze moje stwierdzenie: „właści-
wy człowiek na właściwym miejscu”. 
W szkole naprawdę dużo się dzieję, 
jest wiele nowych inicjatyw. Jedną z 
nich jest właśnie projekt programu 
Erasmus +. Z początkiem lutego zło-
żyliśmy wniosek i właśnie kilka dni 
temu dotarła do nas informacja, że 
został on zaakceptowany w ramach 
funduszu europejskiego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój. Udało się uzyskać 100 % wnio-
skowanej kwoty, czyli prawie 126 
tysięcy złotych. Projekt będzie trwać 
przez 18 miesięcy, od 02.09.2019 r. 
do 01.03.2021 r. Zakłada on mobil-
ność 10 nauczycieli do takich kra-
jów jak Anglia, Szkocja oraz Malta. 
Zapewne wkrótce w sieci pojawi się 
więcej informacji. 
M.F.: Jest Pan nauczycielem języka 
angielskiego. Jakie znaczenie ma dla 
dzieci i młodzieży umiejętność po-
sługiwania się nim?
A.K.: Myślę, że świadomość tego, jak 
ważna jest umiejętność posługiwa-
nia się językiem obcym, już nie tyl-
ko angielskim, na szczęście wzrasta. 
Dzięki sieci Internet wszyscy jeste-
śmy tak naprawdę „globalną wioską”. 
W tych sferach granice przestały ist-
nieć. Uczniowie często opowiadają o 
tym, jak odwiedzają strony czy grają 
w gry,  gdzie język angielskim jest 
nieodłącznym elementem. Na prze-
strzeni ostatnich lat coraz częściej 
rodziny decydują się na wczasy za-
graniczne, czy też rodzice podejmują 
pracę w innym kraju. Sama obserwa-
cja rzeczywistości pokazuje dzieciom 
i młodzieży, że nie warto zaniedby-
wać tego przedmiotu.
M.F.: Zarówno ze strony uczniów, 
jak i rodziców, płyną w stosunku 
do Pana, słowa uznania i sympatii. 
Skąd, Pańskim zdaniem, się to bie-
rze?
A.K.: Faktycznie od czasu do czasu 
dotrze do mnie miłe słowo. Podcho-
dzę do tego z pokorą ale niezaprze-
czalnie takie momenty są przecież 
potrzebne każdemu z nas. Z drugiej 
zaś strony, nie boję się, a wręcz cza-
sami podpytuje o konstruktywną 
krytykę. Staram się nieustannie do-
skonalić siebie i swój warsztat pracy. 

W swojej pracy staram się zawsze 
kierować myślą, że trzeba być przede 
wszystkim człowiekiem. Myślę, że 
trzeba umieć słuchać ludzi. W pracy z 
dziećmi i młodzieżą jest to ogromnie 
ważna umiejętność. W tym zawodzie 
trzeba pamiętać, że istotne jest nie 
oceniać pochopnie. Warto czasami 
po ludzku porozmawiać z uczniami 
i zrozumieć ich problemy. Ważne, 
moim zdaniem, jest to, jak zwracamy 
się do uczniów. Mimo tego, że każdy 
nauczyciel chciałby, aby każdy uczeń 
był najlepszy z jego przedmiotu to 
staram się podchodzić do tego ze 
zdrowym rozsądkiem. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że nie każdy dzieciak 
musi mieć zdolności lingwistyczne. 
Staram się uzmysławiać swoim pod-
opiecznym, że są wartościowymi 
ludźmi bo przecież są wybitni w innej 
dziedzinie. Recepta jest prosta: jeśli 
chce się być szanowanym i lubianym 
to trzeba szanować i lubić.

M.F.: W minionym roku szkolnym 
polskie szkolnictwo zmagało się z 
wieloma zawirowaniami, łącznie ze 
strajkiem, który objął wiele placó-
wek. Co potrzebne jest, by w pol-
skich szkołach działo się lepiej?
A.K.: To rzeczywiście był dla wszyst-
kich trudny czas. Sporo w tym 
wszystkim emocji ale punkt widzenia 
zawsze zależy od punktu siedzenia. 
O czym zawsze marzę to uczniowie 
którzy kiedyś wyrosną na niezależ-
nych i świadomie myślących obywa-
teli. Co do zmiany systemu można 
by tu naprawdę długo debatować. 
Przykra jest medialna manipulacja. 
Ważne jest to by uświadomić spo-
łeczeństwu jak w rzeczywistości 
wygląda praca nauczyciela, np. o 
ilości biurokracji, dodatkowych za-
daniach czy fakcie, że tak obszerna 
podstawa programowa to nie wina 
nauczycieli. Z innej strony, trzeba po-
godzić się z tym, że czasy które były 
przypuśćmy trzydzieści lat temu nie 
wrócą. Chociaż nie uważam, że me-
tody wówczas stosowane należały 
do najlepszych. Istotnym elementem 
w dobrze funkcjonującej szkole jest 
relacja. Co ważne, trzeba umieć po-
dążać za trendami i rozwijającą się 
technologią. Robienie z tego wroga 
jest bezsensowne więc trzeba pomy-
śleć jak obrócić wynalazki dwudzie-
sto-pierwszego  wieku w korzyść. W 
czasie cyfryzacji archaiczne meto-
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dy nauczania się nie sprawdzają. W 
dobie masowej informacji i łatwego 
dostępu do informacji uczenie się 
pewnych rzeczy systemem zakuć-z-
dać-zapomnieć, oczywiście, pamię-
tając, że każdy przedmiot ma trochę 
inną specyfi kację, mija się z celem. 
Należy wykształcić w uczniach umie-
jętność wyszukiwania, rozumienia i 
selekcji informacji. 
M.F.: Uczy Pan w szkołach, które są 
stosunkowo małymi, zwłaszcza w 
porównaniu z placówkami z miast. 
Jakie są ich największe zalety, a ja-
kie wady?
A.K.: Wszystkiego są plusy i minusy. 

Jak pokazujemy staramy się zapew-
niać swoim podopiecznym jak najlep-
sze warunki i najwyższe standardy. A 
jeśli są jakieś wady to niewątpliwie 
wiele wynagradza atmosfera jaka pa-
nuje w szkole, można powiedzieć, że 
„rodzinna” atmosfera. Jeśli chodzi o 
edukacyjny aspekt to uczniowie zy-
skują naprawdę wiele. Nauczyciel ma 
więcej czasu dla nich oraz monitoro-
wania ich rozwoju, a w małej szkole 
naprawdę ciężko przed nim cokol-
wiek ukryć.
M.F.: Są wakacje. Dla Pana to czas 
odpoczynku od szkolnego zgiełku, 
czy też myśli o nadchodzącym roku 

szkolnym mimo wszystko pojawiają 
się w głowie ciągle?
A.K.: W ciągu roku szkolnego prowa-
dzę wiele zajęć więc wakacje to dla 
mnie czas odpoczynku od naucza-
nia, co pozwala mi zapobiec wypa-
leniu zawodowemu. Odpoczynek 
jest oczywiście potrzebny do tego, 
by później skuteczniej pracować. 
Jednakże, ciężko pozbyć się myśli o 
wielu odpowiedzialnych zadaniach. 
Na chwilę obecną jest wiele spraw z 
poprzedniego roku szkolnego, które 
trzeba zamknąć, a z drugiej zaś stro-
ny już chodzą po głowie wyzwania 
czekające w nowym roku szkolnym. 

Podczas wakacji staram się również 
znaleźć czas dla własnego rozwoju. 
Mimo to, do wszystkiego podcho-
dzę z ogromnym entuzjazmem, nie 
lubię marnować czasu, jestem przy-
zwyczajony do intensywnego trybu 
życia. Kończąc pozwolę sobie zacy-
tować słowa Świętego Jana Pawła 
II: „Wymagajcie od siebie choćby inni 
od was nie wymagali.”
M.F.: Dziękuję za rozmowę. 

Tablice informacyjne w Małusach Wielkich
W Małusach Wielkich zamontowane zostały tablice informacyjne 
(wraz ze słupkami) z numerami posesji. Zadanie wykonano w ramach 
Funduszu Sołeckiego. Nad sprawnym przebiegiem prac czuwali: 
Sołtys Czesław Makowski oraz Radny Grzegorz Całus. Pomocą tra-
dycyjnie wykazali się strażacy z miejscowej jednostki OSP Małusy 
Wielkie. 
Pomysł został zaproponowany przez 
mieszkańców Małus Wielkich pod-
czas zeszłorocznego Zebrania Wiej-
skiego. 11 sztuk nowych tablic infor-
macyjnych znacznie ułatwi dojazd do 
poszczególnych posesji m.in. kurie-
rom pocztowym, listonoszom czy ka-
retkom pogotowia (w sytuacji zagro-
żenia życia liczy się każda sekunda). 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
W niedzielne przedpołudnie obiekt sportowy „Warty” w Mstowie 
stał się areną zaciętej rywalizacji strażaków z Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Rywalizacja toczyła się w grupie 
„A” męskie drużyny pożarnicze. Do 
turnieju, rozgrywanego pod czujnym 
okiem sędziów z Komendy Miejskiej 
PSP w Częstochowie (sędzia główny: 
st. kpt. Kamil Dzwonnik), stanęło 
6 jednostek OSP z terenu Gminy 
Mstów. Dodatkowo jednostka 
OSP Małusy Wielkie wystawiła 
drużynę, składającą się z członków 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 
startując w zawodach poza 
konkurencją.
Zawody składały się z dwóch 
części: sztafety pożarniczej i 
ćwiczenia bojowego. Podczas 
sztafety zawodnicy przekazywali 
sobie prądownicę wodną, a każdy 
z członków drużyny na swoim 
odcinku pokonywał regulaminową 
przeszkodę.
Druga konkurencja była już ściśle 
związana z codzienną pracą strażaka. 
Polegała ona na zbudowaniu 
linii gaśniczych, uruchomieniu 
motopompy i przewróceniu za 
pomocą strumienia wody pachołków 
i tarczy.

O wygranej w obu tych 
konkurencjach decydował czas.
Zasadą jest, że wygrywa drużyna, 
która w najkrótszym czasie wykona 
oba ćwiczenia - uważając, aby 
nie uzyskać punktów karnych 
za niewłaściwe wykonanie 
któregoś z zadań. Każda drużyna 
w konkurencjach wykorzystywała 
własny sprzęt. Nad sprawnym 

przebiegiem konkurencji czuwał 
Komendant Gminny OSP RP, dh 
Marek Wróbel.
Rywalizacja do końca była bardzo 
emocjonująca. Ostatecznie 
zwyciężyła drużyna z OSP Małusy 
Małe (pod dowództwem Prezesa, 
dh Mirosława Kasztelana), 
wyprzedzając OSP Zawada i OSP 
Siedlec.

Końcowa klasyfi kacja Gminnych 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
przedstawia się następująco:

1. miejsce – OSP Małusy Małe

2. miejsce – OSP Zawada

3. miejsce – OSP Siedlec

4. miejsce – OSP Mokrzesz
5. miejsce – OSP Kuchary
6. miejsce – OSP Mstów
niesklasyfi kowana – OSP Małusy 
Wielkie

Nagrody oraz puchary ufundował 
i wręczał Wójt Gminy Mstów, dh 
Tomasz Gęsiarz. Dla wszystkich 
jednostek był również przygotowany 
skromny poczęstunek.
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Dożynki Parafialne w Małusach 
Wielkich

25 sierpnia 2019r. w 21. niedzielę zwykłą o godz.11 w 
czasie uroczystej Mszy św. mieszkańcy parafii w Małusach 
Wielkich składali dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony. 
Wieniec, który poświęcił ks. 
Proboszcz Marek Czernecki 
przygotowała Rada Parafialna z 
Parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy 
w Małusach Wielkich. Gospodarzami 
dożynek byli: Sołtys wsi Małusy 
Wielkie Czesław Makowski z żoną 
Anną. 
Uroczysta liturgia dożynkowa 
była okazją do modlitwy w intencji 
rolników. Oprócz dziękczynienia z 
tegoroczne plony, parafianie prosili 
o Boże błogosławieństwo w tej 

„Dzień Sportu i Zabawy” w Srocku

W sobotę 31.08.2019 roku w Srocku po raz czwarty z rzędu odbył 
się „Dzień Sportu i Zabawy”, połączony z zawodami Nordic Walking 
(w ramach IX Jurajskiego Pucharu Nordic Walking).

Po raz kolejny uroczystość 
zgromadziła rekordowo dużą 
liczbę mieszkańców ze Srocka i z 
okolicznych miejscowości. Wszyscy 
przybyli mogli liczyć na dobrą zabawę 
oraz Fantoliadę z cennymi nagrodami 
(m.in. rowerem, ufundowanym 
przez sponsorów ze Srocka i firmę 
„erowery.pl”).
W wyścigu Nordic Walking 
wystartowało ponad 70-ciu 
zawodników. 
Na dzieci czekały: dmuchańce z 
wysoką ścianką wspinaczkową, pani 
Animatorka z licznymi konkursami, 
ścianka do malowania, dwa koniki, 
wata cukrowa, popcorn i lody.
Dużą atrakcją cieszyła się 
profesjonalnie przygotowana 
strzelnica sportowa. Można było 
spróbować m.in. grochówki i żurku 
(przygotowanych na kuchni polowej), 
chleba ze smalcem czy kiełbaski z 
grilla.
Po raz pierwszy uroczystość 
zakończyliśmy pokazem 
fajerwerków.

Dożynki Parafialne w Mstowie
Uroczysta Msza Święta, odprawiona w niedzielę 25 sierpnia w 
kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, była 
najważniejszym elementem parafialnych dożynek w Mstowie. Mszy 
św. przewodniczył  proboszcz mstowskiej parafii, ks. Dawid Kover 
CRL. Natomiast homilię wygłosił ks. Piotr Szydełko CRL, poświęcając 
ją m.in. ciężkiej pracy rolników, wierności ziemi i religii.

Delegacje z miejscowości 
parafii Mstów przygotowały i 
zaprezentowały piękne wieńce 
dożynkowe, które zostały uroczyście 
wniesione i postawione przy 
głównym ołtarzu. W tradycyjnych 
ludowych strojach pięknie 
prezentowały się Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Mstowianki”.
W uroczystościach dziękczynnych 
za ukończenie żniw i prac 
polowych uczestniczyli również 
przedstawiciele władz gminnych, 
radni, sołtysi oraz licznie 
zgromadzeni parafianie. Obecnością 
zaszczycili m.in. Senator RP Ryszard 
Majer i Poseł na Sejm RP Lidia 
Burzyńska.
Zdjęcia: Z. Derda/Radio Fiat

Dziękujemy również wszystkim 
mieszkańcom Srocka, którzy 
przyczynili się do organizacji tej 
uroczystości - a było co zwozić, nosić 
i rozkładać - co widać na załączonym 
filmie i zdjęciach.

Organizatorzy „Dnia Sportu i Zabawy - 
Srocko 2019”

niełatwej pracy na kolejny rok.
Po uroczystej Mszy św. odbyło się 
spotkanie dla parafian, przy kawie i 
dożynkowym cieście.
Ks. Proboszcz składa podziękowanie 
wszystkim, którzy włączyli się w 
organizację tej uroczystości. Wyraża 
szczególną wdzięczność osobom, 
które przygotowały wieniec m.in.: 
Bogusławowi Knysak, Krystynie 
Nowak, Elżbiecie Figzał, Danucie 
Biedroń, Janowi Łuszczyńskiemu, 
Janowi Nowak.
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Bieg Pawłowicki

25 sierpnia reprezentanci Gminy Mstów uczestniczyli w sportowej 
imprezie pn. „Bieg Pawłowicki”.

Bieg odbył się w zaprzyjaźnio-
nej  Gminie Pawłowice  (powiat psz-
czyński, woj śląskie,  https://www.
pawlowice.pl/  ) już po raz piąty. Na 
zaproszenie Wójta Gminy Pawłowi-
ce Franciszka Dziendziela, w sztafe-
cie 4x350 m pobiegli i naszą Gminę 
reprezentowali: Justyna Klimczak, 
Krystian Fertacz, Radosław Grabow-
ski i Rafał Adamowski. Mstowska 
drużyna zajęła wysokie 2. miejsce w 
kategorii mieszanej – gratulujemy!

Należy również nadmienić, iż mstow-
ski zespół w swojej kategorii uzyskał 
najlepszy czas. Regulamin zakładał 
jednak doliczenie 8 sekund osobie, 
która nie ukończyła 25 roku życia. 
Dodatkowo w zawodach nordic wal-
king na dystansie 2,5 km udział wzię-
ła Zastępca Wójta Gminy Mstów, 
Małgorzata Grabowska.    

Wyniki sztafety w kategorii miesza-
nej:
 
1. LKS Ochaby 96- 3,56,5 - 8 s; 3,48,5 
2. Gmina Mstów- 3,54,0 + 16 s; 3,70,0 
3. Olza Cieszyn- 4,00,3 +0 s; 4,00,3
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„Biała Gwiazda” Krasice z awansem 
do klasy „A”
Klub Sportowy „Biała Gwiazda” Krasice wywalczył historyczny suk-
ces, po raz pierwszy awansując do klasy „A” w rozgrywkach, organi-
zowanych przez CzOZPN.

„Biała Gwiazda” przed sezonem 
2018/2019 klasy „B” nie była ty-
powana w gronie faworytów. Jed-
nak zaangażowanie, ambicja, wola 
walki oraz umiejętności piłkarskie 
zawodników sprawiły, że drużyna 
może cieszyć się z historycznego 
awansu.
Zespół z Krasic zanotował w roz-
grywkach 12 zwycięstw, 4 remisy 
i tylko 2 porażki (bilans bramek 
53:25). Na boisku w Krasicach 
„Biała Gwiazda” była niepokona-
na przez cały sezon (7 zwycięstw, 
2 remisy). Dodatkowo najlepszym 
strzelcem klasy „B” został Michał 
Mizgała, który zdobył 18 bramek. 
Warto dodać, że zdecydowana 
większość zawodników to miesz-
kańcy naszej gminy (m.in. Krasic 
czy Zawady).

Taekwon-do pasją Agaty Rozpondek
W maju br. w Nowej Rudzie Słupiec odbyły się XXV Mistrzostwa 
Polski Taekwon-do Juniorów Młodszych. Na pierwszym miejscu  
bezapelacyjnie uplasował się Klub Sportowy Dragon, w czym spory 
udział miała mieszkanka Gminy Mstów – Agata Rozpondek. Młoda 
zawodniczka ma już na koncie sporo sukcesów, a szkoleniowcy wró-
żą jej w sporcie błyskotliwą karierę.

Agata Rozpondek jest wychowan-
ką Klubu Sportowego Dragon. 
Swoją przygodę ze sportem roz-
poczęła jako mała dziewczynka, 
w wieku 8 lat, wraz z siostrą Juli-
tą Rozpondek pod okiem trenera 
Artura Osuchowskiego. W roku 
2013 jej trenerem został Zdzi-
sław Synoradzki, który przejął 
sekcję Mstów od trenera Osu-
chowskiego. Od samego początku 
swojej sportowej kariery, Agata 
charakteryzowała się dużym za-
angażowaniem i pracowitością. 
Młoda zawodniczka jest wzorem 
pracowitości dla młodszych kole-
gów i koleżanek z sekcji Mstów. 
Obecnie jest również (wraz z sio-

strą) najdłużej ćwiczącą zawod-
niczką tej sekcji. Jej ciężka praca 
zaowocowała dobrymi wynikami 
w sezonie 2017 – 2018 oraz w 
sezonie 2018 – 2019. W sezonie 
2017 – 2018 wywalczyła tytuł 
Wicemistrzyni Polski Juniorek 
Młodszych w kategorii walki do 
50 kg, przegrywając nieznacznie 
ze swoją koleżanką klubową w fi-
nale. W tym sezonie 2018 – 2019 
Agata przeszła do wyższej kate-
gorii wiekowej, gdzie obecnie jest 
najmłodszym rocznikiem tej kate-
gorii wiekowej. Nie przeszkodziło 
ty jednak wywalczyć drugie miej-
sce w Grant Prix Polski w katego-
rii do 50 kg.

Osiągnięcia:
 
-2 miejsce w XXV mistrzostwach 
Polski Juniorów młodszych Ta-
ekwon-do ITF 2018
-2 miejsce w XXV mistrzo-
stwach Polski Juniorów młod-
szych Taekwon-do ITF 2019 
-2 miejsce w GRAND 
PRIX Polski 2019 
-3 miejsce w Presov Open 2019 
-2 miejsce w międzywoje-
wódzkich mistrzostwach ta-
ekwon-do Kłobuck 2019 
-3 miejsce w międzywojewódzkich 
mistrzostwach taekwon-do 2018 
-3 miejsce w GRAND 
PRIX Polski 2018 
-3 miejsce w międzywojewódzkich 
mistrzostwach taekwon-do 2018 
-3 miejsce w Pucharze Polski 2018 
-3 miejsce w Presov Open 2017

Nasi pomagali bić rekord
Już po raz 17 w dniu 1-go maja na wrocławskim rynku, gitarzyści z 
całego świata  podjęli próbę pobicia Gitarowego Rekordu Guinnessa 
w graniu utworu „ Hey Joe” Jimiego Hendrixa. Pierwsza taka impreza 
odbyła się w 2003 roku i zgromadziła 588 gitarzystów. Do pobicia 
rekordu z 2018 roku potrzeba było 7412 gitar. Na rynku już od rana 
gromadzili się ludzie z instrumentami aby wziąć udział w tej wielkiej 
imprezie. Ostatecznie zarejestrowanych zostało 7423 gitarzystów 
dzięki, którym ustanowiony został nowy Gitarowy Rekord Guinnes-
sa 2019. 
 Nie zabrakło tam również przed-
stawicieli z naszego regionu, 
którzy godnie przyczynili się do 
ustanowienia rekordu, a byli to: 
Igor Derda, Roman Derda, Paweł 
Derda, Kazimierz Zawiła, Marek 
Fulko.
Po wspólnym zagraniu „Hey Joe” 
nastąpiło oficjalne ogłoszenie wy-
niku oraz zakończenie imprezy.



III Memoriał pamięci Konrada Tyrasa

Konrad Tyras zginął tragicznie 18 
sierpnia 2016 roku w wypadku sa-
mochodowym, kilka kilometrów 
od Mokrzeszy – miejscowości, w 
której mieszkał wraz z żoną i dwo-
ma synami. Był nie tylko preze-
sem tutejszego klubu „Iskra”, ale i 
sołtysem rodzinnej miejscowości. 
Piłka nożna była jego wielką pa-
sją, której oddawał się bez reszty.
Organizacji imprezy podjął się 
klub sportowy „Iskra” Mokrzesz, 
przy wsparciu Urzędu Gminy 
Mstów. Udział w turnieju memo-
riałowym wzięło sześć drużyn.
Pierwszą część rywalizacji sta-
nowiły rozgrywki grupowe. W 
grupie A (systemem „każdy z każ-
dym”) wygrały „Orły” Kusięta, 

przed „Laguną” Mstów i „Iskrą” 
Mokrzesz.  W grupie B rywaliza-
cję wygrała „Biała Gwiazda” Kra-
sice, przed „Wartą” Mstów i ekipą 
„Przyjaciele Konrada”.
W meczach półfinałowych „Bia-
ła Gwiazda” po zaciętym meczu 
uległa „Lagunie” 0:2 , a „Warta” po 
rzutach karnych pokonała „Orły” 
Kusięta.

W meczu o trzecie miejsce druży-
na z Krasic pokonała Orły Kusię-
ta 3:1, a w finale „Laguna” Mstów 
zwyciężyła po karnych „Wartę”.
Wręczenia nagród dokonali: Wójt 
Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz 
oraz przedstawiciele Zarządu KS 
„Iskra” Mokrzesz: Adam Jakub-

czak, Łukasz Całusiński, Łukasz 
Suliga. Miłym akcentem imprezy 
był poczęstunek, z którego sko-
rzystali nie tylko biorący udział w 
imprezie zawodnicy, ale i zgroma-
dzeni kibice.

Już po raz trzeci w Mokrzeszy odbył się Turniej Piłkarski im. Konrada 
Tyrasa.

XIX Gminny Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta

Do turnieju przystąpiło 8 drużyn. 
Mecze eliminacyjne toczyły się w 
dwóch 4-zespołowych grupach. 
Po rozgrywkach grupowych do 
półfinałów awansowały: Kło-
bukowice i Cegielnia (z gr.A) oraz 
Jaskrów i Zawada (z gr.B).

Klasyfikacja turnieju:

1. Cegielnia
2. Kłobukowice
3. Jaskrów
4. Zawada
5. Krasice
6. Wancerzów
7. Brzyszów/Srocko
8. Mstów
Najlepszy Bramkarz: Jakub Figzał 
(Cegielnia)
Najlepszy Zawodnik: Damian Ko-
walczyk (Kłobukowice)

Najlepszy Strzelec: Andrzej Bo-
gucki (Wancerzów)

Drużyny otrzymały dyplomy, pu-
chary oraz pamiątkowe medale - 
wręczenia dokonali: Wójt Gminy 
Mstów, Tomasz Gęsiarz oraz Dy-
rektor GOK w Mstowie, Krzysz-
tof Drynda. Podczas ceremonii 
zakończenia turnieju minutą ciszy 
uczczono tradycyjnie pamięć Ś.P. 
Edwarda Boguckiego i Ś.P. Sławo-
mira Halbiniaka – turniej sołecki 
od kilku lat jest również Memo-
riałem pamięci tych dwóch zasłu-
żonych dla rozgrywek bramkarzy. 

Info: K.Drynda  ; zdjęcia: A. Śpiewak

Drużyna Cegielni wygrała XIX Gminny Turniej Piłki Nożnej Sołectw 
o Puchar Wójta Gminy Mstów, pokonując w finale obrońców tytułu - 
Kłobukowice. Organizatorem imprezy tradycyjnie był Gminny Ośro-
dek Kultury w Mstowie. Zawody odbyły się w sobotę 03 sierpnia na 
stadionie LKS „Warta” Mstów i przyniosły jak zawsze wiele emocji.
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