bezpłatny magazyn społeczno-kulturalny
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
życzymy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Mstów,
aby radość, szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach.
Niech ten piękny, rodzinny czas, w blasku świec i przy dźwiękach
staropolskich kolęd, po całym roku ciężkiej pracy, będzie dla Was czasem
wytchnienia i dobrych reﬂeksji.
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Tradycyjnie życzymy Państwu również
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2019 roku.
Oby nowy rok spełnił pokładane
w nim nadzieje i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów.
Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro, Wszystkiego Najlepszego!
Życzą: Wójt Gminy Mstów,
Przewodniczący Rady Gminy, Radni
oraz Pracownicy Urzędu Gminy i GOKu

Ostatnia sesja Rady Gminy Mstów kadencji
2014-2018
więcej str. 6

o rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości więcej na str. 10-11

Świętujemy 825-lecie Mstowa

więcej str. 8

ul. Starowiejskiej
2 Przebudowa
dofinansowana z PROW

w Jaskrowie Modernizacja drogi dojazdowej do pól
Kobyłczyce-Mokrzesz

Zadanie pn. „Przebudowa drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie” zostało doﬁnansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020, współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wniosek
Gminy Mstów znalazł się na wysokim, 5. miejscu na liście rankingowej, z
doﬁnansowaniem 1.458.240,00 zł!!

Zarząd
Województwa
Uchwałą Nr 2441/294/V/2018 z dnia
23.10.2018 r. zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania
pomocy na operacje typu „budowa
lub modernizacja dróg lokalnych” w
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW).
Zakończono I etap prac na ul. Starowiejskiej w Jaskrowie, obejmujący m.
in.: budowę chodnika (ze zjazdami
po stronie zachodniej), remont par-

kingu przy szkole (tj. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne,
rury ochronne, parking z chodnikiem
z kostki przy szkole), wpusty uliczne
po stronie chodnika, z podłączeniami
do studni chłonnych, studnie chłonne, ukształtowanie terenu i regulację
uzbrojenia w chodniku.
II etap jest planowany na 2019 rok i
będzie obejmował m.in. przebudowę
drogi w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie (na odcinku o długości 1121,2
mb) oraz kontynuację odwodnienia
drogi do studni chłonnych oraz kanałem deszczowym (na długości ok.
569 metrów).

Chodnik na ul. Sadowej w Wancerzowie
Odcinek chodnika o długości 820 metrów powstał wzdłuż ul.
Sadowej w Wancerzowie. Była to wspólna inwestycja Gminy Mstów
i Powiatu Częstochowskiego. Tym samym zakończone zostały roboty
budowlane, związane z realizacją zadania pn. „Budowa chodnika
wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1060S w m.
Wancerzów, gmina Mstów – Etap I na długości 820 mb”.

Wniosek gminy Mstów o środki budżetu województwa śląskiego w ramach
tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pn. „Remont (modernizacja)
drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kobyłczyce-Mokrzesz” (długość
odcinka: 1285mb) został przesunięty z listy rezerwowej i wybrany do
doﬁnansowania. Dzięki temu mieszkańcy szybciej będą mogli cieszyć się z
realizacji wyczekiwanego zadania.

Gmina Mstów złożyła w lutym
br. 2 wnioski o środki budżetu
województwa
śląskiego
na
wykonanie
odcinków
dróg
dojazdowych
do
pól.
Droga
dojazdowa do gruntów ornych w
Jaskrowie (do oczyszczalni ścieków)
znalazła się na liście rankingowej
i została już wykonana wcześniej.
W dalszej kolejności zakończono
prace na odcinku KobyłczyceMokrzesz.
Droga dojazdowa do gruntów
rolnych
Kobyłczyce-Mokrzesz

to droga gminna, gospodarcza stanowi komunikację do pól dla
mieszkańców Kobyłczyc i Mokrzeszy.
Istniejąca infrastruktura drogowa
na tym odcinku nie była jednak
zadowalająca.
Zakres
projektu
objął m.in. wymianę nawierzchni
gruntowej
na
nawierzchnię
bitumiczną
(z
podbudową
tłuczniową), wraz z utwardzeniem
poboczy, odwodnieniem. Wartość
inwestycji
to
850.000,00
zł.
Dofinansowanie z woj. śląskiego:
257.000,00 zł.

Modernizacja drogi do oczyszczalni ścieków w
Jaskrowie
Zrealizowane zostało zadanie pn. „Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych, do oczyszczalni ścieków w Jaskrowie”,
dofinansowane ze środków budżetu województwa śląskiego.
Gmina Mstów w 2018r. złożyła
wniosek i otrzymała dofinansowanie na wykonanie drogi dojazdowej do pól w ramach tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Wniosek znalazł się w rankingu
na wysokim, 4.miejscu w województwie śląskim.

jezdność pojazdów mechanicznych była często niemożliwa.

Zmodernizowany odcinek jest
też ważny z punktu widzenia dojazdu do Oczyszczalni Ścieków i
do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zakres inwestycji objął m.in. wyDroga do oczyszczalni ścieków mianę nawierzchni gruntowej
w Jaskrowie (długość odcinka: na nawierzchnię bitumiczną (z
700mb) to droga gminna, dojaz- podbudową tłuczniową), wraz z
dowa do pól. Wyremontowany utwardzeniem poboczy. Wartośc
odcinek posiadał wcześniej głę- inwestycji: 466.059,42 zł. Dofibokie wyboje i nierówności. W nansowanie: 175.000,00 zł.
okresie opadów i roztopów prze-

Chodnik ma szerokość 2 metry i
jest wykonany z kostki brukowej.
Będzie służył mieszkańcom ul.
Sadowej, poprawiając jednocześnie
bezpieczeństwo pieszych na tej
ruchliwej ulicy. W ramach prac
odtworzono rowy odwadniające, z
wyprofilowaniem dna i skarp.
Inne
parametry
techniczne
inwestycji
to:
przekrój
jednostronny ze spadkiem w
kierunku istniejącej nawierzchni
drogi, przykanaliki z rur z tworzyw

sztucznych, rury z PVC kielichowe,
wykonanie ubezpieczenia skarp
płytami ażurowymi typu „Krata”,
podbudowy z kruszyw łamanych
- warstwa dolna (po zagęszczeniu)
15cm ; warstwa górna (po
zagęszczeniu) 20cm, podbudowy
z kruszyw naturalnych, warstwa
górna, po zagęszczeniu 10cm,
regulacja pionowa studzienek dla
urządzeń podziemnych, zawory
wodociągowe i gazowe.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzyszowie
Zakończyły się prace, związane z budową boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Brzyszowie. Na budowę boiska pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 307 tys. zł.

Przedmiotem zamówienia było zadanie pn. „Budowa boisk sportowych
przy Szkole Podstawowej w Brzyszowie”. Zakres robót objął: przebudowę BOISKA DO PIŁKI NOZNEJ
(nawierzchnia z trawy syntetycznej z
uzupełnieniem piłkochwytu od strony północnej), przebudowę BOISKA
DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI (nawierzchnia syntetyczna), budowę bieżni sportowej dwutorowej na dł. 60 m
wzdłuż wschodniego ogrodzenia (długość całkowita 71m), budowę skoczni
do skoku w dal. dobudowę ogrodzenia
terenu z furtka wejściową od strony zachodniej i wykonanie dojścia do

kompleksu sportowego od strony zachodniej (chodnik szer. 1,50 m.)
Uzupełnienie zagospodarowania stanowi tzw. ,,mała architektura” (w tym:
ławki parkowe, ławki młodzieżowe,
stojak na rowery, kosze na śmieci) oraz
wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.
Szczególne podziękowania dla Sołtysa
miejscowości Brzyszów, Mariana Jaksendra – który był jednym z inicjatorów powstania tego kompleksu sportowego.
Dziękujemy również parlamentarzystom regionu częstochowskiego, w
szczególności Lidii Burzyńskiej i Ryszardowi Majerowi, za wsparcie merytoryczne i zainteresowanie projektem
naszej gminy. Młodzież (i nie tylko) będzie miała świetne warunki do uprawiania sportu.

Zbiornik wodny w Kucharach - kontynuacja
zagospodarowania

Zagospodarowanie skweru przy ul.Wolności
w Mstowie
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Zakończono realizację zadania przy ul.Wolności w Mstowie, dofinansowanego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych (PIL), zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich.
Przypomnijmy, że Sołectwa: Mstów,
Jaskrów i Cegielnia zostały dofinansowane w ramach Konkursu. Na
412 złożonych wniosków, wniosek
pn. „Doposażenie placu zabaw w
miejscowości Mstów oraz zapewnienie bezpieczeństwa bawiących
się tam dzieci” znalazł się bardzo wy-

takie cele jak:
• kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców
• pobudzanie aktywności gospodarczej podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej województwa

soko w rankingu zakwalifikowanych
do dofinansowania tj. na 7. miejscu
w województwie. Zakres wykonanego zadania to m.in.: wykonanie
ogrodzenia placu zabaw i skweru
przy Ośrodku Zdrowia w Mstowie
oraz zagospodarowanie terenu (m.in.
zakup i montaż ławek, nasadzenia
krzewów itp.).

•

Program Inicjatyw Lokalnych (PIL)
Pilotażowy program wsparcia finansowego dla sołectw z terenu województwa śląskiego. Służy realizacji
celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+ oraz „Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich Województwa
Śląskiego do roku 2030”, obejmuje

zachowanie wartości środowiska
kulturowego i przyrodniczego
kształtowanie i utrzymanie ładu
przestrzennego.
Nabór wniosków trwał od dnia 1 do
30 marca 2018 roku. O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu
województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Wkładem własnym
mogły być zadania, finansowane w
ramach tzw. Funduszu Sołeckiego.
Rady Sołeckie, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców
danego sołectwa, podjęły uchwały
i wskazały zadania, jako istotne dla
danego sołectwa.

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w Mstowie

W ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Kuchary wykonano
Na terenach rekreacyjnych przy Urzędzie Gminy i Skale Miłości w Mstowie
wyrównanie i regenerację krawężnika wokół zbiornika wodnego.
powstała Otwarta Strefa Aktywności (OSA) - ogólnodostępne plenerowe
Dodatkowo zrealizowany został
odcinek chodnika przy drodze
gminnej nr 432 i zatoce autobusowej (zlokalizowanej przy ul.
Słonecznej w Kucharach). Zakres
prac obejmował m.in.: wykonanie robót ziemnych z wywozem
urobku, ułożenie obrzeża betonowego, wykonanie podbudowy

pod nawierzchnię z kostki brukowej oraz wykonanie nawierzchni
z kostki brukowej.
Dzięki zaangażowaniu ówczesnego Radnego Cegielni i Kuchar,
Wojciecha Kubika, teren przy
dwóch kapliczkach w Kucharach
również został utwardzony kostką brukową.

miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku.

Wyniki naboru I edycji Programu
rozwoju
małej
infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA),
prowadzonego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki – poznaliśmy
w czerwcu br. Wśród wybranych
do
dofinansowania
znalazł
się projekt gminy Mstów „Budowa
ogólnodostępnej strefy aktywności
ruchowej w Mstowie”. W skład
zadnia wchodzą m.in. urządzenia
siłowni zewnętrznej (wyciąg górny,
jeździec, orbitrek, steper, prasa nożna
dwustronna, drabinka i podciąg).
Druga część zadania to strefa
relaksu i gier (stolik do gry w szachy,
stolik do gry w chińczyka, ławka z

oparciem - 4 szt., kosz na śmieci
– 2 szt.). Ostatnia wreszcie część
to sprawnościowy plac zabaw dla
dzieci (huśtawka „bocianie gniazdo”,
piramida wspinaczkowa, zestaw
plac zabaw – 1 kpl.). W ramach
zamówienia również zamontowano
ogrodzenie panelowe placu zabaw (z
furtką) - 1 kpl (ok. 70mb), wykonano
nawierzchnię bezpieczną w kolorze
zielonym pod urządzeniami placu
zabaw, uporządkowano teren po
wykonanych pracach oraz ustawiono
stojak na rowery (1 szt.) oraz tablice
informacyjne (2szt.).
Nowy projekt ma sprzyjać integracji
społecznej i jest skierowany do
różnych grup wiekowych.

geometrii skrzyżowania
4 Korekta
z ul. Starowiejską w Jaskrowie

DW 786 Korekta „zakrętu śmierci” w Zawadzie

Trwają prace, związane z korektą geometrii skrzyżowania Drogi Wojewódzkiej nr 786 z ul. Starowiejską w Jaskrowie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozstrzygnął postępowanie
przetargowe na zadanie pn. „Przebudowa łuku drogi wojewódzkiej
nr 786 w miejscowości Mstów”.

dostawczego wzwyż (w tym np. samochody ratowniczo-gaśnicze OSP
Jaskrów) przy wyjeździe na prawo
w kierunku Mstowa zmuszone są do
wjazdu na pas przeciwny (!).

Podstawowym zadaniem korekty
geometrii skrzyżowania DW 786 z
ul. Starowiejską w Jaskrowie jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę parametrów
łuku na skrzyżowaniu, wraz z poprawą parametrów zatoki autobusowej. Wybrane rozwiązanie znacząco
wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz pojazdów zmechanizowanych na ww. obszarze.
Aktualnie parametry łuków na skrzyżowaniu nie pozwalają na prawidłowy wyjazd samochodu osobowego
z ul. Starowiejskiej, a pojazdy od

Podstawowe warunki realizacji:
- konstrukcję nawierzchni jezdni zatoki autobusowej należy przyjąć 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.
- konstrukcję nawierzchni włączenia
na ul. Starowiejskiej przyjęto jako bitumiczną.
Termin wykonania zamówienia: do
28.06.2019r.
Wartość zadania: 497.781,00 zł
brutto.

Chodzi o tzw. „zakręt śmierci” w
Zawadzie. Nazwa ta niestety nie jest
przypadkowa, gdyż w tym miejscu
było na przestrzeni ostatnich lat
mnóstwo kolizji, wypadków i zginęło
w nich (lub uległo obrażeniom) wiele
osób.
- 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
Poprawa odwodnienia
drogi
wojewódzkiej
doczeka
ul. Ogrodowej w Mstowie
się przebudowy z prawdziwego
Wybrany został Wykonawca zadania pn. „Poprawa odwodnienia zdarzenia – powiedział Wójt Gminy
korpusu drogowego drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od mo- Mstów, Tomasz Gęsiarz.
Początek zakresu opracowania
stu do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Mstów”.
Celem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786 jest poprawa odwodnienia w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową w Mstowie (na
wysokości Skały Miłości). Jest to
bardzo ważne dla mieszkańców
tej części Mstowa - ze względu na
specyficzne ukształtowanie i odwodnienie terenu, szczególnie w
okresach wysokich stanów wód
rzeki Warty.
- To kolejna bardzo miła informacja z Zarządu Dróg Wojewódzkich
z Katowic. O poprawę odwodnienia ul. Ogrodowej zabiegałem od
początku swojej pierwszej kadencji. Najpierw, dzięki zrozumieniu
ważności tematu w ZDW w Katowicach, powstało kilka koncepcji
tego odwodnienia, a w tym roku
(na podstawie jednej wybranej
koncepcji) opracowano dokumentację projektową. Ostatnim
krokiem będzie wykonanie inwestycji, które rozpocznie się wiosną
2019r. – cieszył się Wójt Tomasz
Gęsiarz.
Poprawę odwodnienia korpusu
drogowego umożliwi projektowana reprofilacja istniejącego bezodpływowego rowu przydroż-

znajduje się w Mstowie, ul.
Wolności 127 (km 9+997), koniec
w kierunku miejscowości Zawada
(km 10+600). Oś drogi będzie
posiadała jeden łuk poziomy. Dla
łuku przewidziano zaprojektowanie
krzywych przejściowych. Dla zmiany
kierunku
osi
zaprojektowano
załomy, ponieważ kąt zwrotu trasy
był mniejszy niż 9stopni. Jezdnia
na całym odcinku będzie posiadała
szerokość 6.5 – 7.0 m, a w miejscu
łuku poziomego zaprojektowano
odpowiednie
poszerzenia.
Po
obu stronach jezdni zaplanowano
pobocza z destruktu asfaltowego.
Wstępne prace już się rozpoczęły.
Wartość prac: 4.381.892,64 zł
brutto
Termin
wykonania
zadania:
30.10.2019r.

Centrum wypoczynku i rekreacji w Jaskrowie
Zrealizowano zadanie pod nazwą „Pobudzenie aktywności fizycznej
mieszkańców poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku
i rekreacji w miejscowości Jaskrów”.

nego 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 przewiduje się
m.in.: wymianę konstrukcji nawierzchni istniejącej jezdni przebudowywanej drogi, odtworzenie istniejącego prawostronnego
chodnika, przebudowę istniejącego lewostronnego pobocza,
przebudowę istniejącego rowu
przydrożnego i budowę przepustu drogowego pod korpusem
drogi DW786 i rowu łączącego
wylot przepustu z korytem rzeki
„Warty”.
Wartość zadania: 1.684.447,79 zł
brutto
Termin
wykonania:
do
30.10.2019r.

Zadanie zostało zrealizowane
przy pomocy środków z budżetu
Województwa
Śląskiego
w
ramach Konkursu Przedsięwzięć
Inicjatyw Lokalnych. Zakres zadania
obejmował: zakup i montaż

urządzeń: wioślarz i orbitek na
pylonie; wykonanie ścieżek pieszych
z kostki brukowej i ukształtowanie
terenu wokół ścieżek z obsianiem
trawą i nasadzeniem krzewów.

W skrócie:
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Termomodernizacja remizy w Srocku

Wymiana oświetlenia ulicznego

Zakończono prace, związane z termomodernizacją budynku remizy
OSP w Srocku - wraz z wymianą stolarki zewnętrznej.

Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Mstów”, na które gmina Mstów otrzymała dofinansowanie unijne w
ramach RPO WSL na lata 2014-2020, zostało zrealizowane.
Wymiana przestarzałych technologicznie lamp sodowych, na lampy
ledowe najnowszej generacji realizowana była według harmonogramu we wszystkich miejscowościach gminy Mstów. Oprawy LED wykonane są z aluminium oraz szkła hartowanego (obudowy). Mają bardzo wysokie oceny jakościowe, co potwierdza dodatkowy certyfikat
ogólnoeuropejski „ENEC”, przyznawany produktom o najwyższych cechach sprawdzonych podczas laboratoryjnego, niezależnego badania Była to kontynuacja tegorocznych prac na budynku remizy OSP w
przez jednostki certyfikujące. Wartość zadania 1.889.280,00 zł, dofi- Srocku – wcześniej m.in. wymieniono pokrycie dachowe oraz wykonansowanie RPO: 1.201.483,50 zł.
nano montaż instalacji odgromowej.
Budowa kanalizacji
dobiegła końca.

ściekowej

w

miejscowości

Latosówka

Gmina Mstów otrzymała ponad 3,5 miliona złotych doﬁnansowania
unijnego na wykonanie tego zadania, w ramach RPO WSL. Zadanie
pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina
Mstów” było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, dla
działania 5.1: Gospodarka wodno-ściekowa, dla poddziałania 5.1.2.
: Gospodarka wodno-ściekowa RIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres prac obejmował również odtworzenie nawierzchni dróg.

Chodnik w Kobyłczycach
II etap budowy chodnika (wraz z odwodnieniem) w Kobyłczycach
został zakończony i odebrany. Zadanie pn. „Budowa chodnika wraz
z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap II” było kontynuacją prac z 2017r. Inwestycja
jest bardzo ważna dla mieszkańców Kobyłczyc m.in. ze względu na
duże natężenie ruchu na drodze powiatowej 1040S i względy bezpieczeństwa. Zadanie było wykonywane pod nadzorem Powiatowego
Zarządu Dróg w Częstochowie, przy współfinansowaniu przez Gminę
Mstów i Powiat Częstochowski.

Droga Mokrzesz - Żuraw w remoncie
Trwa modernizacja drogi powiatowej Nr 1039 S Mokrzesz – Żuraw.
Inwestycję realizuje Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o.

Statut Gminy Mstów

Sołtys Mstowa

Na XLIX Sesji Rady Gminy Mstów w dniu 9 listopada 2018r. podjęta została uchwała
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mstów.
Statut Gminy to bardzo ważny dokument, który określa
szereg przepisów dotyczących
zakresu działania oraz zadań
gminy. Konieczność podjęcia
uchwały w tej materii wynikła ze zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym
przez ustawę z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania organów publicznych.

W związku z powyższym w
Statucie Gminy Mstów należało uwzględnić zmiany wprowadzone w ustroju jednostek
samorządu terytorialnego m.
in.: wydłużenie kadencji rady
gminy do 5 lat, wprowadzenie
obowiązku powołania nowej
komisji ds. skarg, wniosków i
petycji, konieczność transmisji
obrad rady gminy i obowiązek
głosowania jawnego za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań
radnych.

Obecnie

obowiązujący

Statut Gminy Mstów został uchwalony w 2002r.
i był już wcześniej wielokrotnie

nowelizowany.

Zbigniew Bigosiński
składa

serdeczne podziękowania

Eugeniuszowi
i Jarosławowi

Z uwagi na fakt, iż kolejne

Stanirowskim

zmiany mogłyby utrudnić

z firmy STANBUD s.c.

korzystanie z niego, lepszym
rozwiązaniem było uchwale-

za pomoc

nie nowego, dostosowane-

w realizacji zadań

go do obecnych przepisów
prawnych,
statutu.

ujednoliconego

na terenie sołectwa Mstów

6 Nie zmienia się tego, co dobre

w swoje ręce. Cieszę się, że zwyciężył po prostu zdrowy rozsądek.
To dobrze świadczy o mieszkańcach, którzy dokonali wyboru.

do walki z konkurencją. Uznaliśmy, że fakty i prawda obronią się
same – mówi Łukasz Całusiński,
Wyniki wyborów samorządowych potwierdziły, że urzędujący wójt
ponownie wybrany do Rady Gmi– Tomasz Gęsiarz w trakcie minionej kadencji nie zawiódł oczekiwań
ny Mstów. – Konkurencja uznała,
mieszkańców, którzy wybrali go na gospodarza gminy także na kolejne pięć lat. Obecny włodarz uzyskał 85, 15% poparcia, co jest najlep- Także większość radnych minio- że musi skorzystać z ciosów ponej kadencji, którzy zdecydo- niżej pasa i tak też zadziała. Trudszym wynikiem w regionie częstochowskim.
wali się reprezentować KWW no inaczej nazwać kolportowanie
„Zadbajmy o przyszłość” będzie ulotek z zarzutami w ostatniej
decydować, wspólnie z wójtem chwili, tuż przed zapadnięciem ciTomaszem Gęsiarzem o losach szy wyborczej. Chodziło naturalgminy Mstów przez kolejne pięć nie o zamknięcie możliwości rzelat. Z listy komitetu do Rady Gmi- telnego odniesienia się do tych
ny weszli: Gaudy Mieczysława, właśnie zarzutów jeszcze przed
mieszkańców akceptowane i do- Gawron Bogusław, Choryłek wyborami. Potwierdza to jedynie,
ceniane – komentuje wójt. – Od Krzysztof, Misztal Robert, Całus że obawiano, się iż odpowiedź
początku mojej samorządowej Grzegorz, Bigosiński Zbigniew i byłaby miażdżąca i zaprzepaściła pożądany efekt. Dodam jeszkariery podkreślam, jak istotna Całusiński Łukasz.
cze tylko, że czołowy argument,
jest współpraca i szacunek dla
drugiego człowieka. Przejawia się KWW „Czas na zmiany Krzysz- mocno podkreślany w ulotkach,
to m.in. spokojem, jaki panował tofa Kubata” ma w nowej Radzie iż spokojne obrady to efekt braku
na posiedzeniach Rady Gminy. jednego reprezentanta – Andrze- aktywności radnych jest kompletChoć w kampanii przedwyborczej ja Leśniaka, podobnie jak Wspól- nie nietrafiony. Po prostu każdą
W wielu gminach i miastach do starano się uczynić z tego zarzut, nota Samorządowa Powiatu z ważnych kwestii radni szczeostatecznego rozstrzygnięcia po- okazało się, że mieszkańcy gminy Częstochowskiego, z listy której gółowo omawiali na komisjach
trzebna była druga tura wybo- Mstów popierają spokój, mając w wyborach udział wzięła Bo- poprzedzających sesje. Tam był
rów. Nie miało to jednak miejsca jednocześnie dość agresji i spo- żena Pluta. Polskie Stronnictwo czas na wyrażenie swoich opinii i
w gminie Mstów, gdzie obecnie rów. Jestem przekonany, że tylko Ludowe uzyskało dwa mandaty, wypracowanie stanowiska, które
urzędujący wójt uzyskał w pierw- zgodą można budować gminną które przypadły Marioli Juszczyk potem wyrażaliśmy w głosowaszej turze ogromną przewagę nad politykę. Pokazałem to także w i Patrykowi Woźnicy. Cztery gło- niach.
swoim jedynym rywalem. Startu- trakcie kampanii, w trakcie której sy przypadają natomiast Prawu i
jący z listy Komitetu Wyborczego nikogo nie atakowałem, starając Sprawiedliwości. W barwach PiS W wyniku tegorocznych wyboWyborców „Zadbajmy o przy- się jedynie pokazać w dobrym skutecznie zdecydowali się po- rów w Radzie Powiatu zasiądą
szłość” Tomasz Gęsiarz otrzymał świetle to, co zadziało się w ciągu walczyć o fotel radnego: Justyna cztery osoby spośród ubiegają4390 głosów, przy 764 oddanych czterech minionych lat w naszej Klimczak, Monika Pardela, Ma- cych się o mandat kandydatów w
okręgu wyborczym Mstów – Ręna Krzysztofa Kubata.
gminie. Konkurencja, która dla riusz Kowalczyk i Jerzy Siwek.
Prowadzona
przez
nasz
komidziny. Mandaty przypadły: Roodmiany wybrała drogę agresji,
- Bardzo serdecznie dziękuję za zasypywania zarzutami, najczę- tet kampania wyborcza opierała bertowi Knysakowi i Katarzynie
każdy oddany na mnie głos. Wy- ściej mocno naciąganymi, ponio- się na promowaniu zadań, które Kapicy (oboje PiS), Urszuli Całunik wyborów cieszy mnie tym sła srogą klęskę. Aż strach po- wspólnymi siłami udało nam się sińskiej (Wspólnota Samorządobardziej, że potwierdza on, że myśleć, co mogłoby nas czekać, zrealizować w ciągu minionych wa Powiatu Częstochowskiego)
realizowane przeze mnie konse- gdyby ludzie prezentujący taką lat. Było tego naprawdę sporo, oraz Adamowi Jarudze (PSL).
kwentnie zamierzenia są przez właśnie postawę, dostali władzę więc nie musieliśmy uciekać się

Ostatnia sesja Rady Gminy Mstów kadencji 2014-2018
9 listopada odbyła się ostatnia, XLIX Sesja Rady Gminy Mstów
kadencji 2014-2018.
Obrady rozpoczęły się o godz.
12, tradycyjnie w sali narad
Urzędu Gminy. Otwarcia Sesji
oraz stwierdzenia jej prawomocności dokonał Przewodniczący Rady, Krzysztof Choryłek.

zakończenia VII kadencji Rady
Gminy Mstów, dokonane przez
Wójta Tomasza Gęsiarza. Wójt
podziękował Radzie za pracę
na rzecz społeczności lokalnej oraz za wysiłek włożony w
działania na rzecz rozwoju naszej Gminy w kadencji 2014Bardzo miłym i uroczystym ak- 2018. Życzył również dalszych
centem Sesji było wręczenie sukcesów w życiu osobistym i
podziękowań Radnym z okazji zawodowym.
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Radni złożyli ślubowanie
Podczas I Sesji Rady Gminy Mstów w dniu 20 listopada
2018 r. Radni i Wójt złożyli ślubowanie, dokonano też wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady
Gminy.
Sesję otworzyła radna Bożena
Pluta, stwierdzając jej prawomocność. Następnie poprosiła
o przygotowanie pocztu sztandarowego Rady Gminy i został
odśpiewany hymn państwowy.
Zastępca
Przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej w
Mstowie Anna Żyła i członek
Gminnej Komisji Wyborczej w
Mstowie Katarzyna Rozpondek wręczyły radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.
Natomiast
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w
Mstowie Maria Skibińska wręczyła Tomaszowi Gęsiarzowi
zaświadczenie o wyborze na
Wójta Gminy Mstów.

przez radnych. Po odczytaniu
przez najmłodszego radnego
Łukasza Całusińskiego treści
ślubowania wywołani według
kolejności alfabetycznej radni
wstawali, wypowiadając słowa „ślubuję” i „Tak mi dopomóż
Bóg”. Swoje ślubowanie złożył
również Wójt T. Gęsiarz.
Następnę punkty porządku obrad to: wybór Przewodniczącego Rady Gminy Mstów oraz
Wiceprzewodniczących Rady.

W głosowaniu tajnym jednogłośnie Przewodniczącym
Rady kadencji 2018-2023 został Krzysztof Choryłek. Jego
zastępcami zostali, również
jednogłośnie: Zbigniew BigoW kolejnym punkcie przystą- siński, Bogusław Gawron i Jepiono do złożenia ślubowania rzy Siwek.

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY:
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:
Robert Misztal
Grzegorz Całus
Mieczysława Gaudy
Łukasz Całusiński
Monika Pardela

Komisja Rolnictwa, Gospodarki
Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego:

Komisja Budżetu, Oświaty,
Zdrowia i Promocji Gminy:

Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji:

Przewodnicząca:
Mariola Juszczyk
Mariusz Kowalczyk
Bożena Pluta
Bogusław Gawron
Krzysztof Choryłek
Zbigniew Bigosiński

Przewodniczący:
Patryk Woźnica
Krzysztof Choryłek
Jerzy Siwek
Justyna Klimczak
Zbigniew Bigosiński

Przewodnicząca Komisji:
Bożena Pluta
Andrzej Leśniak
Grzegorz Całus
Łukasz Całusiński
Monika Pardela

Śląska akademia kompetencji TIK
zaprasza na bezpłatne szkolenia z pakietu Office
oraz języków obcych w Mstowie

Od początku sierpnia do grudnia br. ponad 150 osób z naszego regionu skorzystało z bezpłatnych szkoleń komputerowych i językowych
zrealizowanych w ramach projektu „Śląska akademia kompetencji TIK
w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych”. Szkolenia
odbyły się w Mstowie i w Częstochowie.
Dlaczego takie szkolenia są tak potrzebne? Ponieważ nowoczesne
technologie w coraz większym zakresie przenikają do wszystkich dziedzin życia. Wymagania związane z obsługą komputera i płynnym poruszaniem się w Internecie dotyczą już nie tylko sfery zawodowej, lecz
również życia codziennego. To samo dotyczy znajomości języków obcych. Podróżujemy, pracujemy w wielokulturowym środowisku.
Nadal prowadzona jest rekrutacja. Dołącz - nauczysz się:
• jak używać nowoczesnych technologii w codziennym życiu
• jak sprawniej i efektywniej posługiwać się komputerem
• jak umiejętnie wyszukiwać informacje w Internecie
• jak usprawnić swoją pracę, aby być bardziej wydajnym
• jak porozumiewać się po angielsku, niemiecku lub francusku
Informacje o szkoleniach:
Każde ze szkoleń komputerowych trwa 24 h. Do wyboru jest kilka
tematów wiodących z codziennego użytkowania nowoczesnych tech-

nologii. Absolwenci otrzymują certyfikaty Asseco Data Systems, potwierdzające nabyte kompetencje. Dzięki dofinansowaniu kursu ze
środków unijnych, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Na szkoleniach zapewnione są wszelkie potrzebne materiały dydaktyczne, a
także catering.
Każde ze szkoleń językowych trwa 60 h.
Kto może skorzystać ze szkoleń?
Szkolenia przeznaczone są dla pracujących mieszkańców województwa śląskiego, które:
• mieszkają lub pracują na terenie województwa śląskiego
• mają minimum 25 lat
• posiadają wykształcenie maksymalnie średnie
Zrób pierwszy krok, czekamy właśnie na Ciebie!
Aplikowanie do projektu odbywa się poprzez stronę internetową
https://akademiatik.eduportal.pl/ można tam znaleźć również wiele
szczegółów dotyczących projektu. Więcej informacji: Centrum Edukacyjne COMMA ul. Wolności 106, Mstów tel. 577 877 333
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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Dz i e ń S e ni o ra w m s tows k im G O Ku

Członkowie mstowskiego koła Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów świętowali wspólnie Dzień Seniora.
Impreza była nie tylko kolejną okazją do integracji starszych
mieszkańców gminy, ale i wręczenia okolicznościowych odznaczeń.

Obchody Dnia Seniora z udziałem
członków mstowskiego koła ma
już kilkuletnią tradycję. To przede
wszystkim spotkanie towarzy-

dość towarzyszyły im w każdym
dniu, usuwały troski i dawały poczucie bezpieczeństwa – tymi słowami przywitała przybyłych na
uroczystość w Gminnym Ośrodku
Kultury, Małgorzata Zarychta –
przew. mstowskiego Koła.
Każdorazowo w spotkaniach
uczestniczą nie tylko sami seniorzy, ale i przyjaciele Koła w różnoraki sposób wspierający jego
funkcjonowanie. W tym roku niektórzy z nich zostali też uhonorowani. W imieniu Zarządu PZERiI
złotą odznakę honorową Związku
skie, będące doskonałą okazją do wręczono: wójtowi Gminy Mstów
wspomnień i życzeń.
- Tomaszowi Gęsiarzowi, dyr.
- Życzę wszystkim seniorom dużo Mstowskiego GOKu – Krzysztopogody ducha, aby szczęście i ra- fowi Dryndzie i sekretarz mstow-

skiego Koła – Wiesławie Drzymulskiej.
Dzień Seniora był też okazją do
uhonorowania członków, którzy
w tym roku obchodzili 65., 70. i
75. urodziny.

Świętujemy 825-lecie Mstowa

16 października 2018r. w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w
Mstowie w hali sportowej odbyło się przedstawienie, podczas którego świętowaliśmy wielkie wydarzenia: 825-lecie Mstowa, stulecie
odzyskania przez Polskę Niepodległości, Święto Edukacji Narodowej oraz 40. Rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu przez papieża Jana
Pawła II.
Na uroczystość zostali zaprosze- zawsze, a jej utrzymanie wymaga
ni liczni goście reprezentujący wiele wysiłku.
władze państwowe, powiatowe, Szkoła w Mstowie już kolejny raz
gminne, rodzice oraz mieszkańcy zwróciła uwagę, że regionalizm,
Gminy Mstów. Uczniowie Szko- czyli świadomość tego w jakim
ły w Mstowie zaprezentowali w miejscu i w jakiej społeczności
niezwykły sposób historię naszej dane jest nam żyć, to niezwykle
„Małej ojczyzny”. Przywołane ważny element wychowania młozostały sylwetki Polaków, którzy dych ludzi.
swoją postawą i determinacją dążyli do odzyskania niepodległości. Podczas uroczystości zaprezenDroga Polski do jej odzyskania towany został film przedstawiabyła kręta i niosła ze sobą wie- jący historię Mstowa sięgającą
le ofiar, jednakże dla przyszłych XII wieku. Dzięki tej prezentacji
pokoleń jest świadectwem wła- można było zobaczyć, jak ważściwej postawy obywatelskiej i nym ośrodkiem dla kraju był w
dowodem na to, że „Niepodle- przeszłości Mstów.
głość” nie jest rzeczą daną raz na

Festiwal Ziemniaka w Siedlcu
6 października 2018 r. w Siedlcu po raz pierwszy odbył się Festiwal
Ziemniaka. Była to impreza dedykowana mieszkańcom Siedlca, jednakże wśród uczestników można było spotkać zaprzyjaźnione osoby z okolicznych miejscowości.
Wśród atrakcji każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci młodsze
świetnie bawiły się na dmuchańcu, starsze korzystały z boiska
oraz zainstalowanych na placu zabaw urządzeń. Dorośli piekli kiełbaski przy ognisku. Wszyscy mogli skosztować słodziutkiej waty
cukrowej, którą dzielnie produkowała Matylda Figzał.
Ważnym punktem festiwalu był
konkurs na najsmaczniejsze pieczonki. Ilość i jakość przygotowanych dań przeszła najśmielsze
wyobrażenia organizatorów. Degustatorzy jednogłośnie wszystkim przyznali I miejsca.

Potem nadszedł czas na niekończące się rozmowy przy ogniskach
i w nowo wybudowanej altanie.
Czas umilała muzyka płynąca z
głośników. Zadbano też o właściwe oświetlenie. Podczas festiwalu miało miejsce inauguracyjne

uruchomienie świeżo zamontowanych nad placem lamp. Dzięki
temu, licznie przybyli mieszkańcy
mogli bezpiecznie biesiadować
jeszcze długo po zmroku.
- Ta integracyjna impreza doskonale
połączyła w zabawie trzy pokolenia
siedleckich mieszkańców. Sukces
organizacyjny Festiwalu Ziemnia-

ka pozwala wierzyć, że tego typu
imprezy wpiszą się na stałe w kalendarz wydarzeń organizowanych
w Siedlcu - podkreśla pomysłodawca i koordynator wydarzenia, Radny miejscowości Siedlec
Krzysztof Choryłek.

Info: Dorota Orłowska,
Dyrektor Przedszkola w Siedlcu

„Mikołajki 2018”

Info: Krzysztof Drynda, Dyrektor GOK w Mstowie
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6 grudnia to szczególna data i ulubiony dzień dla wszystkich dzieci.
Święty Mikołaj tradycyjnie odwiedził również Gminę Mstów, przywożąc ze sobą dużo prezentów.
Już od kilku lat na mstowskim ryku świętujemy „Mikołajki”. Inicjatorem tego wydarzenia był Wójt Gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz. Idea
zakładała integrację mieszkańców całej Gminy w centrum Mstowa,
przy choince i z Mikołajem, hojnym dla wszystkich.
Tak było i w tym roku. Dzieci i ich
opiekunowie z niecierpliwością
wyczekiwali przybycia Świętego
Mikołaja. Dla każdego dziecka (i
tego dużego, i tego małego) Mikołaj wręczał prezenty. Była też
okazja na pamiątkowe zdjęcia.
Oprócz tego tradycyjnie wszyscy
zgromadzeni na rynku odliczali
czas do odpalenia choinki. Mieli też okazję skosztować pizzy z
Pizzerii „Cicha Woda”.

Nie zabrakło asystentów Mikołaja, czyli postaci z bajek. W tegorocznej edycji pomagali różni
bohaterowie: Osiołek Kłapouchy,
Kubuś Puchatek, Pirat, Księżniczka oraz Śnieżynki (z czego jedna
nawet śpiewająca, która zapraszała do wspólnej zabawy wszystkie
dzieciaki). Przy muzyce, światłach
choinki i dekoracji świątecznej
czas minął i szybko i miło.

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę. Podziękowania dla
pomocników, którzy dużo pracy
wkładają w przygotowanie tej imprezy - są to pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminy
Mstów.

Dziękuję również wszystkim
Świętym Mikołajom. Zarówno
tym w „czerwonym kubraku”, jak i
tym anonimowym, dzięki którym
ponownie mstowskie „Mikołajki”
były sukcesem.

Spotkanie składało się z trzech
części. Na początku religijny charakter wieczerzy podkreślił ksiądz
Czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia to czas na zadumę, proboszcz błogosławiąc chleb,
refleksję, ale także na podsumowanie mijającego roku. Najlepszą potrawy i nas samych. Po złożeokazją do takiego podsumowania dla III Środowiskowego Szczepu niu tradycyjnych życzeń i spożyHarcerskiego „Skała”- Mstów jest coroczne spotkanie wigilijne.
ciu przygotowanych wigilijnych
Odbyło się ono w sobotę 8 grud- osób wspierających naszą dzia- potraw przystąpiliśmy do części
nia w Szkole Podstawowej w łalność oraz członków Komendy harcerskiej. Każda z drużyn poMstowie. Oprócz zuchów, harce- Hufca ZHP Częstochowa na czele chwaliła się swoimi osiągnięciami
rzy i instruktorów szczepu na wie- z komendantem hm. Wojciechem w mijającym roku. Ważnym momentem było Przyrzeczenie Harczerzę wigilijną przybyli zaprosze- Śliwowskim.
cerskie złożone przez trzy druhny
ni goście – przyjaciele naszego
z drużyny „Amonit”.
szczepu. Byli wśród nich przedPowitaliśmy także nową jednoststawiciele władz lokalnych z wójkę w szczepie „Skała”. Najstarsi
tem gminy Mstów na czele, radni
harcerze z drużyny „Piorun”, bęgminy Mstów, radni powiatowi,
dący w wieku wędrowniczym zaksiądz proboszcz Dawid Kover,
łożyli Próbną Drużynę Wędrowdyrekcje szkół i członkowie Rad
niczą „Wataha”. Jej drużynowym
Rodziców ze szkół w Mstowie i
został pwd. Emil Orlikowski. TraJaskrowie.
dycją naszego szczepu jest nagraNie mogło zabraknąć również

dzanie najbardziej wyróżniających
się w ciągu rocznej pracy harcerzy
z poszczególnych drużyn.
W tym roku na takie wyróżnienie
zasłużyli dh. Alicja Pałczyńska z
23 MDH „Amonit”, dh. Wiktoria
Ceglarz z 10 JDW „Żywioły” i dh.
Martyna Kubik z 25 MDSH „Piorun”. Jak co roku na zakończenie
wieczoru przeprowadzony został
konkurs na najładniejszą ozdobę
choinkową. W tej części wieczoru pierwsze skrzypce grały zuchy
z 4 MGZ „Mstowskie słoneczka” i
34 MGZ „Pomarańczowe wilczki”.
Do zabawy dołączyli także harcerze z „Amonitów” i spontaniczne
wędrowniczki. Czuwaj!

Wi g ilia h a rcer sk a

Info: Komendant Szczepu,
phm Tomasz Derda

Jubileusz w Wancerzowie
Helena Rak, mieszkanka Wancerzowa, świętowała 100. rocznicę
urodzin. Jest najstarszą mieszkanką tej miejscowości i może powspominać odzyskanie przez Polskę Niepodległości wraz z krajanką „zza miedzy”, Marianną Kowalczyk z Mstowa, która taką samą
rocznicę urodzin obchodziła rok wcześniej.
Wizytę stulatce z bukietami kwiatów złożyli: Wójt gminy Mstów
Tomasz Gęsiarz, Sołtys Wancerzowa Tadeusz Brędzel, Radny
Patryk Woźnica, pracownik UG
Mstów Magdalena Cieśliczka oraz
Dyrektor Oddziału Regionalnego
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Częstochowie,
Piotr Dobosz. Dyrektor Dobosz
przekazał jubilatce list gratulacyjny od Prezesa KRUS, informujący
równocześnie o przyznaniu jej,
oprócz dotychczasowej emerytury, ustawowego świadczenia honorowego.
Pani Helena Rak przez pierwszą

połowę swojego życia mieszkała
i pracowała w 7 hektarowym gospodarstwie rolnym w Dąbrowie
Zielonej. Po przekazaniu gospodarstwa na rzecz państwa, przez
10 lat pracowała w miejscowym
ośrodku zdrowia. Obecnie mieszka
z córką i rodziną w Wancerzowie.
- Była pogodnego usposobienia.
Jej życie wypełnione było pracą.
W czasach gdy nie było maszyn,
albo nie było nikogo na nie stać,
wszystko trzeba było wykonywać
ręcznie.
Aby przeżyć, trzeba było zapewnić sobie zapasy, przetwory na

zimę. Praca w polu, wychowywanie dzieci, zajmowały jej cały
dzień – opowiadała córka stulatki, Henryka Kowalczyk. – Mama
umiała robić wiele rzeczy. Tkała
na krośnie chodniki, zapaski, ro-

biła przetwory. Często piekła, bo
lubiła słodycze. Jadła wszystko,
najbardziej jednak lubiła rosół.
Pani Helena Rak dochowała się 2
córek, 6 wnucząt, 4 prawnuków i
2 praprawnuków.

10 100 lat niepodległej Ojczyzny – trudna droga do wolności
Zdarzają się w dziejach narodów chwile szczególnie istotne i przełomowe. Dni liczą się wówczas za miesiące, a tygodnie za lata, zapisując
się na trwałe w ludzkiej pamięci. Takim przełomowym momentem
był dla Polski i Polaków listopad 1918 roku.
11 listopada 1918 r. nie oznaczał
jednak zupełnej niepodległości i
suwerenności. Trzeba je było wywalczyć w kolejnych miesiącach
i latach, o czym świadczyły konfrontacje z Czechosłowacją (walki o Śląsk Cieszyński), Litwą (walki
o Wilno), Ukrainą (wojna o Lwów i
Galicję Wschodnią 1918 – 1919),
Niemcami (trzy powstania śląskie
1919 – 1921, Powstanie Wielkopolskie 1918) i bolszewicką Rosją.
Szczególnie groźna była ta ostatnia,
z którą decydującą batalię przyszło
stoczyć w 1920 roku. Poczynając od
roku 1921, 11 listopada był już celebrowany jako święto upamiętniające odzyskanie niepodległości. W
tym dniu w Belwederze wręczano
ordery Virtuti Militari. Po przewrocie
majowym w 1926 roku obchody kolejnych rocznic były uroczystościami
wojskowymi. Formalnie rangę święta narodowego nadano temu dniu
ustawą z 23 kwietnia 1937 r. Tuż
po wojnie święto zostało zniesione
ustawą Krajowej Rady Narodowej z
22 lipca 1945 r. Przywrócono je po
raz kolejny ustawą z 15 lutego 1989
r. pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.
Sam 11 listopada dla żyjących wówczas Polaków nie miał większego
znaczenia. Nie odróżniał się ani od
dni go poprzedzających, ani następnych, choć atmosfera była gorąca w
niemal całej Europie. 11 listopada
1918 r. w wielu polskich miastach i
miasteczkach nie zdarzyło się nic, co
zapadłoby w pamięci, bo przejęcie
władzy odbyło się albo przed 11 listopada, albo po tej dacie.
Początki nowo powstałej II Rzeczpospolitej nie były jednak łatwe. Położenie ekonomiczne oraz geopolityczne, w którym znalazła się Polska
było bardzo złe. Składały się na to
trudności wewnętrzne i zewnętrzne.
Należały do nich; dewastacja kraju
podczas I wojny światowej, lokalizacja między dwoma nieprzychylnymi
mocarstwami, rewizjonistyczne zapędy Niemiec, brak akceptacji bolszewickiej Rosji, a później ZSRR dla
odzyskania przez II RP wschodnich
ziem oraz mała ilość realnych sojuszników. To tylko niektóre z problemów, przed którymi stanęło młode
państwo polskie. Początki budowy
państwa oraz gospodarki znacznie
utrudniały też takie zjawiska jak partyjniactwo niektórych elit politycznych, bezrobocie i pauperyzacja obszarów wiejskich oraz wiele innych
problemów natury społecznej.
Niezwykle ważne dla dalszego bytu
RP okazały się realia międzynarodowe. Już 17 listopada, a więc zaledwie
sześć dni po podpisaniu przez Niemcy rozejmu będącego faktycznie ka-

pitulacją na froncie zachodnim, na
odprawie Armii Czerwonej w Woroneżu, jej zwierzchnik Lew Trocki zapowiedział sowietyzację Polski obok
Ukrainy i Finlandii, nazywając je
ogniwami łączącymi Rosję sowiecką
z przyszłymi sowieckimi Niemcami.
Pokazywało to najważniejszy kierunek działania bolszewików. Do Niemiec można było dotrzeć tylko przez
„trupa białej Polski”. 11/12 listopada
1918 roku dokładnie wtedy kiedy
podpisywany był w Compiegne rozejm kończący wojnę na zachodzie,
a kiedy my świętujemy początek
niepodległości odrodzonej Polski, w
Moskwie odbywała się tajna narada polskich komunistów z Julianem
Marchlewskim na czele, której celem było uszczegółowienie planów
dotyczących sowietyzacji Polski. Już
w grudniu 1918 roku uderzeniowa
szpica Armia Czerwonej otrzymała jako najbliższy rozkaz operacyjny
opanowanie Wilna, Baranowicz, Lidy
i Pińska. Ofensywa Armii Czerwonej
dość szybko zajęła znaczną część
Litwy i Białorusi. Poczynając od początku 1919 roku Armia Czerwona,
która zdążyła przejść już około 400
km na zachód, napotkała jednak na
zdecydowany opór Wojska Polskiego, które stanęło jej naprzeciw w
okolicach Berezy Kartuskiej, w regionie której zawiązał się stały front
wojny sowiecko – polskiej. Konfrontacji z bolszewikami pomogły niewątpliwie wydarzenia, jakie miały miejsce w kolejnych miesiącach w Rosji.
Na przełomie lutego i marca 1919
roku rozgorzała tam wojna domowa,
a Armia Czerwona musiała zająć się
czymś innym niż realizowanie planu
sowietyzacji Polski. Zamierzenia bolszewików zostały ostatecznie na
szczęście unicestwione przez rezultat stoczonej w sierpniu 1920 roku
Bitwy Warszawskiej.
Obecność i niepodległość silnej Polski w regionie, gdzie przed 1918
rokiem dominowały wpływy trzech
wielkich imperiów budziła wiele
obaw wśród decyzyjnych kręgów zachodnich, które już w 1920 roku gotowe były przehandlować Polskę w
zamian za pokój z bolszewicką Rosją.
Wychodziły one z założenia, że wolna i suwerenna Polska będzie zawsze
zarzewiem konfliktów i niepokojów
w Europie Środkowo – Wschodniej.
Mimo wielu trudnych realiów zewnętrznych i wewnętrznych, dzięki
ogromnemu wysiłkowi militarnemu
i intelektualnemu udało się postawić nowo powstałe państwo polskie
na nogi. Odpowiedzialne za to elity II RP miały przed sobą znacznie
trudniejsze zadanie niż twórcy jej
następczyni w roku 1989. Nie dość,
że kraj był spustoszony po najeździe
bolszewickim i wielkiej wojnie, któ-

rej fronty kilkakrotnie przewalały się
przez polskie terytoria, to powstający organizm państwowy musiał być
składany z trzech części. Każda z
nich do niedawna wchodziła w skład
innego zaboru. Części te różniły systemy monetarne, prawo, system administracyjny i komunikacyjny, tradycje i mentalność. Kiedy w roku
1922 ostatecznie ustaliły się granice
II Rzeczpospolitej, liczyła ona 388
634 kilometry kwadratowe, czyli o
około 76 tysięcy więcej niż obecnie.

Blisko 70% tego obszaru wchodziło
wcześniej w skład zaboru rosyjskiego, 20,6%. należało do Cesarstwa
Austro-Węgierskiego, a 12,5% do
Cesarstwa Niemieckiego. Terytorialna integralność Rzeczypospolitej
została zagwarantowana dwoma
traktatami: z Niemcami, w ramach
międzynarodowego traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku oraz
z Rosją sowiecką i Ukraińską Republiką Socjalistyczną w ramach traktatu ryskiego z 21 marca 1921 roku. Po
ukształtowaniu granic błyskawicznie
przystąpiono do żmudnej odbudowy
państwa, którą przerwał wybuch
II wojny światowej, choć państwo
polskie przystąpiło do niej jako już
skonsolidowane i zwarte.
W tym szczególnym dniu, 11 listopada, kiedy po raz kolejny, tym razem
100., obchodzone jest narodowe
święto niepodległości, warto sobie
uświadomić, że walka o wolność,
tak długa i żmudna, okupiona wieloma ofiarami i bezimiennymi mogiłami, to nie była zabawa. Żołnierze
naszej niepodległości na przestrzeni
wieków oraz powstańcy z trudnych
lat zaborów, kierując się hasłem:
”Bóg, Honor i Ojczyzna” przysięgali
na Orła i na Krzyż, na biel i czerwień,
a nie na tęczowe barwy. To dzięki
bohaterstwu i męczeństwu wielu
pokoleń polskich patriotów nasze
najświętsze narodowe barwy to biel
i czerwień. Pierwsza symbolizująca
czystość intencji i poświęcenie dla
idei, druga to symbol ognia, przelanej krwi, waleczności i odwagi.
Przez wiele ostatnich lat liczne środowiska antypolskie wspomagane
przez zmanipulowane przekazy medialne, nierzadko generowane przez
zagraniczne ośrodki, walczyły z patriotyzmem. Objawiało się to na
wiele sposobów między innymi w

rugowaniu historii i klasyki polskiej
literatury z programów szkolnych i
akademickich, w przekonywaniu opinii publicznej, że trzymanie się tradycji jest przejawem staroświeckości
i powodem do wstydu. Podobnie
walczyło się z najświętszymi symbolami naszej wiary, niejednokrotnie
dopuszczając do ich barbarzyńskich
profanacji.
Współcześnie wiele środowisk działających oddolnie i niezależnie jest
zaangażowanych w wielką pracę u
podstaw, której znaczącym elementem jest samoedukacja, odkłamywanie zafałszowanych wydarzeń,
ukazywanie trudnych i przemilczanych, przypominanie bohaterskich
kart naszej historii, przywracanie należytego miejsca polskiej literaturze,
pokazywanie prawdziwych bohaterów, którzy mogą dzisiaj stać się inspiracją dla młodych pokoleń. Osoby
z takich środowisk najczęściej zupełnie dobrowolnie i bezinteresowanie
na różne sposoby ukazują sens polskiego patriotyzmu, męczeństwa i
ofiarności bohaterów na przestrzeni
dekad i wieków (w środowiskach kibicowskich są tym na przykład patriotyczne oprawy stadionowe poświęcone żołnierzom powojennego
podziemia
antykomunistycznego,
organizowanie klubów dyskusyjnych
lub zbieranie funduszy na zaniedbane i zapomniane groby poległych powstańców).
Wybicie się Polski na niepodległość
w 1918 roku było niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w
historii Polski dwudziestego stulecia. Ten ogromny sukces, na który
złożyło się wiele czynników tak wewnętrznych jak i międzynarodowych
został urzeczywistniony przede
wszystkim dzięki ciężkiej pracy elity
politycznej narodu polskiego, kreującej wizję niepodległego państwa.
Był to zarówno ogromy wysiłek intelektualny, jak również militarny
okupiony wieloma ofiarami i bezimiennymi mogiłami. Ofiara ich życia
nie była jednak daremna. Dzisiaj w
pełni możemy realizować ich testament ideowy mieszczący się w haśle
„Bóg – Honor – Ojczyzna”. Po 100
latach od odzyskania niepodległości przez Polskę, warto zdawać sobie również sprawę z tego, wolność i
suwerenność nie zostały dane raz na
zawsze i że trzeba je stale pielęgnować. Dlatego budujmy współczesną
tożsamość na pamięci ważnych zdarzeń świadomi tego, że „Naród, który
traci pamięć przestaje być Narodem
– staje się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmujących dane terytorium”…

Piotr Nicpoń
Dziennikarz Radia FIAT

Mstów uczcił urodziny Niepodległej
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Nie każde pokolenie ma okazję świętować tak wspaniałą
rocznicę, jaką jest stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. My, żyjący współcześnie, mamy taką możliwość i wielu z nas doceniło to, uczestnicząc w rocznicowych obchodach. To wielkie wydarzenie miało wyjątkową
oprawę w miastach i miejscowościach w całym kraju, ale i
poza jego granicami. Wyjątkiem nie był Mstów, który także godnie uczcił wspaniały jubileusz.
Tradycją stało się już, że obchody
Święta Niepodległości rozpoczynają się tu od uroczystego apelu
na mstowskim Rynku. Ważnym
punktem tegorocznego programu
było uroczyste wciągnięcie flagi
państwowej na maszt i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
Honory narodowym barwom oddały licznie zgromadzone poczty
sztandarowe jednostek OSP, szkół
i instytucji. Nie mogło też zabraknąć przedstawicieli władz gminnych z Wójtem Tomaszem Gęsiarzem i Przewodniczącym Rady
Gminy Krzysztofem Choryłkiem.
Wśród gości honorowych nie zabrakło też proboszcza mstowskiej
parafii, ks. Dawida Kovera.
Wzorem minionych lat dużą rolę
w organizacji obchodów odegrali
harcerze i zuchy i z III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego
„Skała”, którym przewodniczył
podharcmistrz, Tomasz Derda.
Pocztom sztandarowym przewodniczył z kolei Komendant
Gminny OSP RP – Marek Wróbel.
Wydarzenie uświetnił też występ
Orkiestry Dętej z Rędzin.
Jubileuszowe uroczystości stały

się okazją do złożenia harcerskiego przyrzeczenia dla członków
Jaskrowskiej Drużyny „Żywioły”
oraz Mstowskiej Drużyny „Piorun”, dla których przygoda z mundurem dopiero się rozpoczyna.
Świeżo upieczeni druhowie ślubowanie złożyli przed mieszkańcami całej gminy.
Po zakończeniu apelu jego uroczystości przemaszerowali do
mstowskiego kościoła, niosąc z
sobą sporej wielkości flagę narodową. Pogoda dopisała, co
sprawiło, że wielu mieszkańców
gminy zdecydowało się wziąć
udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Tegoroczne uroczystości związane z obchodami setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości zakończyły się w
mstowskim kościele parafialnym
mszą św. odprawioną w intencji
Ojczyzny. Uroczystą homilię wygłosił ks. Feliks Popielewicz. Po
zakończonej Eucharystii odbył się
koncert pieśni patriotycznych w
wykonaniu chóru Cantemus Domino, Orkiestry Dętej z Rędzin
oraz parafian.

„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje” Koncert patriotyczny tenora Bogusława Morki
4 listopada 2018 uczniowie Szkoły Podstawowej w Mstowie reprezentowali naszą gminę na Jasnej Górze w Częstochowie podczas obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz
w podsumowaniu projektu historycznego „Nie chciejcie Ojczyzny,
która Was nic nie kosztuje”.
Największymi atrakcjami uroczystości były: rekonstrukcja wydarzeń sprzed 100 lat, wspólny
śpiew pieśni patriotycznych, msza
święta z udziałem pocztów sztandarowych oraz polonez w wykonaniu wielu znanych osób (m.in.
europoseł Jadwigi Wiśniewskiej,
poseł Lidii Burzyńskiej, samorzą-

„Jeszcze Polska nie zginęła”, pamięć o bohaterach, miłość do Ojczyzny – mówił i śpiewał o tym Bogusław Morka. Dzień 14 października w Mstowie był bardzo szczególny: Dzień Edukacji Narodowej
i wspaniały koncert wybitnego tenora w 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości.

dowców, duchowieństwa oraz
uczniów i nauczycieli szkół regionu).
Następnie wszyscy uczestniczyli
w pikniku historycznym na Błoniach.
Info: Wioletta Derda,
nauczyciel historii SP Mstów

Niedzielny wieczór stał się miejscem wspomnień, hołdu dla bohaterów i występu operowego
pod przewodnictwem jednego z
najznamienitszych polskich śpiewaków – tenora Bogusława Morki.
Ten wybitny artysta jest solistą
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz Teatru Muzycznego
Roma. Artysta nie stroni od innych gatunków muzycznych wykonując oratoria, pieśni, a także
partie operetkowe i musicalowe.
Koncertuje i nagrywa z czołowymi orkiestrami w Polsce i za

granicą. Współpracuje z innymi
ikonami sceny Polskiej jak Alicja
Majewska, Włodzimierz Korcz,
Seweryn Krajewski i inni. Bardzo
ceni sobie pozytywnie rozumiany
patriotyzm oraz spuściznę polską,
którą tworzą pieśni patriotyczne i
kolędy.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Info: Krzysztof Drynda, Dyrektor
GOK w Mstowie

12 Podsumowanie piłkarskiej jesieni
Ze zmiennym szczęściem w rundzie jesiennej rywalizowali w Lidze Okręgowej piłkarze „Warty” Mstów. Wysokie zwycięstwa
przeplatane „wypadkami przy pracy” pozwoliły na zajęcie miejsca w środku tabeli. Świetne wyniki pozwoliły Białej Gwieździe
Krasice zakończyć jesień na miejscu, które pozwala myśleć o
awansie do A-klasy. Rywalizujące w równoległej grupie B-klasy: Warta II Laguna Mstów i Iskra Mokrzesz radzą sobie nieco
gorzej.
Okres przygotowawczy przed
rundą jesienną w okręgówce
przyniósł „Warcie” Mstów dwie
porażki i jedno zwycięstwo w
sparingach. Biorąc pod uwagę,
że wakacje nie sprzyjały frekwencji zawodników na treningach i w meczach kontrolnych,
pozwalało to czekać na zbliżający się sezon z optymizmem.
Apetyty kibicowskie podsycało
też zajęcie w poprzednim sezonie piątej lokaty w lidze. Niestety, początek rundy pokazał,
że o powtórzenie tego rezultatu będzie trudno. Porażki z

ekipami z Truskolasów, Kłobucka i Huty Starej sprawiły,
że po trzech kolejkach „Warta”
nie miała na koncie punktów.
Potem już lepsze występy piłkarze z Mstowa przeplatali gorszymi, co pozwoliło im przed
zimą uplasować się na miejscu
nr 12 w osiemnastozespołowej
lidze. Spośród 17 rozegranych
spotkań „Warta” 6 rozstrzygnęła na własną korzyść, a 8 przegrała, pozostałe 3 remisując.
W dużo lepszych nastrojach
spędzą natomiast zimę kibice

krasickiej „Białej Gwiazdy”, którzy w bieżącym sezonie rywalizują w I grupie B-klasy. Znakomita jesień w wykonaniu ekipy
z Krasic dała im pozycję wicelidera tabeli i pozwala realnie
myśleć o zajęciu na zakończenie rozgrywek miejsca premiowanego awansem. Minimalnie
lepszym bilansem punktowym
na chwilę obecną mogą się w
grupie poszczycić wyłącznie
zawodnicy Sparty Nowa Wieś.
Swój udział w osiągnięciu dobrych rezultatów ma Tomasz
Gęsiarz, urzędujący wójt Gminy, który kilka miesięcy temu
zdecydował się kontynuować
swoją piłkarską przygodę w
barwach drużyny z Krasic. Z
9 meczów rozegranych jesienią, Biała Gwiazda wygrała 6,
przegrywając 1. Dwa mecze z
jej udziałem zakończyły się po-

działem punktów. Dodajmy, że
najlepszym strzelcem ligi jest
zawodnik BGK, Michał Mizgała
(12 bramek)
W grupie II B-klasowych rozgrywek rywalizują dwie drużyny z gminy Mstów. Są to: „Warta
II Laguna” Mstów i „Iskra” Mokrzesz. Dla obu ekip tegoroczna jesień nie była najlepszym
piłkarsko okresem, bo osiągnięte wyniki nieco odbiegają
od przedsezonowych oczekiwań. W jedenastozespołowej
lidze drużyny reprezentujące
gminę Mstów uplasowały się
na miejscach 8-9, wyprzedzając jedynie się drużyny Siedlca
Dużego Gniazdów oraz Lelovii
Lelów.

Brązowy medal piłkarek w Igrzyskach Piłkarze SP Mstów mistrzem Powiatu
Młodzieży Szkolnej
Pięknym sukcesem mstowskich piłkarzy zakończyły się Igrzy10.10.2018r. w Kruszynie odbył się ﬁnał dziewcząt w piłce nożnej w
ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego. W
turnieju ﬁnałowym wystąpiło pięć najlepszych reprezentacji powiatu częstochowskiego. Grano systemem „każdy z każdym”.

ska Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego w piłce
nożnej chłopców (ur. 2003-2005). Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Mstowie została mistrzem powiatu, wygrywając
kolejno trzy turnieje – eliminacyjny, półﬁnałowy i ﬁnałowy.
Szczególnych emocji dostarczył turniej finałowy rozegrany
16.10.2018 w Kruszynie. Nasi
chłopcy najpierw w meczu półfinałowym pewnie pokonali
Widzów 3-1 (po trzech trafieniach Jakuba Wiśniewskiego), a następnie po zaciętym
boju wygrali finał ze Starczą
2-1 (bramki zdobyli Jakub Wiśniewki i Jakub Klyta).
Wspaniale zagrała cała druży-

Bramki dla mstowskiej drużyny zdobyły:
Zoﬁa Plucińska - 2,
Kinga Nowakowska - 1.
- To, że piłka jest nieprzewidywalna przekonaliśmy się w ostatnim meczu, gdzie dosłownie 10
sekund przed końcami byliśmy
vice-mistrzami powiatu, ale
przypadkowy strzał spowodował, że różnicą bramek zajęliśmy
ostatecznie 3 miejsce. Wielkie
brawa dla naszej drużyny, która w każdym meczu pokazała
olbrzymi charakter i wolę walki
do ostatnich minut - relacjonuje opiekun reprezentacji SP
Mstów, Piotr Całusiński.

na, ale na szczególne uznanie
zasługują Jakub Wiśniewski,
Jakub Klyta i Michał Margas,
którzy byli motorem napędowym całej drużyny.
Wiosną przyszłego roku drużyna SP Mstów będzie reprezentować powiat częstochowski
w rozgrywkach rejonowych,
gdzie zmierzy się z mistrzem
Częstochowy i mistrzem powiatu kłobuckiego.
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