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Nasi w czołówce
Reprezentacja mstowskiego gimnazjum potwierdziła swoją 
przynależność do czołówki regionu, zajmując doskonałe, piąte miejsce 
w Finale Wojewódzkim Turnieju COCA – COLA CUP.

 Do udziału w bieżącej edycji tur-
nieju zgłosiło się 250 gimnazjów z całego 
województwa śląskiego. W kwietniu i maju 
rywalizowały w turniejach eliminacyjnych. 
To właśnie świetna postawa, jaką zapre-
zentowali w nich mstowianie zaowocowała 
udziałem w zawodach finałowych. W ich 
elitarnej obsadzie znalazło się zaledwie 16 
ekip, podzielonych na cztery grupy.
 Turniej główny odbył się w Cho-
rzowie i rozpoczął od rozgrywek grupo-
wych. Rywalami naszych młodych piłkarzy 
na tym etapie były drużyny: Gimnazjum 
Mistrzostwa Sportowego z Żywca, Gim-
nazjum w Niegowej oraz Gimnazjum 22 
z Częstochowy. Dwie pierwsze drużyny 
udało się pokonać odpowiednio: 5-1 (bram-
ki: A.Jura, F.Orlikowski, K.Motłoch, W.Ba-
naś, M.Sowiński) i 4-1 (bramki: A.Jura – 2, 
B.Waszkiewicz, W.Banaś). Mstowianie nie 
zdołali jednak uzyskać korzystnego rezul-
tatu z częstochowskim gimnazjum i musieli 
uznać wyższość rywala, przegrywając 0-4. 
Jak się okazało zwycięzcy tego meczu osta-

tecznie okazali się najlepszą ekipą w całym 
turnieju.
 Drugie miejsce w grupie dało 
mstowianom awans do ćwierćfinału, w 
którym to na ich drodze stanęła ekipa Gim-
nazjum Sportowego z Gliwic. Choć nasza 
ekipa dzielnie walczyła, to przeciwnik roz-
strzygnął mecz na swoją korzyść. Gliwicza-
nie zwyciężyli 1:2, a bramkę dla mstowian 
zdobył A. Jura.
- Jest to kolejny duży sukces młodych 
mstowskich piłkarzy w ostatnich latach, bę-
dący owocem wzorowej współpracy między 
Zespołem Szkół w Mstowie, a Wartą Mstów 
– podkreśla Piotr Ujma, zastępca dyr. Zespo-
łu Szkół we Mstowie. - Szczególne ukłony 
należą się trenerowi Prometeuszowi Mora-
wiakowi, który jest trenerem grup młodzie-
żowych w „Warcie”.
 Skład reprezentacji Gimnazjum 
Mstów: Dominik Mermer, Dominik Gołda, 
Wojciech Banaś, Fabian Orlikowski, Michał 
Sowiński, Adrian Jura, Bruno Waszkiewicz, 
Krzysztof Motłoch, Klaudiusz Radecki. 

AJ

Świętuj z Kanonikami!

 4 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, we 
wszystkich miastach i wsiach odbywać się będą procesje Bożego Ciała. Tak 
samo będzie w Mstowie, gdzie po Mszy św. o godz. 11.00 ulicami wyruszy 
procesja, zatrzymując się kolejno przy czterech ołtarzach, przygotowanych 
specjalnie na to Święto. W Mstowie od kilku lat jest zwyczaj, że co roku inna 
z należących do parafii miejscowości przygotowuje ołtarze na Boże Ciało. Są 
one efektowne i różnorodne, wzbogacając sakralną wartość uroczystości o 
kulturowe bogactwo regionu. 
 Natomiast w niedzielę, 7 czerwca Kanonicy Regularni zapraszają na 
Dzień Dziecka. Najpierw do kościoła na Mszę św. o godz. 11.00, a później do 
ogrodu klasztornego. Mszę św. odprawi bp Antoni Długosz i to jego koncer-
tem rozpocznie się świętowanie w ogrodzie. Nie zabraknie innych atrakcji: 
występów artystycznych, loterii (główną nagrodą jest wyjazd do Rzymu!), 
konkursów i zabaw, można będzie skorzystać z przejażdżek konnych i qu-
adami, na najmłodszych czekać będą dmuchańce, a dla wszystkich ciepły 
posiłek, wata cukrowa i popcorn, a także mnóstwo innych atrakcji. 

Zapraszają: 
Kanonicy Regularni Laterańscy 

oraz Gmina Mstów
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Przebudowa ulic Słowackiego
 i Sienkiewicza w Mstowie wraz z ich odwodnieniem

Przebudowa wodociągu 
na ul. Willowej i Jurajskiej w Jaskrowie

Krótko o inwestycjach

 Prace trwają. Przewidywany termin 
ich zakończenia to 30 czerwca 2015.
Zakres zadania:
- droga w ul. Słowackiego o dł. 365mb i szerokości 
zmiennej tj. 6m na długości 157,47m oraz 5m na 
pozostałej długości.
- droga w ul. Sienkiewicza o dł. 75mb i szerokości 
5,5m
- odwodnienie powierzchniowe spadkami po-
przecznymi i podłużnymi do przebudowanego 
systemu odwodnienia – kanału deszczowego po-
przez kratki ściekowe.
Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo – Mostowych „Myszków” Sp. z 
o.o. z Żarkek.

 Prace trwają. Ich zakończenie planowa-
ne jest na koniec sierpnia 2015 r.
Zakres zadania:
- przebudowa istniejącego wodociągu wykona-
nego z rur żeliwnych na wodociąg z rur PEHD 
o średnicy 125/11,4mm o łącznej długości ok. 
2020m

- przebudowa 87 szt. przyłączy na odcinku od 
włączenia do zaprojektowanego wodociągu do 
ok. 1,0m poza granicę pasa drogowego o łącznej 
długości 472,0m
Inwestycję realizuje Zakład Usługowo – Handlo-
wy „HYDROGAZ” Zenon Kuban z Częstochowy.

Dokumentacje projektowe
Zlecono opracowania dokumentacji projekto-
wych dróg, na które wcześniej Rada Gminy za-
bezpieczyła fundusze w tegorocznym budżecie. 
Powstają projekty dotyczace: 
- Małusy Wlk-Kolonia - DOKUMENTACJE PRO-
JEKTOWE
Zostały zlecone opracowania dokumentacji pro-
jektowych dróg, na które mamy zabezpieczone 
pieniądze w tegorocznym budżecie tj.:
- Małusy Wlk-Kolonia , 
- ul.Ogrodowa w Cegielni, 
- ul.Brzozowa w Wancerzowie

Projekt Aglomeracji  (Kanalizacja)
Została podpisana umowa z firmą „KMProj” na 
opracowanie projektu aglomeracji (potrzebne, 
abyśmy spełnili wymagania RPO w zakresie 
ewentualnej rozbudowy kanalizacji w gminie 
Mstów tj. 
- 10 000 RLM oraz 
120 osób/km sieci 
(mamy złożony projekt w ramach ZIT/RIT)

Dobudowy oświetlenia ulicznego  
w ramach Funduszu Sołeckiego
zlecono dobudowy oświetlenia ulicznego w ra-
mach Funduszu Sołeckiego: 
-ul.Słowackiego w Mstowie, 
- ul.Jaskrowska ; ul.Sadowa ; ul.Dębowa (projekt) 

w Wancerzowie.
Trwają również rozmowy nad wykonaniem 
wniosków na dobudowy z Komisji Komunalnej.

Tablice z nazwami ulic
Zakupiono i zamontowano 26 tablic z nazwami 
ulic w miejscowościach:
Wancerzów (2 szt.) ; Latosówka (2 szt) ; Jaskrów 
(7 szt.) ; Siedlec (4 szt.) ; Mstów (2 szt) ; Zawada (4 
szt.) ; Mokrzesz (5 szt)
- ul.Ogrodowa w Cegielni
- ul.Brzozowa w Wancerzowie

Projekt Aglomeracji  (Kanalizacja)
Podpisano umowę z firmą „KMProj” na opraco-
wanie projektu aglomeracji (warunek konieczny 

do spełnienia wymagań RPO w zakresie ewen-
tualnej rozbudowy kanalizacji w gminie Mstów)

Dobudowy oświetlenia ulicznego w ramach 
Funduszu Sołeckiego
Zlecono dobudowy oświetlenia ulicznego w ra-
mach Funduszu Sołeckiego: 
-ul.Słowackiego w Mstowie, 
- ul.Jaskrowska ; ul.Sadowa ; ul.Dębowa (projekt) 
w Wancerzowie.

Tablice z nazwami ulic
Zakupiono i zamontowano 26 tablic z nazwami 
ulic w miejscowościach:
Wancerzów (2 szt.) ; Latosówka (2 szt) ; Jaskrów 
(7 szt.) ; Siedlec (4 szt.) ; Mstów (2 szt); Zawada (4 
szt.) ; Mokrzesz (5 szt)

Remonty na ul.Sportowej w Mstowie Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych
Zakres zadania:

- droga o długości 245,85mb i szerokości 3m z 
nawierzchnią z kostki brukowej gr. 8cm - kolor 
szary, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 
3cm na podbudowie z kruszywa kamiennego, ła-
manego w dwóch warstwach: - warstwa górna o 
frakcji 0/31,5mm gr. 5cm - warstwa dolna o frak-
cji 31,5/63mm gr. 15cm i warstwie odsączającej z 
piasku gr. 9cm. 

- odwodnienie poprzez wykonanie cieku z kostki 
na ławie betonowej w osi drogi do kratki ścieko-
wej podłączonej do studni chłonnej..
 Wykonawcą jest firma: P.H.U.B. MAR-
MADEX Magdalena Piątek – Sosnecka, ul Hele-
nówka 5B, 42-300 Myszków. 
Cena oferty brutto – 133 573,42. Gwarancja – 84 
m-ce
 Wartość kosztorysowa zadania: 
140.000 zł.

 Rozstrzygnięto przetarg i zakończo-
no pierwszy etap zadania pod nazwą: „Remont 
cząstkowy nawierzchni dróg gminnych przy 
użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów bazal-
towych o wym. od 2 do 5 mm wbudowanych pod 
ciśnieniem przy użyciu remontera, przy średniej 
głębokości ubytków od 2 do 6 cm, na terenie Gmi-
ny Mstów”.
 Zadanie realizuje firma: POLDEK” Ma-
rek Włodarczyk ul. Długosza 89, 42-100 Kłobuck.

 Ustalono cenę jednostkową za wyko-
nanie remontu 1m2 nawierzchni bitumicznej w 
wysokości brutto 16,59zł/m2. 
 Wartość umowy brutto z VAT nie może 
przekroczyć kwoty 80 000,00zł.
 Szacunkowa ilość robót do wykonania 
to remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
o łącznej powierzchni 2600m2.
  Zakończył się wiosenny etap zadania, 
drugi realizowany będzie do 20 grudnia 2015r.

Zaufanie nie spada
 Minęło pierwsze pół roku działal-
ności Rady Gminy Mstów bieżącej kadencji. 
Wśród jej członków jest Zbigniew Bigosiński, 
który ma już na koncie doświadczenie zdo-
byte na podobnym stanowisku przed laty. O 
swoich doświadczeniach związanych z pracą 
w Radzie, a także o hodowli owiec, którą zaj-
muje się od lat, opowiedział redakcji mstow-
skie24.pl

Ma pan na koncie niejednokrotny start w 
wyborach na sołtysa Mstowa, do Rady Gmi-
ny, a nawet na wójta. Mimo upływu lat po-
parcie nie spada?
- Wiadomo, że wybory mają to do siebie, że 
wszystkim się nie dogodzi. Także podczas 
tych wyborów do Rady sprzed pół roku 
spotkałem się ze złośliwościami ze strony 
oponentów, bo trudno tego uniknąć. Wyni-
ki mówią jednak same za siebie – wciąż nie-
zmiennie cieszę się zaufaniem mieszkańców 
Mstowa i jestem z tego bardzo dumny, pierw-
sze wyborcze szlify zdobywałem kandydując 
na sołtysa. Kiedy wygrałem trzy razy z rzę-
du, po raz pierwszy zdecydowałem się spró-
bować dostać się do Rady. Tu też się udało. 
Spośród wszystkich piętnastu zasiadających 
wtedy w Radzie osób uzyskałem największą 
liczbę głosów. Poparciem cieszyłem się także 
wśród kolegów radnych, którzy wybrali mnie 
na swojego wiceprzewodniczącego. Po tamtej 
kadencji  zdecydowałem się spróbować swo-
ich sił w wyborach wójta. W Mstowie wygra-
łem, ale w skali całej gminy głosów zabrakło. 
Kilka miesięcy temu ponownie postanowiłem 
ubiegać się o fotel radnego, ponieważ podob-
nie jak wiele innych osób bardzo krytycz-
nie oceniam działalność poprzedniej Rady i 
uznałem, że trzeba zrobić wszystko, aby ten 
wizerunek zmienić. Z ugrupowania, które 
reprezentowałem spośród 14 kandydatów, 
udało się wprowadzić do Rady 11. To świetna 
ekipa, są wśród nas młodzi, wykształceni lu-
dzie, którzy chcą i mogą zrobić wiele dobrego.

Wyborcy często rozliczają kandydatów za 
ich dokonania. Pan jest ze swojej dotychcza-

sowej działalności zadowolony?
- Po działalności Rady, której byłem wiceprze-
wodniczącym została wspaniała pamiątka w 
postaci terenów rekreacyjnych nad Wartą. 
Wtedy też zbudowano halę gimnastyczną 
przy mstowskiej szkole. Choć byłem wtedy 
w opozycji do urzędującego wówczas wójta, 
udało nam się wywalczyć naprawdę dużo. 
Jestem przekonany, że i po bieżącej kadencji 
pozostaną takie wspaniałe pamiątki.

Pół roku już minęło, czy coś już udało się 
osiągnąć, czy też najlepsze dopiero przed 
nami?
- Jestem rodowitym mstowianinem, więc 

rodzinna miejscowość jest mi bliska szcze-
gólnie. Jeżeli więc chodzi o sam Mstów, to 
już udało nam się ruszyć do przodu z trzema 
zadaniami drogowymi: ul. Słowackiego, Spor-
tową i łącznikiem między drogą wojewódzką, 
a ośrodkiem zdrowia. Wizja lokalna, jaką nie-
dawno przeprowadziliśmy natomiast w całej 
gminie ze wszystkimi radnymi pokazała, że 
nie mamy się czego wstydzić. Właściwie w 
każdej z miejscowości w ostatnich latach zo-
stało zrealizowane mniejsze, bądź większe 
zadanie. Tak ma być też w bieżącej kadencji 
– żadnej z miejscowości nie będziemy dyskry-
minować i żadna nie będzie zapomniana.

To chyba nie jest łatwe, będąc mieszkańcem 
jednej miejscowości umieć też dostrzec po-
trzeby innych?
- Praca obecnej Rady, a to, co działo się w po-
przedniej kadencji, to niebo a ziemia. Obra-
dy zawsze przebiegają nad wyraz spokojnie, 
a stare przysłowie mówi przecież, że zgoda 
buduje. Sam na własnej skórze odczułem 
negatywne skutki tego, co działo się podczas 
kadencji minionej. Ucierpiałem przykłado-
wo przez uchwały krzywdzące mnie, jako 
inkasenta podatku. Teraz wszyscy radni sta-
rają się pamiętać, że są radnymi całej gminy 
i zapewne każda miejscowość doczeka się 

czegoś dobrego dla siebie jeśli nie zaraz to za 
rok, dwa. Może nawet jeszcze później, ale na 
pewno. 

Obserwatorzy z zewnątrz zgodnie twierdzą, 
że Mstów pięknieje z roku na rok. Widzi pan 
tę tendencję?
- My mieszkańcy widzimy systematyczny 
wzrost liczby odwiedzających gminę tury-
stów, a to o czymś świadczy. Myślę, że już 
teraz właśnie z turystyką i rekreacją jest 
Mstów przede wszystkim kojarzony. Dużym 
magnesem są okolice zbiornika „Tasarki”. 
Mnie i wielu innym mieszkańcom Mstowa 

marzy się budowa kładek, które ułatwiłyby 
dotarcie do tego miejsca znacznie krótszą 
drogą, niż dotychczas. 

Porozmawiajmy o pana życiu prywatnym. 
Zajmuje się pan hodowlą owiec. Ile sztuk ma 
pan teraz w gospodarstwie?
- W tej chwili moje stado liczy ponad setkę 
owiec. Niektóre z nich można było zobaczyć 
w jasnogórskiej szopce. Hodowlą zajmuję się 
już ponad 30 lat. W naszej okolicy jest nie-
wiele osób, które też to robią, a jeśli już to 
hodują inne odmiany. Rasa, którą ja się zaj-
muję jest rasą typowo mięsną. Moja córka 
natomiast postawiła na rasę olkuską, plenno 
– mleczną. Rodzinna tradycja jest więc kon-
tynuowana, bo wcześniej owcami zajmowali 
się także mój dziadek i ojciec. Okolice Mstowa 
mają w tej kwestii bogate tradycje. Przed laty 
pracowałem w skupie wełny i pamiętam, że 
miesięcznie trafiało tam ponad dwie tony to-
waru. To dowodzi, jak popularna była wtedy 
w naszych okolicach hodowla owiec.  

Jakie perspektywy ma pan w związku z tym 
zajęciem?
- Do niedawna sporo jagniąt sprzedawałem 
na eksport. W ostatnim czasie mocno wzrósł 
jednak popyt na owcze mięso w kraju, więcej 
osób decyduje się także na tworzenie nowych 
stad. Polska jagnięcina to mięso naprawdę 
przedniego gatunku, jest też bardzo zdrowe. 
Myślę więc, że idzie to w dobrym kierunku?

Co chciałby pan na koniec przekazać za na-
szym pośrednictwem mieszkańcom gminy?
- Przede wszystkim chciałbym gorąco podzię-
kować za okazane mi po raz kolejny zaufa-
nie. Jestem dumny z uzyskanego w ostatnich 
wyborach poparcia, spośród 60 kandydatów 
uzyskałem trzeci rezultat, jeśli idzie o liczbę 
głosów. Zrobię wszystko, aby nie zawieść i 
aby wszyscy po tej kadencji zgodnie oceniali 
ją jako udaną dla całej gminy. Bardzo wsztst-
kim dziękuję.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
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Ćwierćwiecze samorządu w Mstowie
25 lat temu w Polsce wprowadzono w życie reformę samorządową – uważaną dziś za jedną z filarów III RP. Po raz 
pierwszy po roku 1945 odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory. W gminie Mstów, podobnie jak w pra-
wie 2,5 tys. innych gmin w Polsce, wybrano Radę Gminy pierwszej kadencji. Wkrótce potem spośród jej członków 
wybrano także pierwszego wójta, a został nim Henryk Pytel. Po jego rezygnacji do końca kadencji wójtem była 
Bogusława Jura.
 Pakiet ustaw samorządowych, 
które zrewolucjonizowały system pa-
nujący w PRL, senat przyjął w styczniu 
1990 roku. Dwa miesiące później uchwa-
lił je sejm. Najważniejsza z ustaw przewi-
dywała zamianę funkcjonujących dotąd 
Rad Narodowych – Rad Gmin, których 
uprawnienia miały być dużo większe. 
Spośród członków tych ostatnich wyła-
niani mieli być z kolei prezydenci, bur-
mistrzowie i wójtowie. W rękach tych 
ostatnich spoczywać miała odtąd władza 
wykonawcza. 
 27 maja 1990 r. Polacy wybrali 
255 rad miasta,  574 rady gminno-miej-
skie i  2383 rad gmin. W wyborach tych 
zagłosowało zaledwie 42 proc. upraw-
nionych do głosowania. Wynikało to za-
pewne z odziedziczonego po PRL braku 
zaufania społeczeństwa do władzy i bra-
ku wiary w realną możliwość wpływu na 
rzeczywistość polityczną. Polacy mieli 
przecież świeżo w pamięci ewidentne 
przekręty PRL-owskich władz, według 
których frekwencja w lokalach wybor-
czych nieraz zbliżała się do 100 proc.
 W pierwszych polskich wy-
borach samorządowych wystartowały 
przede wszystkim Obywatelskie Komi-
tety Wyborcze wywodzące się głównie 
z ruchu Solidarności. Nie inaczej było w 

gminie Mstów. To właśnie osoby z listy 
solidarnościowej weszły w skład Rady 
Gminy Mstów pierwszej kadencji. 
Skład Rady Gminy :

  1.Henryk  Pytel             -  Wancerzów
  2.Marek  Stępień           -  Cegielnia
  3.Jadwiga  Hereźniak    -  Latosówka
  4.Krystyna  Prokopska  -  Jaskrów
  5.Anna  Madej               -  Jaskrów
  6.Eugeniusz  Sil             -  Jaskrów
  7.Józef  Ziental              -   Kuchary
  8.Władysław  Stefaniak -   Mokrzesz
  9.Edward  Sztoner         -   Kuśmierki
10.Eugeniusz  Boral        -   Krasice
11.Andrzej  Ziętal            -  Krasice
12.Lucjan  Kotecki           -  Małusy Wielkie
13.Franciszek  Sołtysiak   - Kobyłczyce
14.Wiesław  Sypek           -  Małusy Małe 
15.Feliks Ciężkowski       -  Mstów
16.Józef  Krawczyk          -  Mstów
17.Zdzisław  Suchański    -  Mstów
18.Bogusława  Jura          -  Mstów
19.Piotr  Bednarek           -  Siedlec
20.Czesław  Derda           -  Wancerzów
21.Elżbieta  Dwojak        -   Zawada
22.Remigiusz  Pardela     -   Zawada

 Przewodniczącym został Zdzi-
sław Suchański, a wkrótce potem radni 
spośród siebie wybrali wójta. Został nim 
Henryk Pytel.
- Przed wyborami do parlamentu w 1989 
r. założyliśmy Stowarzyszenie Rolników 
Indywidualnych. Zachowało mi się na-
wet pismo, w którym powiadamiamy 
naczelnika o tym, kto jest w grupie ini-

cjatywnej. Wspierał nas m.in. ks. Borecki, 
który trzymał pieczę nad całą grupą, ale 
nikomu niczego nie narzucał, mieliśmy 
wolną wolę. Ta opieka duchowa była jed-
nak bardzo ważna, inaczej nie dalibyśmy 
rady – wspomina Henryk Pytel. - Pierw-
sza kadencja była bardzo ideowa. Nikt 
nie szedł do gminy, żeby zrobić biznes. 
Ludzie byli bardziej zaangażowani niż 
teraz. Zmieniał się system i ludzie chcieli 
wierzyć w pozytywne zmiany.  

 Henryk Pytel pełnił funkcję 
wójta do połowy 1992 roku. Nowym 
włodarzem została Bogusława Jura, któ-
ra wcześniej pełniła funkcję sekretarza 
Gminy Mstów. To pod jej rządami dobie-
gła końca historyczna, pierwsza po prze-
łomie 1989 roku samorządowa kadencja 
w gminie Mstów.  
- Po kilku miesiącach wójtowania naszło 
mnie sporo refleksji i zwątpienia. Ina-
czej sobie to wyobrażałem, przemiany 
nie były takie, jakich się spodziewałem. 
Byłem rozczarowany, zacząłem się za-
stanawiać, czy ktoś Polaków naiwnie nie 
wykorzystał. Zrezygnowałem z funkcji 

Henryk Pytel - pierwszy wójt gminy Mstów

Bogusława Jura - wójt gminy Mstów 
w latach 1992- 95 

wójta, ale nigdy nie żałowałem, że nim 
byłem i nie żałuję do tej pory. Przez ten 
krótki okres naprawdę czułem się częścią 
czegoś wielkiego i nikt mi tego nie zabie-
rze. Dziś, ćwierć wieku później nadal 
zdarza się, że ludzie tytułują mnie „panie 
wójcie” - mówi Henryk Pytel.
 Pierwsza kadencja samorządu 
w gminie Mstów to szereg zrealizowa-

nych zadań. Wybudowano gazociąg w 
Jaskrowie, Wancerzowie, Siedlcu i części 
Mstowa. Nowe drogi asfaltowe powstały 
w Cegielni, Zawadzie, Kucharach, Ja-

skrowie i Jaźwinach. Zmodernizowano 
drogi gruntowe w Łuszczynie, Latosów-
ce, Cegielni i Małusach Wielkich. Oświe-
tlenie uliczne pojawiło się w Zawadzie, 
Małusach Małych, Jaskrowie, Mokrzeszy 
i Latosówce.
 Gmina Mstów współfinanso-
wała budowę szkoły w Brzyszowie oraz 
remonty szkół w Mokrzeszy i Krasicach. 
Zakończono budowę remizy OSP w Kra-
sicach, dofinansowano budowane wów-
czas remizy w Małusach Wielkich i Ma-
łusach Małych, Kucharach oraz Siedlcu. 
Zakończono adaptację budynku dawnej 
szkoły na potrzeby Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mstowie. Wielkim wydarze-
niem było wybudowanie mostu na War-
cie w Kłobukowicach. Sporo wysiłku i 
uwagi poświęcono komunalizacji mienia. 
Gmina Mstów przejęła 144 ha gruntów, 
budynek starej poczty w Mokrzeszy (już 
nieistniejący), budynek szkoły w Łusz-
czynie, budynek Urzędu Gminy, lecznicę 
weterynaryjną, GOK i ośrodek zdrowia 
przy ul. Wolności 58 w Mstowie, a także 
zespół pałacowo – parkowy w Kłobuko-
wicach (dziś własność prywatna). 

Adam Jakubczak, Mariusz Rajek
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Zarówno wielu mieszkańców gminy Mstów, jak i odwiedzających ją turystów zdaje sobie sprawę, że to miejsce o 
przebogatej tradycji. Szczegółową wiedzą poszczycić się mogą jednak tylko historycy, bądź osoby amatorsko zajmu-
jące się badaniem dziejów tej Małej Ojczyzny. Chcąc część historycznej wiedzy upowszechnić i dosłownie wyjść z 
nią na ulice, gminne władze zrealizowały projekt, którego wymiernym efektem jest zestaw tablic dydaktycznych 
z informacjami o najciekawszych, choć nieraz nieistniejącyh już, obiektach.
 Wielu mieszkańców Mstowa 
szczyci się faktem, że niegdyś świetnością 
przewyższał on nawet pobliską Częstocho-
wę. Ślady zarówno najlepszych, jak i gor-
szych czasów dla miejscowości i jej okolic, 
znaleźć można na tablicach wykonanych 
na zlecenie Urzędu Gminy. Wiele z nich po-
kazuje obiekty, po których zostały już tylko 
wspomnienia i stare fotografie. Należą do 
nich: mstowska synagoga, kosciół Św. Woj-
ciecha, czy dwór w Wancerzowie. Teraz 
miejsca, w których kiedyś stały wspomnia-
ne budynki, oznaczone są przez pamiątko-
we tablice. Są na nich zdjęcia i opis. 

- Dostęp do materiałów źródłowych w wie-
lu przypadkach był nie lada problemem. 
Dysponujemy zaledwie jednym zdjęciem 

synagogi, podobnie jest z dworem, zaś ko-
ściół Św. Stanisława mamy tylko na iko-
nografii. Nie dysponujemy fotografiami 
przedwojennego wyglądu cmentarza ży-
dowskiego, zniszczonego przez Niemców 
w trakcie wojny. Nadal też nie wiemy  jak 
wyglądały dawniej zabudowania dworskie 
w Jaskrowie – mówi Adam Markowski za-
stępca wójta gminy Mstów.
 W zbieranie materiałów, wykorzy-
stanych do wykonania tablic włączyło się 

sporo pasjonatów historii mstowskiej zie-
mi. Swoją kolekcję archiwaliów udostępnił 
Artur Bigosiński. Jego zbiór jest tak obszer-
ny, że wykorzystano zaledwie niewielką 
jego cząstkę. Przydała się także życzliwość 
Oskara Juchnika, który pomógł w dotarciu 
do unikalnych zbiorów swego zmarłego 
ojca Stanisława, wielkiego miłośnika histo-
rii Krasic. Do wykonania tablic, które sta-
nęły w Jaskrowie przyczyniły się: kronika 
tutejszej szkoły oraz fotografie przekazane 

przez mieszkańca, a obecnie także radnego, 
Bogusława Gawrona. Wśród innych osób, 
dzięki którym upowszechniana jest wiedza 
o Mstowie, wymienić należy Urszulę Ca-
łusińską i Marka Dewódzkiego, znanych z 

wielu wcześniejszych inicjatyw mających 
na celu promocję gminy.  
- Traktujemy ten projekt jako otwarty – je-
steśmy gotowi go rozwijać dysponując do-
stateczną ilością zdjęć z najprostszymi na-
wet opisami, zwłaszcza co do miejsc, osób 
i dat. Czasami warto spojrzeć co jest w tle 
osób stojących na pierwszym planie, bo 
miejsca te dziś wyglądają zupełnie inaczej. 
Będziemy bardzo wdzięczni za użyczenie 
takich materiałów celem zeskanowania do 
wersji elektronicznej, bo oryginały oczywi-
ście zwrócimy – mówi Tomasz Gęsiarz, wójt 
gminy Mstów.

Adam Jakubczak 

Żywa altanka
Na początku maja w pobliżu budynku mstowskiego Urzędu Gminy 
pojawiła się tajemnicza konstrukcja, wzbudzająca zainteresowanie 
przechodniów. Jest to krąg związanych u góry, wierzbowych wi-
tek. Docelowo utworzą one żywą altanę.

 Konstrukcja z młodych wierzb 
powstała w ramach warsztatów wikliniar-
skich, które poprowadzili pracownicy Spół-
dzielni Socjalnej „Parostatek” z Cieszyna. 
Przybyli do Mstowa na zaproszenie Gmin-
nego Ośrodka Kultury, a inicjatywę popar-
ły ochoczo gminne władze. W tworzenie 
konstrukcji czynnie włączyli się uczniowie 
Gimnazjum w Mstowie, dzieci z przedszkoli 
w Mstowie i Siedlcu oraz z oddziału przed-
szkolnego w Mstowie. Uczestnicy zajęć po-
znali techniki nie tylko tworzenia żywych 
altan, ale i wyplatania innych przedmiotów 
z wikliny.
- Mamy wolę dalszej współpracy przy po-
dobnych przedsięwzięciach, tym razem my-
ślimy o wierzbowych rzeźbach stawianych 
na gminnych terenach. Może wykonamy 
duże jabłko, a może zbudujemy wierzbo-

wy kajak, bo sady i spływy to nasze gmin-
ne wyróżniki – mówi Adam Markowski, 
zastępca wójta gminy Mstów. - Na razie 
podlewamy altanę, by puściła korzenie i się 
zazieleniła.

red.
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Strażackie aktualności
By dopłynąć - najpierw dojadą
Poszerzają się możliwości niesienia pomocy, jaką mogą zaoferować mstowscy strażacy osobom poszkodowanym 
podczas powodzi.  Ich wyposażenie wzbogaciło się o przyczepkę podłodziową, dzięki której jednostka pływająca 
OSP Mstów stała się bardziej mobilna i daje możliwość szybszego dotarcia do potrzebujących pomocy.

 W roku 2013, dzięki funduszom 
przekazanym przez Fundację Cemex „Bu-
dujmy przyszłość” w ramach projektu 
„Mstów turystycznie zakręcony”, tutejsza 
jednostka wzbogaciła się o łódź. Ze wzglę-
du na przepływającą przez gminę Wartę i 
powodowane przez nią niejednokrotnie za-
grożenie powodziowe, sprzęt taki od daw-
na był marzeniem ochotników ze Mstowa. 
Dlatego nowy nabytek bardzo ich ucieszył 
i od razu stał się jednym z najważniejszych 
i często wykorzystywanych elementów 
wyposażenia. Łódź może pomieścić 5 osób 
lub przewozić ładunek o masie 550 kg. Wy-
korzystywana jest zarówno w sytuacjach 
kryzysowych, jak i np. przy sprzątaniu rze-
ki, w którym mstowscy strażacy aktywnie 
uczestniczyli już wielokrotnie. Mstowska 
łódź ma konstrukcję płaskodenną, co dosko-
nale sprawdza się w warunkach rzecznych, 
kiedy przy dużym zmętnieniu wody nie wi-

dać znajdujących się pod wodą przeszkód. 
Daje to także możliwości pływania nawet 
po płytkiej wodzie.

 Już rok później, także dzięki Fun-
dacji Cemex „Budujemy Przyszłość” OSP 
Mstów mogła zrealizować kolejny projekt, 
tym razem o nazwie „Mstów po stronie na-

tury”. Wymiernym jego efektem był zakup 
silnika zaburtowego o mocy 5 KM, co po-
zwala łodzi poruszać się z dużą prędkością.
 Kolejny, 2015 rok, przyniósł też 
kolejne udogodnienie dla mstowskich stra-
żaków, którym nieraz już przyszło pomagać 
powodzianom. Tym razem jest to przyczep-
ka, która pozwala na transport samochodo-
wy łodzi, co znacznie zwiększa możliwości 
mobilne.
 Jednostka OSP Mstów, jest obok ja-
skrowskiej jedyną włączoną do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Terenem 
działania jest przede wszystkim cała gmi-
na Mstów, choć zdarzają się interwencje 
także poza nią. Jednostka  posiada zestaw 
kapoków, 2 kombinezony suche do pracy 
w wodzie, koła ratunkowe i rzutki ratowni-
cze. Drobniejszy sprzęt strażacy zakupili ze 
środków własnych.

Kuba Wójtowicz

Kolejny samochód do dyspozycji OSP Mstów

Strażacy zawsze wierni św. Florianowi

Rozrasta się tabor samochodowy mstowskiej OSP. Od niedawna ma ona do dyspozycji lekki samochód ratowniczy 
marki Peugeot Partner, który udało się pozyskać przede wszystkim dzięki determinacji samych ochotników.

O Boże błogosławieństwo i pomyślny przebieg wszystkich akcji, w których przyjdzie im uczestniczyć, mo-
dlili się strażacy z jednostek funkcjonujących na terenie parafii i gminy Mstów. Jak co roku uroczysta Msza 
św. została odprawiona w mstowskim kościele na początku maja, kiedy to obchodzone jest święto patrona 
strażaków – św. Floriana. 

 Nowy w jednostce pojazd słu-
żył pierwotnie jako policyjny radiowóz w 
Katowicach. Został wycofany ze służby 8 
kwietnia 2015 roku i wkrótce potem trafił 
do Mstowa. Tu dzięki pracy samych ochot-
ników przeszedł stosowny „lifting”, który 
przekształcił radiowóz w samochód stra-
żacki. 
- Mstowska OSP należy obok jaskrowskiej 
do najaktywniejszych w gminie. Wiąże 
się to zarówno z liczbą mieszkańców tych 
miejscowości, jak i przynależnością do kra-
jowego systemu ratowniczo – gaśniczego, co 
pociąga za sobą szereg obowiązków – przy-
pomina Eugeniusz Cierpiałowski, komen-
dant Gminnych Straży Pożarnych w Msto-
wie. - Mstowska jednostka ma co prawda do 
dyspozycji nowy ciężki samochód ratowni-
czy, ale pojazdy innych jednostek są o wiele 

starsze. Gminny tabor potrzebuje wzmoc-
nienia, dlatego każde auto cieszy.
 Peugeot Partner w mstowskiej 
jednostce będzie pełnił rolę samochodu 
lekkiego ratowniczego przystosowanego 
do ciągnięcia przyczep oraz do dowożenia 
ratowników i ludzi do akcji ratowniczych.
- W ubiegłym roku wyjechaliśmy do zda-
rzeń 130 razy, w tym już ponad 60. Dyspo-
nujemy sprzętem do różnego rodzaju akcji 
– wylicza Marcin Czapski, naczelnik OSP 
w Mstowie. - Gminę odwiedza coraz więcej 
turystów, coraz więcej jest więc także akcji z 
tym związanych. Cieszymy się, że ostatnio 
mocno poprawił się stan naszego taboru, 
teraz pora na budynki strażackie z praw-
dziwego zdarzenia.
 Mstowscy strażacy podkreślają, że 
ich starania nie przyniosłyby oczekiwane-

go rezultatu, gdyby nie wsparcie ze strony 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Częstochowie i Komendy Woje-

wódzkiej Komendy Wojewódzkiej PSP w 
Katowicach.

Adam Jakubczak

 W większości krajów europejskich 
Dzień św. Floriana tradycyjnie od ponad 
150 lat obchodzony jest jako Dzień Straży 
Pożarnej i Dzień Strażaka. W Polsce oficjal-
nie sejm ustanowił je w roku 2002. Od tam-
tej pory świętują zarówno zawodowcy, jak 
i ochotnicy. Jet to okazja do wręczenia no-
minacji na wyższe stopnie oraz medali i od-
znaczeń. Nie zapomina się także o druhach, 
którzy odeszli z czynnej służby i zmarłych 
strażakach. 

 Tegoroczne uroczystości w mstow-
skim kościele stały się okazją do przy-
pomnienia, iż każdy strażak – ochotnik 
wyjeżdżając do akcji świadomie dokonuje 
dobrowolnego wyboru i niosąc pomoc po-
trzebującym naraża swoje zdrowie, a nawet 
życie. Nawet uczestnicząc w akcjach mniej 
niebezpiecznych, poświęca swój czas, a nie-
jednokrotnie odbywa się to kosztem rodzi-
ny i przyjaciół. Strażacy czynią to nie dla 
zysku, a z potrzeby serca.

- Wśród nas nie brakuje ochotników z 40, 
50-letnim stażem. Tak długo poświęcamy 
swój czas i angażujemy się w służbę całym 
sercem, jak długo zdrowie na to pozwala. 
Zdarza się, że ktoś naszą służbę lekceważy, 
ale to jest prawdziwe poświęcenie – mówi 
Eugeniusz Cierpiałowski, komendant 
Gminnych Straży Pożarnych we Mstowie. 
- Moi przodkowie byli wśród założycie-
li mstowskiej straży, ja tą pasją zaraziłem 

moje dzieci. Strażakiem się jest z potrzeby 
serca.
 W Gminie Mstów działa 11 jedno-
stek OSP: Jaskrów, Kuchary, Mstów, Siedlec, 
Srocko, Małusy Wielkie, Małusy Małe, Mo-
krzesz, Kobyłczyce, Krasice i Zawada. W 
Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśni-
czym działają: OSP Mstów i OSP Jaskrów. 

red.
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Gruzini zaśpiewali w Mstowie

Poszukiwacze przygód, do boju!

Mstowskie gotowanie na szklanym ekranie
Organizowany od ćwierćwiecza Międzynarodowy Festiwal Mu-
zyki Sakralnej od kilku lat zatacza coraz szersze kręgi, wychodząc 
poza Częstochowę, będącą jego kolebką. Trafiał już do dużych pol-
skich aglomeracji, dotąd nie zdarzyło się jednak, by festiwalowe 
koncerty odbyły się w stosunkowo niewielkich miejscowościach. 
Stało się tak dopiero w tym roku, kiedy do grona gospodarzy Festi-
walu dołączyły: Wrzosowa, Mstów i Leśniów.

W nadchodzące wielkimi krokami wakacje na terenie gmin: Mstów, Olsztyn i Janów pole do popisu mieć będą 
poszukiwacze skarbów. Dzięki współpracy samorządów z Państwowym Instytutem Geologicznym powstają stano-
wiska do edukacyjnej gry terenowej Geocaching. 

Widzowie częstochowskiej telewizji osiedlowej Orion mają 
okazję oglądać nakręcone w Mstowie programy kulinarne z 
udziałem Szymona Szlendaka. Zdobywca prestiżowej nagrody 
„Kulinarny talent roku” swoje umiejętności prezentował w 
restauracji „Jabłoniowy Sad”.

 Dopiero od 2013 roku Festiwal 
zmienił formułę. Poza koncertami w Często-
chowie, która w dalszym ciągu jest sercem 
festiwalowych prezentacji, wyszedł także 
poza miasto. W bieżącym  roku zabrzmiał 
min. w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy 
i Gdańsku. Po raz pierwszy natomiast kon-
certy zorganizowano także w mniejszych 
miejscowościach powiatu częstochowskie-
go, takich jak Mstów, Wrzosowa i Leśniów. 
 W klimatycznej scenerii mstow-
skiego kościoła mogliśmy usłyszeć „Sakral-
ne i tradycyjne pieśni polifoniczne Gruzji” 
w wykonaniu kwartetu „Changuri” z Gruzji. 
Na repertuar złożyły się utwory wykonane 
wyłącznie a capella, co zabrzmiało w ko-
ścielnych wnętrzach bardzo efektownie. 

 Wśród publiczności, oprócz miesz-
kańców Mstowa i okolic, zasiedli miłośnicy 
tego typu muzyki z wielu odległych zakąt-
ków Polski. 
- Warto dodać, że dyrektorem artystycz-
nym całego, jubileuszowego festiwalu, była 
na co dzień mieszkająca w gminie Mstów - 
Małgorzata Zuzanna Nowak – przypomina 
zastępca wójta gminy Mstów, Adam Mar-
kowski. - Gratulujemy jej udanego przed-
sięwzięcia, zorganizowanego z wielkim 
rozmachem i znawstwem tematu, a także 
wspaniałą obsadą artystyczną.

Kak

 Mstowskie jabłka już dawno we-
szły na listę sztandarowych produktów, ko-
jarzących się z promocją gminy. Tym razem 
trafiły do częstochowskiej telewizji Orion, 
jako jeden z produktów wykorzystanych 
do produkcji smacznych potraw. W restau-
racji „Jabłoniowy Sad” przygotowywał je 
Szymon Szlendak. Gospodarz popularnego 
programu „Smaki Szymona” wziął udział w 
dwóch nakręconych w Mstowie odcinkach. 
 Szymon Szlendak w 2012 roku 
zdobył prestiżowy tytuł  „Kulinarny talent 
roku”. Jest absolwentem Zespołu Szkół Ga-
stronomicznych w Częstochowie, po ma-
turze pracował m.in.  w hotelu Mercury. 
Obecnie jest kucharzem w restauracji Plat-
ter by Karol Okrasa w hotelu InterConti-
nental w Warszawie.
 Linki do mstowskich odcinków 
„Smaków Szymona” znaleźć można m.in. 
na stronie internetowej Urzędu Gminy.

red.

 Geocaching to zabawa z użyciem 
odbiorników GPS. Dzięki nim i współrzęd-
nym geograficznym poszukuje się ukryte-
go wcześniej przez organizatora, skarbu, 

którym w praktyce jest specjalny pojemnik 
zwany „geocache”. Wśród polskich sym-
patyków zabawy funkcjonują zamiennie 
także takie jego określenia, jak: „skrytka”, 

„skrzynka”, czy „kesz”. Osiągnięcie finało-
wego celu, czyli odnalezienie skarbu, czę-
sto poprzedzone jest wykonaniem zadań 
specjalnych, którymi może być zebranie 
informacji, bądź rozwiązanie zagadek lo-
gicznych. Zdarza się, że poszukiwaczowi 
zajmuje to nawet kilka miesięcy. Na zakoń-
czenie odnalezienie „skarbu” należy odno-
tować na specjalnej stronie internetowej.
 Geocaching jako propozycja dla 
miłośników przygody na świecie pojawił 
się kilkanaście lat temu. Słowo „cache” w 
języku angielskim oznaczające skrytkę na-
wiązuje do skarbów ukrywanych niegdyś 
przez piratów, złodziei, czy uciekinierów. 
Przedrostek „geo” (ziemia) oznacza nato-
miast po pierwsze globalny charakter za-
bawy, ale również analogię do geografii, 
czyli nauki o rozmieszczeniu zjawisk na 
kuli ziemskiej. 

MSTÓW GMINA OTWARTA - OTWARCIE O MSTOWIE 
w każdy czwartek o godz. 14.15 w Radiu FIAT

- Geocaching ma już sporą, międzynarodo-
wą rzeszę sympatyków w każdym wieku. 
Utrzymują oni ze sobą kontakty i organizu-
ją cykliczne spotkania. Ważna jest również 
dla nich ochrona środowiska. Liczymy, że 
przyczyni się to do zwiększenia ruchu tu-
rystycznego na naszym terenie – mówi 
Adam Markowski, zastępca wójta gminy 
Mstów.
 Najczęściej skrytki geocache two-
rzy się w miejscach turystycznie atrakcyj-
nych. Mogą to być np. zabytki, ciekawe 
miejsca widokowe, czy pomniki przyro-
dy. Najlepsze oceny sympatyków zabawy 
otrzymują także schowki ciekawie zama-
skowane. Również na tym polu, jak zapo-
wiadają organizatorzy, gmina Mstów za-
mierza równać do najlepszych. Na dobry 
początek ma tu powstać 10 skrytek. Jeśli 
zabawa się przyjmie – będą kolejne.

Kuba Wójtowicz
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Mstów mistrzem powiatu

Wędkarskiej tradycji stało się zadość

Ze sporą przewagą nad kolejnymi w klasyfikacji drużynami zwyciężyli chłopcy z mstowskiego gimnazjum 
w Drużynowych Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych Powiatu Częstochowskiego w Lekkiej Atletyce, które 
odbyły się w Częstochowie. Nasze dziewczęta zajęły w turnieju dobre, piąte miejsce. 

Długi majowy weekend wędkarzom z gminy Mstów kojarzy się przede wszystkim ze Świętem Szczupaka. 
W tym roku tradycyjna impreza doczekała się już piątej odsłony.

 Zawody odbyły się w maju na 
obiekcie CKS „Budowlani” Częstochowa. 
Rywalizowano w 9 konkurencjach lekko-
atletycznych: 100 m, 300 m, 1000 m, skok 
wzwyż, skok w dal, pchnięcie kulą, rzut 
oszczepem, rzut dyskiem, sztafeta 4x100 
m. Każda z rywalizujących drużyn składała 
się z 14 zawodników, z których każdy mógł 
startować tylko w jednej konkurencji plus 
sztafeta. Wszystkie wyniki indywidualne 
przeliczano na punkty, zgodnie z tabelami 
wielobojowymi.
 Rewelacyjnie wypadła reprezen-
tacja chłopców, która zwyciężyła pewnie, 
zdobywając 1108 punktów. Wynik jest 
naprawdę imponujący, jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że drugi wśród chłopców Olsz-
tyn wywalczył 1074 punkty, a na trzecim 
miejscu uplasowała się Blachownia – 902 
punkty. Indywidualnie chłopcom udało się 
wywalczyć osiem medali.

 Drużyna dziewcząt zajęła V miej-
sce w klasyfikacji drużynowej i wywalczyła 
dwa medale indywidualne.

Nasi medaliści:
II miejsce na 300 m – Karol Sowa,
III miejsce na 300 m – Wojciech Banaś,
II miejsce w skoku w dal – Bruno 
Waszkiewicz,
II miejsce w skoku wzwyż – Piotr Całus,
III miejsce w skoku wzwyż – Michał 
Sowiński,
I miejsce w pchnięciu kulą – Kacper 
Choryłek,
II miejsce w pchnięciu kulą – Dawid 
Choryłek,
II miejsce w sztafecie 4x100 m (Banaś, 
Motłoch, Waszkiewicz, Sowa)
III miejsce na 600 m – Patrycja Całus,
III miejsce w skoku wzwyż – Natalia 
Chadryś.

 Pozostali członkowie drużyny chłopców:
100 metrów – Kacper Derda, Kamil Cału-
siński, Brian Tyras,
300 metrów – Krzysztof Motłoch,
1000 metrów – Fabian Orlikowski, Oskar 
Grabara,
pchnięcie kulą – Michał Bajor.

 Opiekunami drużyny chłopców 
byli: mgr Paweł Derda i mgr Piotr Ujma, a 
drużyny dziewcząt mgr Magdalena Zgar-
dzińska i mgr Teresa Nowakowska.

AJ

 Po raz pierwszy Święto Szczupaka 
w gminie Mstów zorganizowano w 2011 
roku. Był to początek działalności nowej 
Rady Gminy w skład której wszedł min. 
Michał Maciaszczyk, mstowianin, którego 

wielką pasją jest wędkarstwo. Pomysłodaw-
ca organizacji zawodów swoim zaangażo-
waniem zaraził zarówno ówczesne gmin-
ne władze, jak i grono osób, które wsparły 
go przy organizacji pionierskiej w gminie 

Mstów, imprezy. Same zawody w oczach 
uczestników wypadły bardzo dobrze, mu-
siało to więc zaowocować kolejnymi. W 
pięcioletniej, jak dotąd, historii imprezy, 
zdarzyło się już, że łupem uczestników pa-
dły naprawdę dorodne okazy szczupaka. 
Był jednak także i turniej, kiedy z powodu 
braku złowionych ryb, zwycięzcę zawodów 
trzeba wyłonił konkurs rzutów spinnigiem 
do celu. Od niedawna w organizację włą-
czają się czynnie członkowie Mstowskiego 
Stowarzyszenia Promocji i Ochrony Rzeki 
Warty, zrzeszającego wielu miejscowych 
wędkarzy. 

 W tym roku impreza rozpoczęła 
się 1 maja, tradycyjnie już o poranku. 

 W konkursowe szranki stanęło 
35 sympatyków spędzania wolnego czasu 
z wędką w ręku. Najskuteczniejszym oka-
zał się Leszek Kowalski z Częstochowy, 
który złowił szczupaka o długości 55,4 cm. 
Okaz krótszy zaledwie o 3,5 centymetra 
padł natomiast łupem Piotra Różyckiego 

z Mstowa. Do zajęcia trzeciego miejsca w 
klasyfikacji Adamowi Nogajowi z Mykano-
wa wystarczyło schwytanie dwóch okoni 
o rozmiarach: 21,2 i 19,2 cm. Nagrody spe-
cjalne otrzymali również zawodnicy, któ-
rzy uplasowali się na niższych pozycjach, 
do szóstej włącznie. Tradycyjnie jednak, z 
pustymi rękoma, nie wyjechał z zawodów 
nikt, bowiem dzięki wsparciu sponsorskim, 
upominki otrzymali wszyscy uczestnicy.   
- Miło było słyszeć słowa pochwał z ust 
uczestników i deklaracje uczestnictwa w 
kolejnych zawodach. Dziękujemy za to i 
zapraszamy już teraz na kolejną imprezę 
za rok – mówi Michał Maciaszczyk, pomy-
słodawca i organizator imprezy.

 Wyjątkowo potraktowano uczest-
niczące w zawodach dzieci i kobiety – w ich 
ręce trafiły pamiątkowe medale.  W wrę-
czeniu nagród uczestniczył Wójt Gminy 
Mstów, Tomasz Gęsiarz. Imprezę zakończył 
wspólny grill.

AJ

Wiosenne porządki
W epoce PRL-u czynem społecznym nazywano nieodpłatne prace wykonywane na rzecz ogółu, zwykle w dni wol-
ne. Dziś znamy je już raczej tylko z filmów lub książek i nie kojarzą nam się one dobrze, bo udział w nich często nie 
był dobrowolny. Prawdziwie oddolne inicjatywy, mające na celu poprawę  wizerunku „małych ojczyzn” to jednak 
zupełnie inna sprawa. W gminie Mstów w kolejnych miejscowościach odbywają się prace porządkowe, w których 
uczestniczą sami mieszkańcy.
 Sygnał do działania dała Cegiel-
nia, której mieszkańcy wczesną wio-
sną zdecydowali się poprawić wygląd 
trzech stojących we wsi przydrożnych 
krzyży oraz terenu wokół nich. Ułożo-
no kostkę brukową, posadzono nowe 
kwiaty i krzewy, zakupiono betonowe 
gazony. W inicjatywę zaangażowało się 
20 osób. Nie tylko sami wykonali prace, 
ale i sfinansowali zakup potrzebnych 
materiałów.
 Na odzew ze strony mieszkań-
ców innych miejscowości w gminie nie 
trzeba było długo czekać. Dzięki za-
angażowaniu mieszkańców właściwy 
wygląd odzyskały place zabaw w Kło-
bukowicach i Łuszczynie.

 Następną miejscowością, która 
postarała się o poprawę wizerunku stał 
się Siedlec. Z inicjatywy mieszkańca 
tej miejscowości, a jednocześnie prze-
wodniczącego Rady Gminy, Krzysz-
tofa Choryłka, sołtysa Zygmunta Sie-
radzkiego oraz członków miejscowej 
jednostki OSP odbyło się sprzątanie 

terenu wokół przedszkola. Uczestnicy 
akcji stwierdzili zgodnie, że do zrobie-
nia zostało jeszcze sporo i zadeklaro-
wali udział w kolejnych, podobnych 
przedsięwzięciach. Siedleckie przed-
szkole dzięki generalnemu remontowi 
odzyskało niedawno blask, z roku na 
rok pięknieje także jego najbliższe oto-
czenie, do którego należy min. działka 

komunalna, zwyczajowo wykorzysty-
wana przez mieszkańców do celów re-
kreacyjnych.  
- Cieszy mnie aktywność mieszkań-
ców w naszych miejscowościach. To 
naprawdę ważne, że angażujemy się 
i dbamy o nasze „małe ojczyzny”. My 
takie inicjatywy będziemy wspierać” 
– powiedział Wójt Gminy Mstów, To-
masz Gęsiarz.
 Wiele wskazuje na to, że spo-
łeczna aktywność obudzi się również w 
mieszkańcach innych miejscowościach 
gminy Mstów. Praktycznie w każdej z 
nich są działki komunalne, na których 
funkcjonują ogólnodostępne place za-
baw i boiska sportowe.

AJ
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W aptece:
- Macie jakiś środek na porost włosów?
- Mamy - odpowiada sprzedawca.
- Dobry?
- Rewelacyjny. Widzisz pan tego wąsacza za kasą?
- No.
- To moja żona, a tylko powąchała tubkę.

Przychodzi babcia do lekarza, lekarz pyta:
- Co pani dolega?
- Boli mnie brzuch.
- A co pani jadła?
- Śledzie w puszce.
- Były świeże?
- Nie wiem, nie otwierałam.

Jasiu widzi jak mama sprząta w domu. W końcu podchodzi do niej i mówi:
- Mamo, nie mogę patrzeć jak się męczysz - wychodzę.
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Stawiają na promocję
Gmina Mstów udowadnia, że zamierza liczyć się w 
gronie mocno stawiających na promocję. Ukazało 
się trzecie już wydanie folderu zachwalającego jej 
największe walory. Poprzednie nakłady rozeszły się 
niczym przysłowiowe świeże bułeczki.  

 Po raz pierwszy publikacja zatytułowana „Gmina 
Mstów - dobre miejsce na wypoczynek i rekreację” ukazała 
się w roku 2011. Pomysłodawcą i jednocześnie osobą, która 
miała największy wpływ na treść i wygląd książeczki był za-
stępca wójta, Adam Markowski. Prospekt zawierał mnóstwo 
doskonałej jakości zdjęć największych atrakcji turystycznych 
Mstowa i okolic oraz ich krótkie opisy. Nakład pierwszego 
wydania wyniósł 2,5 tys. egzemplarzy. Rozeszły się w trzy 
lata. Dlatego zdecydowano się na dodruk, o nieco już zmie-
nionej zawartości. Tym razem wydrukowano już 2,5 tys. 
egzemplarzy, mimo to zaledwie rok później okazało się, że i 
drugi nakład został wyczerpany. Biorąc pod uwagę popular-
ność folderu, gminne władze nie miały innego wyjścia niż 
przygotować trzecią edycję.

„Zwiększyliśmy nakład i ilość stron, by skuteczniej i szerzej 
dotrzeć z atrakcjami gminy do turystów i osób chętnych do 
zamieszkania w gminie Mstów. Foldery będą kolportowane 
m.in. na targach turystycznych i różnego typu imprezach pro-
mocyjnych we współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich czy 
Częstochowską Organizacją Turystyczną”- mówi Adam Mar-
kowski.
 Najnowsza wersja folderu zawiera więcej informacji 
o obiektach sportowych, których w ostatnim czasie na te-
renie gminy przybyło. Dużo miejsca poświęcono także pro-
mocji produkcji sadowniczej. Nowością są też ciekawostki 
dotyczące gminy – m. in. o kompleksie bunkrów z 1944 roku, 
czy murawach kserotermicznych (łąkach o charakterze ste-
powym z dużą ilością pięknie kwitnących kwiatów).
 Nakład trzeciego wydania publikacji o gminie 
Mstów to 5 tys. egzemplarzy. 
 Folder w wersji elektronicznej jest dostępny na stro-
nie internetowej gminy, a jego fragmenty ukazały się także 
w poprzednim wydaniu czasopisma mstowskie24.pl

Adam Jakubczak

Gmina Mstów
…dobre miejsce na wypoczynek i rekreację


