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W sobotę 06 kwietnia br. 
w hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej w Msto-
wie odbyła się Prezentacja 
Stołów Wielkanocnych, na 
której tradycyjnie swoje ku-
linarne umiejętności zapre-
zentowały panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich.

Prezentacja
Stołów
Wielkanocnych

„TROPEM WILCZYM. 
Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”
3 marca mieszkańcy Mstowa i 
okolic mieli okazję uczestniczyć 
w niezwykłym wydarzeniu pn. 
„TROPEM WILCZYM. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych”. Bieg 
ten był symbolicznym uczcze-
niem pamięci żołnierzy polskiego 
podziemia antykomunistycznego 
i antysowieckiego, działającego 
w latach 1944-1963.
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Ponad dwadzieścia par z terenu gminy Mstów świętowało jubileusz 
50-lecia małżeństwa. Uroczystość odbyła się w restauracji „Nowy 
Świat” w Mstowie. Jubilaci zostali odznaczeni medalami „ZA DŁU-
GOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”, przyznanymi przez Prezydenta 
RP, Andrzeja Dudę.

Jubi leusz 50-lecia małżeństwa

czytaj więcej na str. 7



Trwają remonty dróg gminnych 

Zakład Budowlano–Drogowy „DUKT” z Włoszczowej złożył 
najkorzystniejszą ofertę dotyczącą zadania pn. „Remont nawierzchni 
bitumicznych na drogach gminnych poprzez ułożenie nakładki 
asfaltobetonowej”. 

Przebudowa „Pogodnej” w Wancerzowie
Trwają prace, związane z  przebudową ul. Pogodnej w Wancerzowie.

Zakres robót obejmuje przebudowę 
istniejącej drogi na odcinku o łącznej 
długości ok. 349,4 mb i szerokości 4m., 
tj.: wykonanie robót pomiarowych, 
wykonanie podbudowy, wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej 
ograniczonej krawężnikiem betonowym 
najazdowym, przedłużenie istniejącego 
przepustu i wykonanie rowu 
filtracyjnego oraz studni chłonnej. Prace 
mają zakończyć się do 30 czerwca br.

Przedmiotem zamówienia jest 
remont nawierzchni bitumicznych 
na drogach gminnych poprzez 
ułożenie nakładki asfaltobetonowej 
na następujących odcinkach dróg: 
- ul. Strażacka w Krasicach na dł. 
ok. 600mb - droga w ul. Sportowej 
w Mstowie o dł. ok. 150m - droga 

boczna w Zawadzie o dł. ok. 250mb 
- droga boczna w Kobyłczycach o dł. 
ok. 250mb. 
- droga w ul. Słonecznej w Siedlcu o 
dł. ok. 700mb.
Umowa przewiduje termin 
zakończenia prac  na koniec czerwca 
br.

Progi zwalniające w Wancerzowie
Na ul. Dębowej w Wancerzowie w 
ramach Funduszu Sołeckiego zosta-
ły wykonane dwa progi zwalniające 
z kostki brukowej, zgodnie z projek-
tem technicznym. Zadanie ma służyć 
poprawie bezpieczeństwa na ww. 
odcinku drogi gminnej.

Wniosek na przebudowę drogi Srocko - Siedlec
Trwają starania o pozyskanie wsparcia finansowego z Środków Woje-
wództwa Śląskiego (dawniej Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na 
przebudowę drogi Srocko – Siedlec. Wniosek złożyło częstochow-
skie Starostwo, ale wsparcie dla inwestycji zadeklarował mstowski 
samorząd.

W trakcie marcowej sesji Rady Gmi-
ny Mstów, Wójt Tomasz Gęsiarz po-
informował, że w 2019 roku będzie 
starał się przeprowadzić wspólnie ze 
Starostwem Powiatowym w Często-
chowie oraz Powiatowym Zarządem 
Dróg w Częstochowie kilka wspól-
nych inwestycji. Największą z nich 
jest przebudowa  drogi ze Srocka do 
Siedlca na odcinku 1,5 km. Trwają 
również rozmowy m.in. o kontynu-
acji budowy chodnika w Kobyłczy-

Zmiana nazwy ul. 16 Stycznia
Na podstawie Zarządzenia Zastępczego Wojewody Śląskiego z dnia 
14 marca 2019r. dokonana została zmiana nazwy ulicy „16 Stycznia”, 
położonej w sołectwach Mstów i Wancerzów, na ul. „Gminną”. 

Na podstawie Zarządzenia 
Zastępczego Wojewody Śląskiego 
z dnia 14 marca 2019r. dokonana 
została zmiana nazwy ulicy „16 
Stycznia”, położonej w sołectwach 
Mstów i Wancerzów, na 
ul. „Gminną”. 
Wojewoda Śląski, na podstawie 
opinii Instytutu Pamięci 
Narodowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, uznał konieczność 
zmiany nazwy ul.16 Stycznia, jako 
symbolizującej i propagującej ideę 
komunizmu. W ww. opinii Instytutu 
podniesiono: „Dnia 16 stycznia 
1945r. nastąpiło wkroczenie 
jednostek Armii Czerwonej na 
teren gminy Mstów. Zgodnie z 

propagandową praktyką władz 
komunistycznych wydarzenie to 
celebrowane było – niezgodnie z 
faktami historycznymi – jako „dzień 
wyzwolenia” (...) Przedmiotowa 
nazwa, honorująca moment 
wkroczenia Armii Czerwonej 
do wymienionej miejscowości, 
spełnia rolę daty symbolizującej 
komunizm”.
Zarządzenie weszło w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. Zmiana 
nazwy dokonana na podstawie 
ustawy nie ma wpływu na ważność 
dokumentów zawierających nazwę 
dotychczasową.

2 Dach na budynku UG czeka na remont
Na połowę bieżącego roku zaplanowano zakończenie remontu dachu 
budynku mstowskiego Urzędu Gminy. Pokrycie od wielu lat przecie-
kało, wymuszając bieżące prace remontowe. W tym roku przeprowa-
dzona będzie kompleksowa naprawa.
Przy rozstrzyganiu zapytania oferto-
wego wzięto pod uwagę kryterium 
cenowe. Najlepszą, spośród czte-
rech, propozycję złożyła firma F.B.R. 
„Dachsystem”, która ma ukończyć ro-
boty do 30 czerwca br. Prace oprócz 

kompleksowej renowacji pokrycia 
dachowego i docieplenia stropoda-
chu obejmą również wymianę oryn-
nowania. Wykonawca jest też zobo-
wiązany do uporządkowania terenu 
po zakończeniu inwestycji.

Przetarg na remont ul.  Strażackiej  w 
Kucharach
Gmina Mstów ogłosiła przetarg na wykonanie zadania pn. : „Remont 
drogi w ul. Strażackiej w Kucharach”. Zakres robót obejmuje 
przebudowę istniejącej drogi na odcinku prawie 450mb. i szerokości 
zmiennej 3-4m.
Inwestycja obejmie roboty pomiarowe 
i rozbiórkowe, wykopy pod konstrukcję 
nawierzchni drogi na poszerzeniu, 
wzmocnienie istniejącego gruntu poprzez 
stabilizację cementem. Podbudowa 
wykonana będzie z kruszywa kamiennego, 
a sama nawierzchnia asfaltobetonowa 

położona będzie w dwóch warstwach. 
Roboty towarzyszące obejmą: regulację 
uzbrojenia, ściek z kostki granitowej, rury 
przepustowe i same przepusty. Oferty 
mogą być składane do 16 kwietnia. Termin 
realizacji inwestycji: do 30 czerwca 2019r.

cach, budowie chodnika w przy dro-
dze powiatowej na odcinku Cegielnia 
- Kuchary i w Kłobukowicach.



Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 
W dniu 8 marca 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 
uchwałę nr 481/25/VI/2019 w sprawie organizacji Marszałkow-
skiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku oraz przyjęcia 
zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową ze środków 
budżetu Województwa w ramach 
Konkursu mogą ubiegać się sołec-
twa z terenu województwa śląskiego 
za pośrednictwem gmin w zakresie 
przedsięwzięć, polegających na m.in. 
na: działaniach zwiększających ak-
tywność społeczną mieszkańców; 
zagospodarowaniu miejsc publicz-
nych w gminie istotnych z uwagi na 
dobro wspólne mieszkańców; two-
rzeniu warunków do rozwoju tury-
styki, krajoznawstwa i sportu.
Nabór wniosków o pomoc finan-
sową w ramach Marszałkowskiego 
Konkursu Sołeckiego trwał 30 dni od 
dnia ogłoszenia informacji na stro-
nie internetowej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego 
tj. do dnia 10 kwietnia 2019 roku. 
Wkładem własnym może być Fun-
dusz Sołecki.

Za pośrednictwem gminy Mstów 
wnioski złożyły 4 sołectwa:

- Zawada: „Doposażenie placu za-
baw w miejscowości Zawada oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa ba-
wiących się tam dzieci”. Aby zwięk-
szyć atrakcyjność przestrzeni pu-
blicznej i zapewnić bezpieczeństwo 
przebywających na niej osób plano-
wane jest: częściowe ogrodzenie te-
renu, zakup i montaż zjazdu linowe-
go oraz bujaków sprężynowych oraz 
zakup i montaż ławki.

- Siedlec: „Zagospodarowanie tere-
nu rekreacyjnego w miejscowości 
Siedlec”. Zagospodarowanie terenu 
do celów rekreacyjnych odbędzie się 
poprzez: utwardzenie terenu przy al-
tanie kostką brukową oraz wykona-
nie ścieżek, zakup i montaż urządzeń 
zręcznościowych (w tym huśtawki, 
bujaków i zestawu zabawowego). 
Wszystkie planowane do zakupu za-
bawki będą wykonane z profili meta-
lowych malowanych proszkowo oraz 
sklejek wodoodpornych i płyt HDPE.

- Kuchary: „Doposażenie placu za-
baw w miejscowości Kuchary oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa ba-
wiących się tam dzieci”. Zakres za-
dania obejmie rozbudowę i doposa-
żenie obecnie funkcjonującego placu 
zabaw, poprzez zakup następujących 
elementów: ważki podwójnej, buja-
ków sprężynowych, karuzeli, pomo-
stu linowego z równoważnią, drabin-
ki poziomej oraz ich montaż. 

- Brzyszów: „Zagospodarowanie te-
renów zielonych przy stawie w miej-
scowości Brzyszów”. 
Prace związane  z przygotowaniem 
terenu będą polegały na: wyrówna-
niu terenu oraz jego zazielenieniu 
poprzez zasianie trawy, wykonaniu 
ogrodzenia wokół stawu,  utwardze-
niu kostką brukową ścieżek wokół 
zbiornika wodnego i altany oraz  na-
sadzeniach krzewów.

Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz 
odwiedził Mstów
W ramach akcji informacyjnej „Nowej piątki” gminę Mstów 
odwiedził II Wicewojewoda Śląski, Robert Magdziarz.
Wicewojewoda uczestniczył m.in. w VI Sesji Rady Gminy Mstów, 
przedstawiając nowe rozwiązania, dotyczące m.in. projektów: „500 +” na 
pierwsze dziecko, „Emerytury +”, zniesienia podatku PIT dla pracowników 
do 26. roku życia oraz przywrócenia połączeń komunikacyjnych.

Z. Bigosiński nominowany do Statuetki Starosty
16 lutego br., w Filharmonii Częstochowskiej po raz osiemnasty wrę-
czono Statuetki Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powia-
tu”. Kapituła konkursu nominowała do tej nagrody 23 kandydatów. 
Wśród nich znalazł się Zbigniew Bigosiński, mstowski Sołtys i Wice-
przewodniczący Rady Gminy Mstów.

Z grona kandydatów Starosta Czę-
stochowski Krzysztof Smela wybrał 
laureatów w każdej z sześciu katego-
rii. Statuetkę można otrzymać tylko 
raz w danej kategorii.

3Podziękowania dla Sołtysów
Wójt Gminy Mstów podziękował i wręczył pamiątkowe statuetki 
Sołtysom, którzy zakończyli swoją działalność w Sołectwach po 
ostatnich Zebraniach Wyborczych.

Marian Jaksender (Sołtys miejscowości Brzyszów w latach 1994-2019)
Jerzy Szymczyk (Sołtys miejscowości Srocko w latach 1986-1994, 2007-2019)
Agata Siwek (Sołtys miejscowości Małusy Małe w latach 2007-2019)
Zygmunt Sieradzki (Sołtys miejscowości Siedlec, Gąszczyk w latach 2011-2019)
Piotr Błachowicz (Sołtys miejscowości Cegielnia w latach 2015-2019)
Gabriel Całus (Sołtys miejscowości Kuchary w latach 2012-2019)
Sławomir Kokot (Sołtys miejscowości Latosówka w latach 2016-2019)

Sympatyczna chwila miała miejsce 
podczas V Sesji Rady Gminy 
Mstów w dniu 04 marca br. 
Wójt Tomasz Gęsiarz, w asyście 
Przewodniczącego Rady Krzysztofa 
Choryłka, podziękował Sołtysom 
za pełną zaangażowania pracę 
na rzecz społeczności lokalnej, 
życząc dalszych sukcesów w życiu 
osobistym i zawodowym.

Statuetki otrzymali:

Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy 
Mstów
Od marca br. funkcję Zastępcy Wójta Gminy Mstów pełni Małgorzata 
Grabowska.

Małgorzata Grabowska mieszka w 
Jaskrowie. Ma ponad 25-letnie do-
świadczenie pracy w administracji 
samorządowej. To m.in. wielolet-
ni pracownik i Naczelnik Wydziału 
Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 
Urzędu Miasta Częstochowy. Pry-
watnie mama trzech synów.
Oprócz funkcji Zastępcy Wójta M.
Grabowska będzie pełniła również 
(z racji doświadczenia zawodowego) 
bezpośredni nadzór nad Referatem 
Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Mstów.



4 Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
W Sołectwach Gminy Mstów odbyły się Zebrania Wyborcze, zwołane 
w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na okres 
obecnej kadencji Rady Gminy. W 11 przypadkach zostali wybrani 
dotychczasowi Sołtysi, natomiast w 7 Sołectwach nastąpiła zmiana.
Sołtysi wybrani na kadencję 2018-2023:  

Sołectwo Brzyszów – Ewelina Kaleta*
Sołectwo Cegielnia – Andrzej Wójcik*
Sołectwo Jaskrów – Krystyna Tyras
Sołectwo Jaźwiny – Iwona Boral
Sołectwo Kłobukowice, Łuszczyn – Łukasz Heręży
Sołectwo Kobyłczyce - Artur Jabłoński
Sołectwo Krasice – Ireneusz Bekus
Sołectwo Kuchary – Konrad Sojda*
Sołectwo Kuśmierki – Mirosław Kowalczyk
Sołectwo Latosówka – Mariusz Pruban*
Sołectwo Małusy Małe – Beata Białek*
Sołectwo Małusy Wielkie – Czesław Makowski
Sołectwo Mokrzesz, Pniaki Mokrzeskie – Anna Mazia
Sołectwo Mstów – Zbigniew Bigosiński
Sołectwo Siedlec, Gąszczyk – Krzysztof Choryłek*
Sołectwo Srocko – Wojciech Piaszczyk*
Sołectwo Wancerzów, Rajsko – Tadeusz Brędzel
Sołectwo Zawada – Jerzy Siwek

* – zmiana Sołtysa

Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 
określają Statuty Sołectw, stanowiące załączniki do Uchwały Nr 
XXVIII/218/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 23 grudnia 2016r.

Zmiana przebiega płynnie

Mstowskie Forum: Końcówka mi-
nionego roku przyniosła zmiany na 
stanowiskach sołtysa w kilku miej-
scowościach gminy Mstów. Jak to 
wyglada w przypadku Brzyszowa?
Ewelina Kaleta: Jestem przekona-
na, że zmiana na stanowisku sołtysa 
Brzyszowa przebiega bardzo płynnie. 
Po pierwsze z ustępującym sołtysem 
Marianem Jaksendrem doskonale 
się znamy i wiem, że mogę liczyć na 
jego wsparcie w każdym problemie. 
Po drugie mam zamiar kontynuować 
to, co działo się za jego kadencji. 
Zamierzam na przykład odwiedzać 
mieszkańców w domach przy okazji 
zbierania podatku, tak jak przez lata 
robił to pan Marian.

Rozmowa z Eweliną Kaletą, sołtysem Brzyszowa

M.F.: Skąd pomysł na wzięcie udzia-
łu w wyborach?
E. K.: Mój tata był sołtysem przed 
p. Marianem. Ja jestem natomiast 
obecnie na zwolnieniu macierzyń-
skim, pomyślałam więc, że znajdę 
trochę czasu na zajęcie się sprawa-
mi sołectwa. Traktuję to trochę jak 
wyzwanie, chęć sprawdzenia się, ile 
dam radę zrobić dla lokalnej społecz-
ności. 
M.F.: Jakie cele stawia sobie Pani na 
początku kadencji?
E. K.: Jednym z pierwszych zadań, 
nad którymi już pracuję wspólnie 
z Brzyszowską radną, jest nadanie 
nazw ulic. Miejscowość nam się roz-
rasta, powstają nowe domy, których 
numeracja jest kłopotliwa dlatego 
trzeba się tą sprawą zająć. Nadanie 
nazw ulic zdecydowanie polepszy 
sposób adresowania oraz komunika-
cji między ludźmi.
M.F.: Jakie wrażenia wyniosła Pani 
z pierwszej sesji, w której dane jej 
było uczestniczyć?
E.K.: Przyznam się, że mimo wszyst-
ko nie bardzo wiedziałam czego się 
spodziewać. Siedziałam więc raczej 
spokojnie wszystkiemu się bacznie 
przyglądając, ale przyznam, że pierw-
sze wrażenia są bardzo pozytywne. 
To dobrze rokuje na przyszłość.

Zaufanie mieszkańców daje satysfakcję
Rozmowa z Marianem Jaksendrem, byłym sołtysem Brzyszowa

Mstowskie Forum: Bez mała ćwierć 
wieku pełnił Pan funkcję sołtysa 
Brzyszowa, regularnie decydując się 
na udział w kolejnych wyborach. To 
dowód, że ma Pan satysfakcję z peł-
nienia tej funkcji? 
Marian Jaksender: Sołtysem zosta-
łem w roku 1994, natomiast przesta-
łem te funkcje pełnić w roku 2018, 
co oznacza, że swoją funkcję pełni-
łem 24 lata. Należy pamiętać, że nie 
zostałem na ten okres wybrany jed-
nokrotnie, ale wybory odbywały się 
cztery lata. Oznacza to, że mieszkań-
cy Brzyszowa regularnie potwier-
dzali w kolejnych głosowaniach, ze 
są zadowoleni z mojej działalności i 
każdorazowo obdarzali mnie kolej-
nym kredytem zaufania. Nie ukry-
wam, ze to bardzo budujące. 
M.F.: Nie zawsze zapewne jednak 
było różowo. Są rzeczy, które wspo-
mina Pan źle? 
M. J.: Na pewno bardzo trudnym 
okresem była kadencja w latach 
2010 – 2014, kiedy to większość 
Rady Gminy opowiedziała się prze-
ciwko urzędującemu wówczas wój-
towi. Brak zgody owocował bardzo 
burzliwymi sesjami. Niejednokrotnie 
ogarniało mnie zniechęcenie do tego 
stopnia, ze wahałem się, czy chcę z 
własnej woli uczestniczyć w tych że-
nujących widowiskach. 
M.F.: Od lat mówi się w gminie, że 
mieszkańcy Brzyszowa są wzorem 
dla innych, jeśli idzie o płatność po-
datków. Mówi się też, że w dużej 
mierze to pańska zasługa. 
M. J.: Od wielu lat odwiedzałem 
wszystkich mieszkańców przy zbie-
raniu podatku. Był czas, kiedy byłem 
jedynym sołtysem, który to robił. 
Myślę, że dlatego Brzyszów zawsze 
należał do ścisłej czołówki, jeżeli 
chodzi o ściągalność podatku, która 
praktycznie każdorazowo oscylowa-
ła w okolicach stu procent. Przyznam 

jednak, że z czasem zwyczaje nieco 
się zmieniają i coraz więcej osób de-
cyduje się na płatność w Urzędzie 
Gminy, czy też przez Internet.
M.F.: 24 lata to sporo czasu. Brzyszów 
zapewne mocno się zmienił w tym 
czasie. Wśród mieszkańców panuje 
opinia, że Pańskim oczkiem w gło-
wie jest tutejsza szkoła.
M.J.: Jednym z największych zadań, 
które zakończyły się w trakcie mojej 
kadencji było oddanie szkoły w Brzy-
szowie. Budowa trwała wcześniej, 
ale oficjalnie ukończono ją kiedy już 
byłem sołtysem. Potem powstała 
sala gimnastyczna, a realizacja tego 
zadania do najłatwiejszych nie nale-
żała z różnych powodów. Tym bar-
dziej cieszy jednak, że udało się to 
sfinalizować. Szkoła zawsze była mi 
bliska, czego dowodem niech będzie 
na przykład fakt, że dzięki funduszo-
wi sołeckiemu udało się wymienić 
wszystkie okna niemałego przecież 
budynku. 
M. F.: A jakie inne zadania udało się 
w Brzyszowie zrealizować za pań-
skiej kadencji?
M.J.: Nareszcie mamy boisko z praw-
dziwego zdarzenia. Najbardziej za-
dowolone są dzieci i młodzież, ale 
obiekt jest oczywiście dostępny 
dla wszystkich mieszkańców, także 
tych dorosłych.  W pobliżu mamy 
też odrestaurowany staw i ogólno-
dostępną altankę, grill i siłownię ze-
wnętrzną. Nasz plac zabaw również 
powstał dzięki funduszom sołeckim, 
a w innych miejscowościach podob-
ne zadania finansował Urząd Gminy. 
Naprawdę w ciągu tych lat moje-
go sołtysowania, zrealizowanych w 
Brzyszowie zadań było sporo.
M.F.: Dziękuję za rozmowę,
M.J.: Ja także dziękuję za rozmowę 
oraz mieszkańcom Brzyszowa za 24 
lata współpracy

Adam Markowski: dziękujemy!
Z dniem 28.02 br. pracę w Urzędzie Gminy Mstów oficjalnie zakoń-
czył Adam Markowski, Zastępca Wójta Gminy Mstów w latach 2010-
2018.
Adam Markowski w wyniku Wybo-
rów Samorządowych 2018 został 
Radnym Powiatu Częstochowskie-
go, a przepisy zabraniają łączenia 
funkcji Radnego i Zastępcy. 
Dziękujemy za owocne 8 lat dzia-
łalności na rzecz rozwoju Gminy 
Mstów i życzymy wszelkiej pomyśl-
ności w dalszej karierze zawodowej!



5Śmieci w Polsce coraz droższe
Z jednej strony wypada dbać o kieszenie mieszkańców, z drugiej 
pamiętać o budżecie. Dla samorządowców ustawa o segregowaniu 
odpadów to twardy orzech do zgryzienia, dla firm zajmujących się 
odbiorem odpadów- żyła złota. W najbliższym czasie trzeba liczyć 
się ze sporymi podwyżkami usług. W niektórych przypadkach mówi 
się nawet o 300% wzroście cen usług. W wakacje także w Gminie 
Mstów odbędzie się kolejny przetarg związany z odbiorem śmieci.

W wielu gminach do podniesienia 
stawek za odbiór odpadów doszło 
zaraz po ubiegłorocznych wybo-
rach samorządowych. W pozo-
stałych – to tylko kwestia czasu. 
Samorządowcy tłumaczą, że to nie-
uniknione ze względu urealnienie 
obowiązujących stawek w związku 
z wyższymi kosztami składowania, 
energii i kosztów transportu. 
- Podwyżkę opłat wymusza strona 
wydatkowa systemu, a więc odbie-
ranie i transport odpadów oraz ich 
zagospodarowanie. (...) Przyczyny 
znacznych podwyżek w Polsce są 
m.in. prawie sześciokrotny wzrost 
cen transportu, energii i tzw. „opła-
ty marszałkowskiej”, opłaty pono-
szonej z tytułu składowania od-
padów. Ta ostatnia będzie zresztą 
wzrastać także w przyszłych latach 
- wyjaśnił Witold Wołczyk, rzecz-
nik Przemyśla, gdzie wzrost cen już 
stał się faktem.
Nie jest tajemnicą, że z każdym 

rokiem obowiązywania nowych 
przepisów, firmy zajmujące się od-
biorem odpadów mają coraz lep-
sze rozeznanie rynku i coraz lepiej 
wiedzą, jak zarobić. A koniunktura 
daje im w tym względzie wymarzo-
ne wręcz warunki. Wiele gmin od 
chwili wejścia w życie ustawy ze 
zmianami, podnosiło już opłaty, a i 
tak kolejne mają w nieodległej per-
spektywie.
Choć resort środowiska zapowia-
da , że koszty nie powinny rosnąć, 
bo wzrasta wartość surowców 
wtórnych, na razie lokalni włoda-
rze muszą zmierzyć się z rzeczy-
wistością, która grozi wręcz utratą 
samofinansowania się systemu go-
spodarki odpadami. A to ostatnie 
przecież to najważniejsze założenie 
zmian wprowadzonych do ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 
Warto pamiętać, że Gmina nie 
może dokładać ani złotówki do 

systemu gospodarki odpadami. 
Powinny go finansować w całości 
wpłaty od mieszkańców.  Istot-
nym czynnikiem wzrostu kosztów 
odbioru odpadów są min. wysokie 
opłaty za korzystanie ze środowi-
ska, w tym za składowanie i ma-
gazynowanie odpadów w postaci 
tzw. opłaty marszałkowskiej, której 
wysokość jest ustalana w drodze 
rozporządzenia Rady Ministrów i 
waloryzowana w drodze obwiesz-
czenia ministra środowiska. Jesz-
cze w 2013 r. jej wysokość wyno-
siła 115,41 zł, w 2019 r. – już 170 
zł. Natomiast od 2020 r. ma ona 
wynieść 270 zł! Zdaniem samo-
rządowców tak duży wzrost musi 
przełożyć się na koszt odbioru od-
padów komunalnych w Regional-
nych Instalacjach Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK). 
Według Śląskiego Związku Gmin i 
Powiatów opłata za składowanie 
odpadów powinna zostać na pozio-

mie roku 2018, tj. 140 zł za skła-
dowanie odpadów niesegregowa-
nych zmieszanych oraz odpadów 
biodegradowalnych, co umożliwi 
gminom ustalanie opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
na poziomie akceptowalnym spo-
łecznie.
Ministerstwo Środowiska wciąż 
podkreśla, że system powinien być 
odpowiednio zbilansowany. Tyle, 
że jednoczesne utrzymanie stawek 
za odbiór odpadów na poziomie 
akceptowalnym przez mieszkań-
ców staje się rzeczą coraz bardziej 
karkołomną. 
W gminie Mstów kolejne rozstrzy-
gnięcia w sprawie stawek za odbiór 
śmieci zapadną w wakacje, kiedy to 
kończy się umowa z firmą, dotych-
czas realizującą zadanie. Zostanie 
rozpisany kolejny przetarg. Biorąc 
pod uwagę tendencje obowiązu-
jące w całym kraju, trzeba liczyć 
się ze wzrostem opłat, jakie po-
niosą mieszkańcy. Liczyć można co 
najwyżej, ze będę one na rozsąd-
nym poziomie, bo utrzymanie do-
tychczas obowiązujących kwot na 
chwile obecną rozpatrywać można 
jedynie w kategorii totalnej abs-
trakcji.

Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP
W dniach 31 stycznia - 01 lutego 2019 r. w gminie Jaworze odbyło 
się 2-dniowe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskie-
go Związku Gmin i Powiatów. W wydarzeniu uczestniczył również 
włodarz Gminy Mstów – Tomasz Gęsiarz.

W spotkaniu wzięło udział ok. 
100 przedstawicieli samorządów 
lokalnych z terenu województwa 
śląskiego, tj. burmistrzów, wójtów 
oraz ich zastępców. Uczestników 
powitali: Ireneusz Czech – Wójt 
Gminy Kochanowice i Koordyna-
tor Konwentu, Przewodniczący 
Śląskiego Związku Gmin i Powia-
tów p. Jacek Krywult oraz gospo-
darz Gminy Jaworze – Wójt Ra-
dosław Ostałkiewicz. W trakcie 
spotkania przeprowadzone zo-
stały wybory nowego Prezydium 
Konwentu Burmistrzów i Wójtów 
Śląskiego Związku Gmin i Powia-
tów na kadencję samorządową 
2018-2023.

Jednogłośnie został wybrany 
nowy, 10-osobowy skład Pre-
zydium: Ireneusz Czech - wójt 
Gminy Kochanowice (Koordy-
nator Konwentu), Barbara Ma-
giera - burmistrz Miasta Radlin 
(Zastępca Koordynatora), Zdzi-
sław Banaś - burmistrz Miasta 
i Gminy Siewierz (Zastępca Ko-
ordynatora),  Klemens Podlejski 
- burmistrz Miasta i Gminy Żarki 
(Zastępca Koordynatora), Piotr 
Derejczyk - wójt Gminy Miedźno 
(członek Prezydium), Tomasz Gę-
siarz – wójt Gminy Mstów (czło-
nek Prezydium),  Maciej Gogulla 
- wójt Gminy Pilchowice (członek 
Prezydium), Krystian Grzesica - 

burmistrz Miasta Bieruń (członek 
Prezydium), Radosław Ostałkie-
wicz – wójt Gminy Jaworze (czło-
nek Prezydium) i  Marian Pawlas 
– wójt Gminy Suszec (członek 
Prezydium).

Pierwszego dnia posiedzenia te-
matyka Konwentu obejmowała 
bloki tematyczne dot. współpra-
cy małych i średnich gmin z wła-
dzami regionu. Tematykę tę przy-
bliżyli uczestnikom posiedzenia: 
Marszałek Województwa Śląskie-
go – p. Jakub Chełstowski oraz 
p. Małgorzata Staś – Dyrektor 
Wydziału Rozwoju Regionalnego. 
Tradycyjnie pierwszego dnia Kon-
wentu zorganizowany został tak-
że XIV Samorządowy Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Przewodni-
czącego Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów. 
W turnieju wzięli udział reprezen-
tanci samorządów lokalnych, któ-
rzy podzieleni na 4 drużyny repre-
zentowali poszczególne regiony 
województwa śląskiego. Zwycię-
ską drużyną okazała się drużyna 
z naszego regionu, reprezentująca 
Subregion Północny.

Drugiego dnia zaproszeni prele-
genci poruszyli tematy związa-
ne z możliwościami wsparcia fi-
nansowego dla gmin w zakresie 
Funduszu Dróg Samorządowych, 

a także o zmianach w dokumen-
tach ustrojowych (np. w zakresie 
zmiany statutu gminy, powiatu). 
Prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach p. Tomasz 
Bednarek przedstawił priorytety 
działalności Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach w 
2019 r, a wicekurator Oświaty p. 
Jacek Szczotka przybliżył uczest-
nikom posiedzenia zagadnienia 
związane z nadzorem pedago-
gicznym.

więcej na www.jaworze.pl i 
www. silesia.org.pl



6 Taniec sposobem na życie
Z miesiąca na miesiąc rozrasta się kolekcja dyplomów i trofeów zdo-
bywanych w tanecznych turniejach przez piętnastoletnią mieszkankę 
Gminy Mstów – Julię Dąbrowską.

Mstowskie Forum: Jak rozpoczę-
ła się Twoja przygoda z tańcem? 
Kto zainspirował Cię, żeby spró-
bować swoich sił?
Julia Dąbrowska: Taniec towarzy-
ski wyszedł przypadkiem, nigdy 
nie było to planowane. Zainspi-
rowałam się moją koleżanką, któ-
ra mi opowiadała o treningach i 
swoich osiągnięciach bardzo mi 
się to spodobało, więc postano-
wiłam spróbować.

M.F.:  Czy już jako dziecko prze-
jawiałaś zamiłowanie do pląsania 
w rytm muzyki? W jakim wieku 
byłaś, gdy zapadła decyzja, że 
będziesz uczęszczać na zajęcia 
taneczne?
J.D.: Jako malutka dziewczynka 
tańczyłam balet przez 3 lata, a w 
wieku 6 lat zaczęłam uczęszczać 
na zajęcia z  tańca towarzyskiego.

M.F.: Jak dużo miejsca zajmuje 
taniec w Twoim życiu? Ile godzin 

w tygodniu poświęcasz na tre-
ningi? Jak często bierzesz udział 
w zawodach?
J.D.: Taniec zajmuje bardzo waż-
ne miejsce w całym moim życiu, 
jest moją odskocznią od szkoły i 
codzienności. W tygodniu trenuje 
4 razy po co najmniej 2 godziny, 
nieraz nawet 4. Staramy się jeź-
dzić na wszystkie możliwe turnie-
je z kalendarza turniejów  PTT. 

M.F.:Jakie tańce odpowiadają Ci 
najbardziej? Czy ma to związek z 
Twoim charakterem?
J.D.: W ostatnim czasie dużo się 
zmieniło i bardzo polubiłam tańce 
standardowe. Wiadomo, charak-
ter w dużej mierze ma znaczenie, 
ale nie wpływa na sympatie do 
poszczególnych tańców.

M.F.:Jak wygląda relacja z part-
nerem? Czy trenuje się wyłącznie 
z jedną osobą? Co jest najważ-
niejsze, aby wspólnie osiągać jak 
najlepsze rezultaty?
J.D.: W tańcu mamy jedno rów-
nanie 1 + 1 = 1 co oznacza, że 
dwie osoby tworzą parę. Jest to 
naprawdę wspaniałe uczucie gdy 
dwa całkowicie inne ciała potrafią 
stworzyć coś pięknego do muzy-
ki. Trenuje się wyłącznie z jed-
nym partnerem. Najważniejsze 
żeby osiągnąć sukces jest to aby 
się dobrze dogadywać, bo przez 
kłótnie nic się nie ugra.

M.F.: Kiedy pojawiły się pierwsze 
sukcesy? Które z trofeów cenisz 
sobie najbardziej?
J.D.: Pierwszy i najważniejszy dla 
mnie sukces pojawił się w 2017 
roku kiedy zdobyliśmy tytuł V-ce 
mistrzów Polski w tańcach laty-
noamerykańskich w kategorii 14-
15 lat. 

M.F.: Czy masz swoich tanecz-
nych idoli? Czy starasz się podpa-
trywać innych?
J.D.: Mam idoli i to nawet kilku, 
a są nimi Yulia i Ricardo Cocchi 
wielokrotni mistrzowie świata 
w tańcach latynoamerykańskich 
oraz Olga Kulikova i Dmitry Zhar-
kov którzy mają ten sam tytuł tyl-
ko, że w tańcach standardowych. 
Uwielbiam oglądać z nimi filmiki 
na youtube, a nawet udało mi się 
zobaczyć ich na żywo na jednym 
zagranicznym turnieju, co było 
moim spełnieniem marzeń.

M.F.: Jak dużo w tańcu jest per-
fekcyjnego odtwarzania figur w 
porównaniu z własną inwencją?
J.D.: Nigdy figury nie są perfek-
cyjne, owszem na treningach 
uczymy się wszyscy razem tech-
niki ich wykonania, ale na turnieju 
nikt nie myśli o technice, tam liczy 
się to aby pokazać emocje i siebie 
w tym wszystkim.

M.F.: Czy z tańcem wiążesz także 
przyszłość?
J.D.: Tak mam duże plany odno-
śnie przyszłości i tańca.

M.F.: Jak reaguje Twoje otocze-

nie wiedząc, że tańczysz? Z jaki-
mi spotykasz się reakcjami?
J.D.: Nigdy nie spotkałam się z 
negatywną reakcją otoczenia na 
taniec, oprócz zazdrości, ale sta-
ram się nie zwracać na to uwagi 
tylko robić to co kocham. 

M.F.: Czy przychodzą chwile 
zwątpienia, zmęczenia?
J.D.: Tak jest to naturalna rzecz u 
każdego sportowca, ale najważ-
niejsze jest to żeby się podnieść i 
wstać z podwójną siłą.

M.F.: Sporo młodych ludzi spędza 
dużo czasu przy komputerze, czy 
Tobie starcza na to czasu? Czy 
taniec to dobra alternatywa spę-
dzania wolnego czasu ?
J.D.: Aktualnie nie mam czasu 
na chwile odpoczynku pomię-
dzy szkołą i tańcem, a co dopiero 
komputerem. Mimo wszystko ni-
gdy mnie nie ciągnęło do grania, 
więc nie odczuwam tego braku. 
Uważam, że taniec to bardzo do-
bra alternatywa żeby odciągnąć 
się od rzeczywistości i zapomnieć 
o wszelkich problemach.

IV Mstowskie Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne
W sobotę 12 stycznia już po raz czwarty odbyło się Mstowskie Spo-
tkanie Opłatkowo-Noworoczne dla osób starszych. Tegoroczna edy-
cja miała miejsce w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w 
Mstowie. Impreza z roku na rok się rozrasta, coraz więcej osób chce 
w niej uczestniczyć. Gościem honorowym spotkania był Senator Rze-
czypospolitej Polskiej, Ryszard Majer.

Inicjatorami tej uroczystości byli 
kilka lat temu Jolanta i Jacek Zwol-
scy, właściciele pizzerii i smażalni 
„Cicha Woda”. W tym roku or-
ganizacji podjął się Sołtys Msto-
wa, Zbigniew Bigosiński. Wśród 
zaproszonych gości obecni byli: 
Senator RP Ryszard Majer, Wójt 
Gminy Mstów T. Gęsiarz, ks. Jan 
Brzozowski CRL, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Mstów, Krzysztof 
Choryłek; Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Mstów, Bogusław 

Gawron; Radne Gminy Mstów: 
Justyna Klimczak i Mieczysława 
Gaudy;  Sołtysi: Marian Jaksen-
der, Czesław Makowski i Tadeusz 
Brędzel; Jolanta Zwolska, „Cicha 
Woda”, Przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich „Mstowianki” 
Maria Rozpondek; Przewodniczą-
ca mstowskiego Koła Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, Małgorzata Zarychta.
Była okazja do noworocznych 
życzeń, wspólnego kolędowa-

nia i śpiewu. Imprezę muzycznie 
uświetniła Magdalena Drążek, 
utalentowana wokalnie miesz-
kanka Mstowa. Na akordeonie 
przygrywał Krzysztof Brzeziń-
ski, mieszkaniec Jaskrowa. Nad 
stroną techniczną czuwał Maciej 
Juszczyk.
Bukiet kwiatów otrzymała rów-
nież niedawno obchodząca 101. 
urodziny mieszkanka Mstowa, 
Marianna Kowalczyk.
Organizatorzy dziękują wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w 
przedsięwzięcie. Był to piękny 
wieczór, pełen miłych chwil. Ra-
dość i szczęście obecnych star-
szych osób to najpiękniejsza na-

groda. Wielkie podziękowania 
należą się też wolontariuszom ze 
Szkoły Podstawowej w Mstowie, 
którzy pomagali podczas uro-
czystości. Zaangażowani wolon-
tariusze to: Cezary Bekus, Julia 
Dąbrowska, Dominika Francisz-
kiewicz, Marta Gaudy, Tymote-
usz Jackowski, Julia Jaksender, 
Hubert Nowakowski, Magdalena 
Półtorak, Izabela Pruban, Natalia 
Pudło, Emilia Resakowska, Julia 
Sieradzka, Anita Stępień, Amelia 
Sularz, Julia Tomzik i Kinga Wa-
lencka. Opieka: p. Justyna Klim-
czak i p. Iwona Sieradzka.

Zdjecia: Klaudia Nowak, Marcin Rachwalik



Ponad dwadzieścia par z terenu gminy Mstów świętowało jubileusz 
50-lecia małżeństwa. Uroczystość odbyła się 29 stycznia br. w re-
stauracji „Nowy Świat” w Mstowie.

Szanownych gości powitała b.Kie-
rownik USC w Mstowie, Joanna 
Korbela. Ksiądz Jan Brzozowski 
CRL słowami modlitwy pobłogo-
sławił jubilatów oraz złożył z tej 
okazji życzenia.

Następnie uroczyste przemówie-
nie wygłosił Wójt Gminy Mstów 
T. Gęsiarz:
-„Z okazji Jubileuszu pożycia mał-
żeńskiego składam Wam drodzy 
Jubilaci najserdeczniejsze gra-
tulacje za chlubne przeżycie tak 
pięknej i długiej wspólnej drogi 
życia, oraz za tak duży wkład pra-
cy i uczuć w dobre wychowanie 
Waszych dzieci i wnuków. Z wa-
szego życia wynika niejedna na-
uka dla tych, którzy wybrali lub 
też wybiorą wspólną małżeńską 
drogę. W tym uroczystym dniu 
życzę wszystkim Państwu długich 

i pogodnych lat życia w jak najlep-
szym zdrowiu i zadowoleniu oraz 
zrealizowania wszystkich Wa-
szych planów i zamierzeń”.

Jubilaci zostali odznaczeni meda-
lami „ZA DŁUGOLETNIE POŻY-
CIE MAŁŻEŃSKIE”, przyznanymi 
przez Prezydenta RP, Andrzeja 
Dudę. Dekoracji dokonał Wójt T. 
Gęsiarz. W ceremonii wręcze-
nia medali uczestniczyli również: 
Wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Mstów - Zbigniew Bigosiński, 
Bogusław Gawron i Jerzy Siwek 
oraz pracownice Urzędu Gminy - 
Joanna Korbela i Magdalena Cie-
śliczka.

Wszyscy jubilaci otrzymali listy 
gratulacyjne oraz okolicznościo-
we upominki. Następnie wspól-
nie spędzili mile czas przy lampce 

szampana i poczęstunku. Na ko-
niec zostali uwiecznieni na pa-
miątkowej fotografii (foto: Marek 
Fiszer).

Medalami za „Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie” odznaczeni zo-
stali Państwo:

Derda Jerzy i Marianna
Weżgowiec Zygmunt i Emilia
Szymczyk Jerzy i Krystyna
Kluczny Józef i Janina
Więcław Mirosław i Zofia
Jakubczak Marian i Czesława
Weżgowiec Zygmunt i Marianna
Strzelecki Stanisław i Jadwiga
Bijak Zdzisław i Daniela
Kupczak Zdzisław i Teresa
Kluźniak Stefan i Janina
Bajor Jan i Alina
Marczak Stanisław i Alicja
Mizgała Stanisław i Marianna
Małolepszy Władysław i Józefa
Bajor Czesław i Grażyna
Gaudy Zygmunt i Natalia
Olesiak Marian i Zofia
Stanirowski Eugeniusz i Alicja
Skroński Zygmunt i Anna
Dąbrowski Stefan i Genowefa
Tyras Marian i Zenona
Kluźniak Henryk i Elżbieta
Dąbrowski Kazimierz i Zenona.
Stańczak Józef i Janina

Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie – polskie cywilne 
odznaczenie państwowe, usta-

nowione jako nagroda dla osób, 
które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Nadawany 
jest przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
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„Młodzież zapobiega pożarom”
2 kwietnia w Szkole Podstawowej w Mstowie po raz czwarty odbyły 
się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Głównym celem OTWP jest 
popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. 
Organizatorzy przedsięwzięcia to 
Gmina Mstów oraz Zarząd Gminny 
OSP. Koordynatorami konkursu 
byli: Justyna Klimczak (SP Mstów) 
i Adam Równiak (Gmina Mstów). 
Ponadto w organizację włączyli się: 
Pani Ewa Wójcikiewicz i Pani Urszula 
Zagrzewska, jednostka OSP Mstów 
oraz  komendant gminny OSP dh 
Marek Wróbel - który jest inicjatorem 
przeprowadzenia eliminacji OTWP 
na terenie gminy Mstów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
okolicznościowe dyplomy i 

słodką niespodziankę. Natomiast 
dla zwycięzców przygotowano 
atrakcyjne nagrody, które 
ufundował Wójt Gminy Tomasz 
Gęsiarz. Niewątpliwie miłym 
akcentem wydarzenia były również 
krótkie warsztaty na zewnątrz, 
przeprowadzone przez druhów 
z OSP Mstów. Miały one na celu 
zapoznanie młodych adeptów 
pożarnictwa z ekwipunkiem i 
uzbrojeniem osobistym strażaka, jak 
również z wyposażeniem samochodu 
ratowniczo-gaśniczego.

„Zielona pracownia_projekt’2019”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie znalazł się wśród laure-
atów konkursu „Zielona pracownia_projekt’2019”, organizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach.

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, 
geograficznych, geologicznych czy 
chemiczno-fizycznych.
Laureaci otrzymają nagrody 
pieniężne, z przeznaczeniem na 
wdrożenie nagrodzonego projektu 
ekopracowni w roku 2019. Nadesłane 
prace oceniono biorąc pod uwagę: 
pomysł na zagospodarowanie 
pracowni (wykorzystanie 
przestrzeni, funkcjonalność, estetykę 
kreatywność, innowacyjność 
rozwiązań), różnorodność pomocy 

dydaktycznych, wyposażenia  
i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. 
W tym roku na nagrody Fundusz 
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”. Ma ona powstać 
na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, 
geograficznych, geologicznych  
i chemiczno-fizycznych.”
II etapem jest wdrożenie projektu w 
życie. W ramach konkursu „Zielona 
Pracownia’2019” organ prowadzący 
placówkę oświatową w Jaskrowie 
(czyli Gmina Mstów) złożył wniosek, 
dotyczący utworzenia ekopracowni.
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Rozmowa z sadownikiem, Filipem Puczyńskim
Mstowskie Forum: Nasza gmina 
promuje się hasłem „Owocowo 
w Mstowie”. Funkcjonuje tu kil-
ka gospodarstw sadowniczych. 
Skądd się to bierze? Czy to ozna-
cza, że mamy sprzyjające warun-
ki do takiej właśnie działalności?

Filip Puczyński: Na początku mu-
szę przyznać, że faktycznie od 
kilku lat Mstów stawia na pro-
mowanie owocowego wizerunku 
naszej gminy - co oczywiście bar-
dzo cieszy! Można powiedzieć, że 
jesteśmy takim mikro-zagłębiem 
sadowniczym. I choć jesteśmy 
kroplą w skali Polski, to na Śląsku 
nie ma drugiego takiego miejsca. 
W pewnym sensie mamy swoją 
wyjątkowość i warto o niej mó-
wić. Jednak nie nazwałbym tego 
warunkami, które sprzyjają do 
takiej działalności. Choć dzięki 
rędzinom, bogatym w wapń i ma-
gnez, nasze owoce w smaku są 
zdecydowanie słodsze. 

MF: Posiadanie kilku drzew owo-
cowych w przydomowym sadzie, 
a profesjonalne gospodarstwo 
sadownicze to dwie różne spra-
wy. Jakie warunki trzeba spełnić, 
by odnaleźć się z taką działalno-
ścią w XXI wieku?

FP: Jesteśmy w momencie dużej 
transformacji w polskim sadow-
nictwie. Ostatnie sezony nie są 
łatwe ze względu na nadmierne 
nasadzenia, embargo i warunki 
atmosferyczne. Uważam, że dziś 
produkcja jabłek tylko w klasie 
premium ma sens. Zresztą tyczy 
się to wszystkich owoców. Nie 
mogę znieść widoku jabłek na 
sklepowych półkach, które nada-
ją się tylko na przemysł. Trzeba 
się mocno zastanowić w jakim 
celu tak słaby towar trafia do 
konsumenta. Dlatego wracając 
do tematu na pewno bardzo waż-
ne jest zaplecze przechowalnicze, 
aby towar w momencie podania 
go na rynek był jędrny, soczysty i 
smaczny - dosłownie „jak z drze-
wa”. 

MF: Proszę scharakteryzować 
swoje gospodarstwo. Jak dużą 
powierzchnię zajmuje? Jakie od-
miany są w nim hodowane, czy to 
drzewa wielosezonowe, jak czę-
sto następuje rotacja, jeśli chodzi 
o sadzenie nowych drzewek?

FP: Początki naszego gospodar-
stwa sięgają 1960 roku, kiedy 
to mój dziadek Zenon Puczyński 
posadził pierwsze drzewa i tym 
samym założył pierwszy sad. Na-
sze gospodarstwo zajmuje po-
wierzchnię 10 ha, z czego około 

1 ha to sad śliwowy. Reszta to 
głównie jabłonie i młoda kwate-
ra grusz. Oczywiście to są drze-
wa wielosezonowe. Wymieniamy 
wszystkie stare nasadzenia na 
młode, nowoczesne i intensywne 
sady. W tym momencie najstar-
sza kwatera ma około 25 lat, ale 
to już jej ostatni sezon. W mo-
mencie kiedy ją wymienimy, nie 
będziemy mieć drzew starszych 
niż 15-16 lat. Przy czym w ciągu 
kilku lat z pewnością i te będzie 
trzeba wymienić. Myślę, że przy 
intensywnych, karłowych sadach 
drzewa należy wymieniać co 15-
18 lat. Wszystko w oparciu o kon-
dycje drzew. Jeśli chodzi o odmia-
ny jabłek to najwięcej uprawiamy 
Ligola, Jonagoreda, Elise, Szam-
piona i Lobo. Mamy też sporo Red 
Deliciousa czy Red Jonaprince’a. 
Ze śliwek głównie President, Va-
lor oraz Węgierki, a z gruszek 
Konferencja i Lukasówka. 

MF: To pańskie gospodarstwo, 
ale zapewne przy tej skali bez 
wsparcia się nie obywa. Co na-
leży do Pańskich obowiązków?  
Ile innych osób jest tu zatrudnio-
nych i jakie prace w nim wykonu-
ją?

FP: Tak, ale prowadzimy je razem 
z moim tatą, Zdzisławem. Same-
mu byłoby bardzo ciężko, bo sa-
downictwo to nie etat. Mam na 
myśli, że to nie jest 8 godzin pracy 
od piątku do soboty. Dużo poma-
ga nam brat taty - Wiesław. Przy-

kładowo z zimowym cięciem ra-
dzimy sobie sami. Trochę, bo tak 
chcemy, a trochę dlatego, że nie 
mam pewności czy ktokolwiek 
zrobi to tak, jakbyśmy tego chcie-
li. A dobre cięcie to podstawa w 
naszej branży. W trakcie zbiorów 
pracuje kilka osób i na pewno licz-
ba ta będzie rosła w następnych 
latach, ponieważ przez ostatnie 4 
lata wymieniliśmy około 5 ha sta-
rego sadu na młode, intensywne 
nasadzenia.  

MF: Jak wygląda roczny cykl w 
gospodarstwie sadowniczym? 
Kiedy pracy jest najwięcej, czy 
jest czas na wakacje, bo przecież 
owoc „sam rośnie”?

FP: Mój ulubiony zwrot: „Panie, 
przecież to samo rośnie”. Dobre 

słowa dla każdego sadownika z 
niskim ciśnieniem. (śmiech) A tak 
poważnie w tej branży pracuje się 
cały czas. Zima to czas na cięcie 
drzew, wiosna to zabiegi chemicz-
ne, ewentualne sadzenie mło-
dych drzew, prace porządkowe w 
sadach. Wczesne lato to znowu 
korekta po przerzedzaniu zawiąz-
ków. Po prostu owoców nie może 
być za dużo, jeśli mają być równe 
i ładne. Następnie wchodzimy w 
okres zbiorów, który u nas akurat 
jest bardzo wydłużony ze wzglę-
dy na letnie odmiany, które też 
uprawiamy. 

MF: Jakie wyposażeniem może 
poszczycić się Pańskie gospodar-
stwo?

FP: Jeśli chodzi o zaplecze prze-
chowalnicze to mamy dwie ko-
mory chłodnicze z czego jedna z 
nich jest z kontrolowaną atmosfe-
rą. W najbliższym czasie koniecz-
nością jest również utworzenie 
trzeciej chłodni, a drugiej z KA. To 
jest podstawa funkcjonowania w 
dzisiejszych realiach. 

MF: Jak jest sytuacja polskiego 
sadownictwa? Jak wypada ono w 
konfrontacji z produktem zagra-
nicznym? Co należy do najwięk-
szych problemów?

FP: Jakość, jakość i jeszcze raz ja-
kość. Tak, jak wspominałem wcze-
śniej - nie mogę patrzeć na jakość 

polskich jabłek w sklepach. I tutaj 
wina leży po każdej ze stron: pro-
ducenta, dostawcy i sprzedające-
go. Brakuje lad chłodniczych na 
jabłka wysokiej jakości. Owoce w 
cieple po prostu szybko się psują, 
a niejednokrotnie byłem świad-
kiem, jak obsługa sklepu wysypy-
wała jabłka ze skrzynki do skrzyn-
ki, mocno je przy tym obijając. 
Jabłka z Zachodu na ten moment 
są lepszej jakości i to są fakty. Nie 
mówię, że nie ma sadowników w 
Polsce, którzy robią perfekcyjny 
towar, bo tacy są. Po prostu jeśli 
zestawimy ogół to musimy sporo 
się nauczyć. Wystarczy zobaczyć 
w jakiej skali produkujemy jabłko 
przemysłowe. To jest większość 
produkcji, a przypomnę, że sza-
cuje się, że zebraliśmy blisko 5 
mln ton jabłka w 2018 roku. Pro-
dukujemy za dużo. Po prostu. W 
dodatku przemysł powinien być 
tylko odpadem w produkcji jabłka 
deserowego, a nie źródłem do-
chodu. Tymczasem masa sadow-
ników sypała jabłka na przemysł 
po 7 gr za kilogram. Byłoby 5 gr 
też by stały kolejki do przetwórni. 
Reasumując, według mnie, naj-
większą bolączką polskiego sa-
downictwa jest uzależnienie cen 
jabłka deserowego, od cen prze-
mysłu. A jedno na drugie nie po-
winno mieć wpływu. 

MF: Jakie tradycje ma polskie 
sadownictwo, a jaka przed nim 
przyszłość?

FP: Tradycje są bardzo stare i 
mocno zakorzenione w Polakach. 
Szczególne w tych dużych zagłę-
biach jak Grójce, Warka, Lubel-
szczyzna. A co do przyszłości to 
trudno być wyrocznią, ale jeśli nie 
zmienimy sposobu myślenia i pro-
wadzenia gospodarstw to uwa-
żam, że dla wielu gospodarstw 
może być bardzo ciężko, jeśli już 
nie jest. Przez długie lata na Ro-
sję szło wszystko, co się wypro-
dukowało. Teraz mamy embargo i 
nagle okazuje się, że Azja, Afryka 
czy Europa Zachodnia nie chce 
jabłka niskiej jakości. Dlatego po-
wtórzę raz jeszcze - uważam, że 
produkcja owoców wysokiej jako-
ści ma sens. Bo tylko taka będzie 
rentowna w najbliższych latach. A 
jak będzie, zobaczymy! 

MF: Dziękuję za rozmowę. 



Tradycyjnie już Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
obchodzony corocznie 1 marca, uczczony został przez dzieci ze 
szkół naszej gminy na trasie okolicznościowego rajdu.

Po raz trzeci rajd został zorganizo-
wany przez Gminę Mstów, Szko-
łę Podstawową w Mstowie i III 
Środowiskowy Szczep Harcerski 
„Skała”. Honorowy patronat nad 
uroczystością objął Wójt Gminy 
Mstów. Na trasę rajdu wyruszyły 
reprezentacje szkół z terenu na-
szej gminy: Krasic, Kuchar, Mo-
krzeszy, Małus Wielkich, Brzyszo-
wa, Zawady, Jaskrowa i Mstowa. 
Podczas marszu, uczestnicy reali-
zowali przygotowane specjalnie 
dla nich przez drużynę „Żywioły” 
z Jaskrowa zadania, nawiązujące 
do działań partyzanckich i harcer-
skich technik.
Podczas podsumowania wszyst-

kim patrolom przekazane zosta-
ły pamiątkowe znaczki, dyplo-
my i nagrody rzeczowe. W tym 
szczególnym dniu zuchy, harce-
rze i instruktorzy szczepu „Ska-
ła” otrzymali Harcerską Odznakę 
Jubileuszową „100 lat ZHP i Nie-
podległości”. Została ona przy-
znana członkom naszego szczepu 
za całoroczną pracę w ramach 
obchodów 100-lecia Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. 
Czuwaj!

Info: Komendant Szczepu,  
podharcmistrz Tomasz Derda
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„TROPEM WILCZYM. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
3 marca mieszkańcy Mstowa i okolic mieli okazję uczestniczyć w 
niezwykłym wydarzeniu pn. „TROPEM WILCZYM. Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych”. Bieg ten był symbolicznym uczczeniem pamięci 
żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowiec-
kiego, działającego w latach 1944-1963.

Bieg objęła honorowym patrona-
tem Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Jadwiga Wiśniewska. 
Organizatorami Biegu były: Poseł 
na Sejm RP Lidia Burzyńska oraz 
Radne Gminy Mstów: Justyna 
Klimczak i Monika Pardela. Part-
nerem wydarzenia był Wójt Gmi-
ny Mstów Tomasz Gęsiarz, który 
od początku aktywnie włączył się 
w prace przygotowawcze.

Trasę wytyczono mstowskimi 
ulicami: Partyzantów, Koperni-
ka, Skłodowskiej-Curie, Często-
chowską, ze startem i metą na 
płycie mstowskiego rynku. Nad 
bezpieczeństwem uczestników 

czuwali strażacy, jednostki OSP z: 
Mstowa, Kuchar, Małus Małych, 
Małus Wielkich oraz Mokrzeszy, 
pod nadzorem funkcjonariuszy 
Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Często-
chowie oraz Komisariatu Policji w 
Kłomnicach.

Zainteresowanie biegiem prze-
szło najśmielsze oczekiwania or-
ganizatorów, tym bardziej, że w 
Mstowie była to jego pierwsza 
edycja. Na linii startu stanęło nie-
mal 400 biegaczy. Zdecydowaną 
większość stanowiły dzieci i mło-
dzież, ale uczestnikami były rów-
nież osoby starsze, rodzice z ma-

łymi dziećmi oraz grupa kadetów 
z Centralnej Szkoły Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie. 
Byli to zarówno mieszkańcy gmi-
ny Mstów, jak i osoby przyjezdne. 
Uczestnicy mieli do pokonania 
dystans 1963 metrów, co jest 
odwołaniem do roku, w którym 
zginął ostatni Żołnierz Wyklęty 
Józef Franczak ps. „Lalek”.
Każdy uczestnik Biegu otrzymał 
numer startowy, koszulkę z wi-
zerunkiem jednego z żołnierzy 
niezłomnych oraz pamiątkowy 
medal. Organizatorzy zapewni-
li również ciepły posiłek, którym 
była, ciesząca się dużym uzna-
niem, tradycyjna grochówka 
żołnierska. Dużą atrakcją była 
Fotobudka Crazy Time, gdzie 
uczestnikom robiono pamiątkowe 
zdjęcia. Dzięki ogromnej hojności 
sponsorów nie zabrakło atrak-
cyjnych nagród, wśród których 
znalazły się: dwa stoły do tenisa 
stołowego, rower, wieża, talony 
do wykorzystania w sklepie spor-
towym, karnety na siłownię oraz 
gry i pozycje książkowe.
Wśród zaproszonych gości obec-
nością zaszczycili m.in.: Szymon 
Giżyński - Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Mariusz Trepka - Poseł na 
Sejm RP, Beata Kocik - Wice-
przewodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego, Dariusz 
Atłasik - Komendant Miejski Po-
licji w Częstochowie, Jarosław 
Piotrowski - Komendant Miej-
ski PSP, Mirosław Matyszczak 
- Prezes Zarządu RFG, Tomasz 
Wiekiera - Zastępca Dyrektora 
ŚODR, Tomasz Matyszczak - Dy-
rektor Śląskiego Oddziału Regio-

nalnego ARiMR, Alicja Janowska 
- Dyrektor Delegatury Kurato-
rium Oświaty w Częstochowie,  
Krzysztof Choryłek - Przewodni-
czący Rady Gminy Mstów i Halina 
Palarz - Prezes „Partnerstwa Pół-
nocnej Jury”.

Po tak pozytywnym odbiorze 
wśród społeczeństwa nie pozo-
staje nic innego, jak myśleć o or-
ganizacji Biegu Tropem Wilczym 
w przyszłym roku.

Wyniki Biegu:

KATEGORIA DZIECI (do 16 roku 
życia)

I.         Jakub Szymczak nr 217
II.        Kacper Mizgała nr 126
III.      Wiktor Tylkowski nr 145

KATEGORIA KOBIETY
I.         Anna Pöpke nr 280
II.        Anna Miodek nr 449
III.      Karolina Skropek nr 284
 
KATEGORIA MĘŻCZYŹNI
I.         Dominik Klimek nr 424
II.        Piotr Magiera nr 357
III.      Mateusz Zalewski nr 460

Info: Justyna Klimczak



10 Prezentacja Stołów Wielkanocnych
W sobotę 06 kwietnia br. w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Mstowie odbyła się Prezentacja Stołów 
Wielkanocnych, na której tradycyjnie swoje kulinarne 
umiejętności zaprezentowały panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich.
Prezentacja została zorganizo-
wana przez Regionalny Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Częstochowie oraz 
Gminę Mstów. Uczestniczyły w 
niej przedstawicielki 18 Kół Go-
spodyń Wiejskich z siedmiu gmin: 
Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów, 
Olsztyn, Poczesna, Przyrów i Rę-
dziny. Gminę Mstów tradycyjnie 
reprezentowały Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich „Mstowianki”, 
na czele z Przewodniczącą Marią 
Rozpondek.
Prezentacja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców 
naszej gminy i regionu. Można 
było podziwiać pięknie przystro-
jone stoły i degustować regional-
ne świąteczne przysmaki i potra-
wy, które powinny znaleźć się na 
każdym wielkanocnym stole.

Poświęcenia stołów świątecz-
nych dokonał ksiądz Dawid Kover 
CRL,  Proboszcz Parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Mstowie. Wszystkie Koła Go-
spodyń Wiejskich otrzymały po-
dziękowania za udział, w formie 
pamiątkowych dyplomów.
Imprezie towarzyszyły występy 
artystyczne młodych talentów 
ze Szkoły Podstawowej w Msto-
wie, które doskonale wprowadzi-
ły zgromadzonych gości w klimat 
Świąt Wielkanocnych. Brawom 
nie było końca!
Organizatorzy dziękują za pomoc 
podczas trwania imprezy: jed-
nostkom OSP z terenu Gminy 
Mstów (zabezpieczenie parkingu, 
kierowanie ruchem) oraz Wolon-
tariatowi Szkoły Podstawowej w 
Mstowie.

zdjęcia: Adam Równiak, Maciej Juszczyk.

Wśród zaproszonych gości obecnością zaszczycili m.in.:

Jadwiga Wiśniewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego
Urszula Giżyńska (w zastępstwie Szymona Giżyńskiego - Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posła na Sejm RP)
Lidia Burzyńska - Poseł  na Sejm RP
Mariusz Trepka - Poseł na Sejm RP
Halina Rozpondek - Poseł  na Sejm RP
Stanisław Gmitruk - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
Krzysztof Smela - Starosta Częstochowski
Andrzej Kubat - Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego
Urszula Całusińska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Często-
chowskiego
Tomasz Wiekiera – Zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Częstochowie
Maria Włodarczyk - Wójt Gminy Dąbrowa Zielona
Krzysztof Ujma - Wójt Gminy Poczesna
Edward Moskalik - Wójt Gminy Janów
Tomasz Kucharski - Wójt Gminy Olsztyn
Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów
Maria Skibińska - Skarbnik Gminy Mstów
Sylwia Kuban - Sekretarz Gminy Mstów
Krzysztof Choryłek - Przewodniczący Rady Gminy Mstów
Beata Miry - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mstowie
Halina Palarz - Prezes Partnerstwa Północnej Jury (PPJ)
Małgorzata Majer – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Czę-
stochowie.



W mstowskim GOKu odbył się koncert „Grechuta jak dawniej. 
Piosenki mistrza”.

Instytucje Kultury w Mstowie 
rozszerzają ofertę imprez kul-
turalnych. Tym razem Gminny 
Ośrodek Kultury w Mstowie we 
współpracy z Biblioteką Gmin-
ną w Mstowie podjął się organi-
zacji wspólnego wydarzenia. Po 
raz pierwszy dnia 24 marca 2019 
roku odbył się koncert łączący 
występy promujące działalność 
GOKu oraz wydarzenie literackie, 
jakim było rozstrzygnięcie Kon-
kursu Bibliotecznego „Mstowskie 
Złote Pióro 2019”. Konkurs ten 
ma za zadanie promocję młodych 
i zdolnych mieszkańców Gminy, 
rozwój kultury słowa pisanego 
oraz uwrażliwienie uczestników 
na piękno otoczenia i ludzkiego 
wnętrza.
Wspaniałym dopełnieniem im-
prezy była prezentacja osiągnięć i 
talentów osób działających w in-
nych dziedzinach, których rozwi-

janie jest możliwe w ramach zajęć 
w GOKu w Mstowie. Tym razem 
był to występ młodej grupy ta-
necznej prowadzonej przez panią 
Izabelę Organę, prowadzącą w 
GOKu zajęcia z tańca nowocze-
snego.
Zwieńczeniem wieczoru był kon-
cert poezji Marka Grechuty - czło-
wieka zasłużonego dla kultury 
polskiej. Przepiękne i znane każ-
demu utwory wykonali niezwykli 
muzycy. Zespołowi przewodził 
Krzysztof Drynda – wokalista, 
uczestnik wielu koncertów po-
święconych Markowi Grechucie. 
Podczas koncertu grała na stage 
piano i śpiewała Agnieszka Fiuk 
– charyzmatyczna wokalistka i 
pianistka. Na gitarze elektrycznej 
i akustycznej grał Tomasz Szej-
ka, instruktor gitary. Wtórował 
mu na gitarze basowej Sławomir 
Żydek, nadając utworom szcze-

„Grechuta jak dawniej. Piosenki mistrza”
gólne, głębokie brzmienia. Seba-
stian Janik czarował wszystkich 
wspaniałym brzemieniem sakso-
fonu. Łukasz Pasoń grą na perku-
sji utrzymywał rytm (i wszystkich 
muzyków) w doskonałej harmonii.
Fenomen tego koncertu zaklęty 
jest właśnie w tym składzie oso-
bowym i doborze instrumentów 
oraz rewelacyjnej budowie re-
pertuaru - gdzie melancholijne 
utwory przechodziły w żywe ude-
rzenia, które „huśtały” słuchaczy 
w świecie wyczarowanym przez 
ponadczasowe teksty Marka Gr-
chuty.
Lider zespołu dbał o to, by wi-
downia również mogła nucić i 
śpiewać znane sobie utwory. Za-
bawiał słowem i piosenką. Znaw-
cy repertuaru mogli delektować 
się ulubionymi dźwiękami, a po-
zostali mogli poznać inne pereł-
ki twórczości artysty. Na scenie 
rozbrzmiały takie utwory jak m.in. 
„Dni, których nie znamy”, „Wiosna 
Ach to Ty”, „Będziesz moją Panią”, 
czy „Korowód”.

Jedną z propozycji świętowania 8 marca, czyli Dnia Kobiet, był 
wieczorny koncert w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mstowie. Na scenie wystąpił aktor teatralny, musica-
lowy, piosenkarz, artysta wielu pokoleń - Dariusz Kordek.

Dariusz Kordek jest znany przede 
wszystkim z roli aktorskich w fil-
mach i w serialach (m.in. „Kroll”, 
„Młode Wilki”, „Poranek Kojota”, 
serial „W labiryncie”). Oprócz 
tego artysta występuje na sce-
nach teatralnych, w spektaklach 
i musicalach. Jest też piosenka-
rzem, który z łatwością wykonuje 
repertuar własny, repertuar zna-
nych osób czy kolegów z branży.
Podczas piątkowego koncertu 
w mstowskim GOKu artysta za-
śpiewał utwory z wielu różnych 
kierunków i stylów muzycznych. 
Znalazły się tam m.in. przeboje z 
okresu międzywojennego, utwory 

biesiadne, czy perełki pochodzą-
ce z musicalu „Metro” czy filmu 
„Dirty dancing”. Artysta był mile 
zaskoczony reakcją publiczności 
i przy wspólnym śpiewie wyko-
nał wiele utworów. Dodatkowym 
atutem jego występu była autor-
ska interpretacja piosenek, w któ-
rej aktor pokazał swoje zdolności 
aktorskie.
Tradycyjnie po koncercie, wszyst-
kie obecne Panie zostały obda-
rowane kwiatami z okazji Dnia 
Kobiet. To był piękny wieczór, za-
dedykowany dla wszystkich Pań.

Informacja: Krzysztof Drynda - Dyrektor 
GOK Mstów

Koncertowy Dzień Kobiet w GOKu
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Czesław Mozil na Walentynki
Z okazji Walentynek do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Mstowie zawitał długo wyczekiwany gość. Artysta bardzo 
szczególny, nietuzinkowy i nieszablonowy - Czesław Mozil.

Niezaprzeczalnie muzyk ten wy-
kreował zupełnie indywidualny 
styl w muzyce i sztuce scenicznej. 
Jest dziś rozpoznawalny przez 
wszystkich, gdyż każdy fan zna 
jego styl. Zespół „Czesław śpie-
wa” pojawił się na falach radio-
wych z utworami: „Maszynka do 
świerkania”, „Żabka” czy „W sam 
raz”. Tych utworów nie da się po-
mylić z żadnym innym. Ich nie-
powtarzalny klimat jest efektem 
połączenia nietypowego instru-
mentu - akordeonu, awangardo-
wego stylu i barwy głosu. 
Czesław Mozil zafundował 

mstowskiej widowni występ typu 
„stand-up”, w którym zdradził 
wiele sekretów swojego życia 
artystycznego. Opowiedział cie-
kawostki z życia, uzupełniając je 
wstawkami z najpopularniejszych 
utworów i podkreślając swój mo-
nolog efektami dźwiękowymi (w 
postaci melodii przygrywanych 
na keyboardzie). Cały występ 
przepełniony był inteligentnym 
dowcipem i miękką ironią, powie-
dzianą mozilową barwą głosu.
Po koncercie płyty i książki artysty 
rozeszły się tak szybko, jak szybko 
błyskały migawki aparatów foto-
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Skład  i opracowanie: Bartosz Paludkiewicz
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie
Plac Mickiewicza 17, 42-244 Mstów, tel. 34 366 93 28

Redakcja dziękuje Urzędowi Gminy Mstów za udostępnienie materiałów tekstowych i foto-
graficznych oraz wyrażenie zgody na ich publikację.

„Jura Futsal Cup” 2019
5 Stycznia w hali sportowej w Mstowie odbyła się kolejna już, IV edy-
cja turnieju „Jura Futsal Cup”. W turnieju udział wzięło 20 zespołów 
głównie z woj. śląskiego. Podkreślić trzeba, że poziom sportowy te-
gorocznej edycji był najwyższy z dotychczasowych czterech. W tur-
nieju udział wzięły tak uznane marki jak: Budoserwis Chorzów, Złote 
Arkady, Pryzmat Zabrze, Semi Świerklany, Furnipol Częstochowa - 
co zwiększyło zdecydowanie poziom piłkarski.
Łącznie rozegrano 48 spotkań, w 
których strzelono 140 bramek. 
W pierwszej parze półfinałowej 
spotkały się dwie częstochowskie 
drużyny - White Devils i Furni-
pol Czestochowa. Po bardzo za-
ciętym spotkaniu (zakończonym 
remisem) znowu mieliśmy okazję 
oglądać konkurs rzutów karnych. 
Lepiej wykonywali je doświadcze-
ni zawodnicy Furnipolu, którzy po 
raz drugi z rzędu meldują się w 
wielkim finale.
Druga para półfinałowa to poje-
dynek pomiędzy Sengam Sport a 
Złotymi Arkadami. Konsekwencja 

i świetna gra zawodników Senga-
mu doprowadziła do strzelenia 
trzech bramek i tym samym za-
służony awans do finału.
Pierwsze rozstrzygnięcia zapadły 
w meczach grupowych, potem 
rozegrano ćwierćfinały. Ten etap 
rozgrywek wyłonił czwórke naj-
lepszych drużyn.
Półfinały: White Devils – Furni-
pol 1:1 (rzuty karne 2:3), Sengam 
– Złote Arkady 3:0
W meczu o brąz o pomiędzy Whi-
te Devils a Arkadami, lepsza oka-
zała się częstochowska młodzież 
i to ona mogła się cieszyć z brą-

zowych medali. W wielkim finale 
spotkały się dwie uznane marki: 
Sengam Sport i Furnipol Często-
chowa. Mecz był bardzo dobrym 
widowiskiem godnym finału, któ-
ry przebiegał w pełnej kulturze i 
według zasad fair-play. Szybkie 
tempo spotkania do ostatnich 
sekund, świetne interwencje 
bramkarza Sengamu Sebastiana 
Chojnackiego i strzelenie dwóch 
bramek pozwoliło cieszyć się z 
kolejnego swojego triumfu druży-
nie Sengam Sport.

Mecz o 3 miejsce: White Devils – 
Złote Arkady 3:1

Finał: Sengam – Furnipol 2:0

Końcowa klasyfikacja:
1.Sengam Sport/Polimerplast
2.Furnipol Częstochowa
3.White Devils
4.Złote Arkady

Info: Paweł Stefaniak

więcej: https://www.astar.czest.pl/
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Piłkarska wiosna
Wiosną rozpoczęła się runda rewanżowa w lidze okręgowej oraz obu 
grupach B-klasy, w których rywalizują drużyny piłkarskie z terenu 
gminy Mstów. Jak to w sporcie bywa – w pierwszych tegorocznych 
meczach o punkty, radziły one sobie ze zmiennym skutkiem.
W Lidze okręgowej występują 
piłkarze „Warty Mstów”. W okre-
sie przygotowawczym drużyna 
rozegrała 6 meczów kontrolnych, 
z których 4 zakończyły się zwy-
cięstwami, a dwie porażkami. Do 
zespołu dołączyli (grający już w 
„Warcie” wcześniej) Michał Szyda 
z KMICICA Kruszyna oraz Rado-
sław Król z  Juniorów SKRY Cz-
-wa. Tegoroczną batalię o punkty 
„Warta” rozpoczęła w imponują-
cy sposób, pokonując na wyjeź-
dzie aż 6:1 OLIMPIĘ Truskolasy. 
W kolejnej rundzie mstowianie 
udali się do Kłobucka. Lider tabeli 
okazał się zbyt mocny dla nasze-

go zespołu. Gospodarze pokazali, 
dlaczego są na pierwszym miej-
scu oraz, że w pełni zasługują na 
awans do IV ligi, pokonując „War-
tę” 6:2. Także w kolejnej kolejce 
nasi piłkarze zagrali na wyjeździe, 
tym razem jednak po zwycięstwie 
2:0, wywożąc cenne zwycięstwo 
z Kłomnic. Tegoroczny ligowy 
debiut na własnym stadionie nie 
udał się natomiast zawodnikom 
„Warty”. W meczu z Olimpią Huta 
Stara ulegi oni 2:3. Cztery bramki 
Andrzeja Boguckiego dały nato-
miast „Warcie” cenne zwycięstwo 
w starciu z Liswartą Krzepice. 
Spotkanie zakończyło się rezulta-

tem 4:2.
Na początek rundy wiosennej w 
grupie I częstochowskiej Klasy 
„B” w zaciętej rywalizacji o mia-
no najlepszej drużyny zawalczy-
ły: Sparta Nowa Wieś i 
Biała Gwiazda Krasice. 
W pojedynku tych dru-
żyn lepsza okazała się 
Sparta wygrywając 2:1 
z zespołem z Krasic. Ty-
dzień później BGK zre-
misowała 1:1 z Pogonią 
Blachownia, co poskutkowało 
spadkiem na trzecie miejsce.
W grupie II B-klasy meczem u sie-

bie z Polonią II Poraj zainauguro-
wała tegoroczne rozgrywki Iskra 
Mokrzesz. Bardzo niefortunnie 
rozpoczęła natomiast piłkarską 
wiosnę drużyna Warty II Laguna 

Mstów, ulegając aż 9:0 
w rywalizacji z ekipą 
Siedlec Duzy Gniazdów. 
W drugiej kolejce druży-
ny z naszej gminy starły 
się natomiast w meczu 
derbowym rozegranym 
na boisku we Mstowie. 

Górą byli miejscowi, zwyciężając 
z Iskrą 5:1.

graficznych fanów. My pozosta-
liśmy w przekonaniu, że Czesław 
nie śpiewa, lecz melodyjnie recy-
tuje teksty, które w mistrzowski 
sposób są napisane. Wiemy, że 
Czesław ponad wszystko kocha 

swój wizerunek – kocha swoją 
widownię i kocha to, co robi.

Relacja i zdjęcia: K.Drynda, Dyrektor 
GOK w Mstowie


