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Konkurs na nazwę najwyższej góry w gminie Mstów rozstrzygnięty

Ćwierć wieku w Urzędzie - wywiad z Wacławem Panzem, 
sekretarzem Gminy Mstów
W ubiegłym roku obchodziliśmy 25-lecie samorzą-
du lokalnego w Polsce. Osobą, która od początku 
związana była z działalnością Urzędu Gminy we 
Mstowie po przemianach, jest Wacław Panz, przez 
większość tego okresu pełniący obowiązki 
sekretarza gminy. 
Z początkiem czerwca bieżącego roku p. Wacław 
przeszedł na emeryturę. Poprosiliśmy go o 
podsumowanie pracy w mstowskim Urzędzie.

 czytaj str.4

Gmina Mstów ogłosiła na początku maja konkurs 
na nazwę najwyższego wzniesienia na swoim tere-
nie. Góra ta ma 329 (niektóre źródła mówią że 330) 
metrów wysokości i jest zlokalizowana w miejsco-
wości Srocko, na terenie Lasów Państwowych. Od 
niedawna nosi miano Góry Trzech Jaskiń. Konkurs 
wywołał bardzo duże zainteresowanie i pozytywne 
komentarze. Spłynęło blisko sto propozycji nazw! 
Część uczestników podała jedną nazwę, część kilka 
– rekordzista 10 propozycji.

czytaj str.5

Studnia głębinowa w Jaskrowie
Z uwagi na występujące braki wody w miesiącach letnich w 
miejscowości Jaskrów (zwłaszcza na końcówkach sieci w ul. 
Częstochowskiej, Willowej i Jurajskiej) została zaprojektowana 
i wykonana studnia głębinowa.

Studnia znajduje się na ul. Bocznej w Jaskro-
wie. Jest to bardzo ważna inwestycja, gdyż 
letnie braki wody (w okresie dużych rozbio-
rów) mocno dały się we znaki mieszkańcom 
miejscowości. 
Powagę sytuacji zrozumiała Rada Gminy 
Mstów, która zabezpieczyła środki w bu-
dżecie na 2016 rok. Dzięki temu część prac 
już została zrealizowana. Najpierw wy-
wiercono otwór studzienny na głębokości 
80 metrów, trafiając na wodę w wapie-
niu jury górnej o bardzo dużej wydajno-
ści (60 m3/h), następnie wykonano stud-
nię z rur stalowych o średnicy Ø14 cali i 
zamontowano f i l tr  szczel inowy (dn 
2 0 0 ) .  Z w i e r c i a d ł o  w o d y  z n a j d u -
je  s ię  na głęb okości  ok.  44 metrów. 

To nie koniec działań mających na celu po-
prawę jakości zaopatrzenia w wodę miesz-
kańców Jaskrowa. 
Po zatwierdzeniu dokumentacj i  po-
wykonawczej studni przez Starostwo 
Pow i at owe  w  C z ę s t o c h ow i e ,  z o s t a -
ną zreal izowane następujące  prace : 
-  w y ko n a n i e  o b u d ow y  s t u d n i  ty p u 
Akro-  Fero z  armaturą nierdzewną, 
-  zamontowanie  r urociągu t łoczne-
go w studni (z rur nierdzewnych) łącz-
nie z pompą, sterowaną za pomocą fa-
lownika oraz czujnika ciśnieniowego, 
-  p o ł ą c z e n i e  p r z y ł ą c z a  w o d o c i ą -
g o w e g o  z  r u r o c i ą g i e m  t ł o c z n y m , 
- przyłącze elektryczne od skrzynki elek-
trycznej do falownika na studni.

Przewidywany termin rozruchu i urucho-
mienia studni:  do 31 lipca 2016.

Rozwiązanie problemu braku wody w 
Małusach Małych i Małusach Wielkich
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodar-
ki Komunalnej na zlecenie Gminy Mstów 
opracował i wykonał węzeł utrzymania sta-
łego ciśnienia wody w Małusach Małych i 
Małusach Wielkich. Właśnie w tych miejsco-
wościach występowały duże spadki ciśnienia 
wody, szczególnie w okresie letnim. Po odda-
niu do użytku tego węzła problem zostanie 
rozwiązany.

 W miejscowości  Brzyszów, zlokalizowano 
specjalną komorę, gdzie został zamontowany 
zestaw pompowy, wyposażony w dwie nie-
zależne pompy. Każda z nich posiada czujnik 

ciśnienia co pozwala na płynną, o odpowied-
nim ciśnieniu pracę każdej z nich. Wydaj-
ność pomp dopasowuje się automatycznie 
do rozbioru wody w każdej chwili.
Urządzenia są już zamontowane i czekają na 
przyjazd  serwisanta i rozruch. Przewiduje 
się, że do końca czerwca układ będzie 
pracował.

   
Kierownik SZBGK 

Stanisław Relidzyński

7 kilometrów nowych nakładek drogowych

czytaj str.2

W ramach wiosennych remontów nawierzchni bitumicznych wykonano prace na drogach 
o łącznej długości około 7 kilometrów.
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Centrum Kuchar zyskało zupełnie nowy wygląd. 
Wykonane zostały kompleksowe prace w pobliżu 
stawu, szkoły podstawowej oraz remizy OSP.

W pierwszej kolejności zostały wykonane 
roboty brukarskie, związane z przełoże-
niem istniejącego chodnika i budową no-
wego w w ciągu ul. Głównej (od stawu w 
kierunku szkoły). 
W ramach remontów nawierzchni bitu-
micznych ułożona została nowa nakładka 
asfaltobetonowa na odcinku drogi w ul. 
Głównej w Kucharach – wraz z utwardze-
niem poboczy kruszywem naturalnym. 

Wykonano również prace remontowe 
przy elewacji budynku szkoły w Kucha-
rach. Zakres robót obejmował: skucie 
uszkodzonych części tynku elewacji szko-
ły (podmurówka), uzupełnienie i zatyn-

kowanie części podmurówki, jej malowa-
nie oraz położenie płytek oraz cokołów 
na schodach (przed wejściem do szkoły). 
 
- Bardzo mi zależało, aby centrum Kuchar 
wyglądało tak, jak powinno wyglądać tj. 
wizytowo. Dlatego podeszliśmy do tematu 
kompleksowo, uwzględniając wszystkie ele-
menty tj. staw, szkołę i remizę – mówi Wójt 
gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz.  -Wielkie 
podziękowania składam w kierunku Radne-
go Wojciecha Kubika, który był bardzo za-
angażowany w realizację projektu i jego po-
moc była wręcz nieoceniona. Słowa uznania 
należą się też Sołtysowi Kuchar - Gabrielowi 
Całusowi, który także pomagał w pracach i 
zaangażował mieszkańców”

Dla komfortu wypoczywających nad 
zbiornikiem Tasarki
Osoby wypoczywające nad zbiornikiem 
Tasarki we Mstowie w tym roku skorzy-
stają z wielu udogodnień, które przed 
sezonem przygotowała Gmina Mstów.

Nową nawierzchnię asfaltową zyskała 
droga dojazdowa nad zbiornik. Planowane 

jest wykonanie w tym rejonie nowego 
odcinka sieci wodociągowej, który zapewni 
dopływ wody do zbiornika, a co za tym 
idzie czystszą wodę. Także plaża zyskała w 
tym roku zupełnie nowy wygląd. Pod ko-
niec maja br. zostało nawiezione ok. 1000 
ton czystego piasku w celu uzupełnienia i 
estetycznego wyglądu plaży.   

Inwestycje przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie 
oraz Powiatowym Zarządem Dróg w 2016r :
-  gmina Mstów udzieliła pomocy finan-
sowej dla Starostwa na opracowanie do-
kumentacji na budowę chodnika (wraz z 
odwodnieniem): przy drodze powiatowej w 
Kobyłczycach. 

Jest to długo oczekiwana przez mieszkań-
ców inwestycja i wykonanie dokumentacji 
projektowej wreszcie pozwoli na rozpoczę-
cie starań o zrealizowanie inwestycji w ko-
lejnych latach. 

- w planie drogowych wydatków inwe-
stycyjnych Powiatu Częstochowskiego na 

2016r. jest wykonanie remontu nawierzch-
ni przy drodze powiatowej w Małusach 
Wielkich (ok. 1 kilometra). Prace zostaną 
wykonane w II półroczu 2016r. 

- w II półroczu 2016r. zostanie również wy-
konany odcinek chodnika (wraz z odwod-
nieniem) przy drodze powiatowej w Wan-
cerzowie, ul. 16 Stycznia – ok.560 metrów. 
Wykonawcą będzie Powiatowy Zarząd 
Dróg w Częstochowie. Zadanie jest współ-
finansowane ze środków budżetu gminy 
Mstów. 

- w ramach bieżącego utrzymania dróg 
Powiatowy Zarząd Dróg w maju br. zlecił 
wykonanie remontu odcinka chodnika w 
Jaskrowie przy drodze wojewódzkiej (od 
szkoły w kierunku Częstochowy) 

- gmina Mstów udzieliła pomocy finansowej 
dla Starostwa na opracowanie dokumenta-
cji na budowę chodnika (wraz z odwodnie-
niem) przy drodze powiatowej Cegielnia – 
Kuchary. 

7 kilometrów nowych 
nakładek drogowych
Sporo działo się tej wiosny na drogach w gminie 
Mstów. Drogowców widać było w wielu miejscowo-
ściach, dzięki czemu sporo arterii zyskało zupełnie 
nową jakość, ku uciesze kierowców i rowerzystów. 
Zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych. Kilometry 
nowych nawierzchni pojawiły się bowiem na wielu 
newralgicznych drogach gminy, z których często ko-
rzystają także osoby odwiedzające okolice Mstowa.

W ramach wiosennych remontów na-
wierzchni bitumicznych wykonano prace 
na drogach o łącznej długości około 7 ki-
lometrów. Zakres robót obejmował m.in.: 
oczyszczenie istniejącej nawierzchni,  
skropienie nawierzchni emulsją asfalto-
wą, nadanie profilu istniejącej nawierzchni 
masą asfaltobetonową, ułożenie nakładki 
(warstwa ścieralna) z masy asfaltobetono-
wej, ścięcie poboczy, skropienie krawędzi 
emulsją asfaltową i utwardzenie poboczy 
kruszywem naturalnym.

Wśród wielu wyremontowanych odcin-
ków jest droga: Mstów – Zawada – Krasice 
o długości ponad 2,2 kilometra. To znakomi-
ta wiadomość dla kierowców i turystów, ze 
względu na malownicze położenie wzdłuż 
rzeki „Warty”.

Nową nawierzchnię ma także kilometrowy 
odcinek łączący Kuśmierki i Jaźwiny. O 
poprawę jej jakości od lat starali się: sołtysi 
i mieszkańcy obu miejscowości. W samych 
Jaźwinach zmodernizowano też ponad 
kilometrowy odcinek drogi gminnej.

Zupełnie nową jakość zyskała droga w kie-
runku cmentarza w Mokrzeszy. Przy okazji 
wykonano też  elementy parkingu w tym 
rejonie, co ma znaczenie zwłaszcza w kon-
tekście wzmożonego ruchu pojazdów przy 
okazji Dnia Wszystkich Świętych.

Listę zrealizowanych zadań uzupełniają 
m.in.: odcinek drogi w ul. Głównej w Kucha-
rach (na dł. ok. 0,3 km), droga prowadząca 
do zbiornika wodnego TASARKI w Msto-
wie, odcinek Małusy Małe (w kier. Małus 
Wielkich na dł. 0,5 km) oraz odcinek drogi 
w Małusach Wielkich (przy kościele).

*      *      *

Aktywna wiosna to jednak jak się okazuje 
dopiero początek prac na drogach w gminie 
Mstów: 

- Wkrótce rozpoczną się prace na półtora-
kilometrowym odcinku drogi w Małusach 
Wielkich – Kolonii, ogłoszono już bowiem 
dotyczący tego zadania przetarg. 

- Zmotoryzowanych interesantów wszyst-
kich instytucji funkcjonujących w budynku 
Urzędu Gminy (bank, poczta) zapewne ucie-
szy też fakt, że ogłoszono przetarg na 
wykonanie parkingu wokół budynku 
Urzędu. 

- Trwają roboty mające na celu przebudo-
wę drogi wraz z odwodnieniem w ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Mstowie. 
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Jaskrów zaprasza do wypoczynku 
nad „Wartą”
Jaskrów pięknieje. Przy ul. Starowiejskiej ukończono 
realizację zadania pn. 
„Zagospodarowanie terenów nad rzeką Wartą”. Prace 
wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego. Powstało 
atrakcyjne miejsce, z którego korzystać będą zarówno 
miejscowi, jak i przyjezdni.
Na terenach tuż przy moście (ul.Starowiej-
ska w Jaskrowie) powstało piękne miejsce, 
które służyć ma wszystkim szukającym 
wypoczynku w malowniczej scenerii rzeki 
Warty.
Zakres prac obejmował:
- utwardzenie kruszywem dojazdu wraz z 
placem postojowym i wykonanie prac ziem-
nych
- ułożenie krawężnika na wjeździe na ławie 
betonowej z oporem
- zestaw wypoczynkowy zadaszony (tj. wia-
ta drewniana, stół, dwie ławy) : 3 komplety
- ławki parkowe (8 sztuk)
- zestaw parkowy: stół i dwie ławy (1 kom-
plet)

Trzeba podkreślić bardzo duże zaangażo-
wanie i współpracę radnych Jaskrowa (Bo-
gusław Gawron, Adam Gawron, Mieczysła-
wa Gaudy) z Panią Sołtys (Krystyna Tyras). 
Przedsięwzięcie to doskonały przykład re-
alizacji Funduszu Sołeckiego – to przecież 
sami mieszkańcy Jaskrowa zdecydowali, co 
zrobić za pieniądze z budżetu gminy. 

- Efekt jest oszałamiający, a to miejsce bę-
dzie teraz jeszcze lepiej służyć zarówno 
mieszkańcom Jaskrowa, jak i tym którzy 
zatrzymają się tu tylko „po drodze”: na 
przykład pielgrzymom, czy turystom rowe-
rowym – mówi radny Jaskrowa, Bogusław 
Gawron.

Zagospodarowanie terenu wokół 
zbiornika wodnego w Cegielni
W Cegielni zakończono prace, związane z zagospoda-
rowaniem terenu wokół zbiornika wodnego. Zadanie 
wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego.

W 2015r r. została podpisana umowa z 
Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu 
na dofinansowanie modernizacji zbiornika 
wodnego w Cegielni - w ramach 
przedsięwzięcia „EKO-LOKALNIE”. 
Również Fundusz Sołectwa Cegielnia na 
2015 rok został przeznaczony na prace 
przy stawie.

Modernizacja stawu w pierwszym etapie 
miała na celu odmulenie go oraz 
wyprofilowanie skarp i nasypów stawu. 
Skarpy umocniono betonowymi płytami 
ażurowymi.  

W 2016r. pracy przy zbiorniku były 
kontynuowane. Tym razem przedmiotem 
zadania było wykonanie i montaż:

1. altany ogrodowej (o wymiarach 4x4m) z 
gontem bitumicznym
2. mostka (o długości 4 m)
3. mola
Wykonano również nowe ogrodzenie 
zbiornika oraz roboty brukarskie, związa-
ne z wykonaniem parkingu i utwardze-
niem dwóch miejsc przystankowych w 
ciągu ul. Targowej w Cegielni. 

Podziękowania należą się Radnemu 
Cegielni, Wojciechowi Kubikowi oraz
Sołtysowi,Piotrowi Błachowiczowi – 
którzy cały czas czuwali nad inwestycją. 
Również mieszkańcy Cegielni dwa lata z 
rzędu przeznaczali Fundusz Sołecki na ten 
cel.

Dokończenie parkingu przy 
przedszkolu w Siedlcu
W ostatnim czasie zostało zrealizowane przedsię-
wzięcie pn. „Dokończenie parkingu przy Przedszkolu 
w Siedlcu” – zadanie wykonano w ramach Funduszu 
Sołeckiego.
Przypomnijmy że w czerwcu 2015r. teren 
wokół Przedszkola w Siedlcu zyskał zupeł-
nie nowy wygląd. Również w ramach Fun-
duszu Sołeckiego został wykonany parking 
o nawierzchni z kostki brukowej. Posta-
wiono także tablicę informacyjną o gminie 
Mstów.

Drugi etap prac został wykonany w tym 
roku. W ramach zakresu rzeczowego wyko-
nano m.in.: przedłużenie istniejącego par-
kingu przy Przedszkolu, wyłożenie kostką 
brukową terenu wokół przystanku i odci-
nek chodnika do pomnika Króla Kazimierza 
Wielkiego.

Nowe ogrodzenia przy stawach
W maju br. tereny rekreacyjne przy zbiornikach wodnych 
w: Mokrzeszy, Kucharach i Cegielni zyskały nowe ogrodzenie 
panelowe. Jest to kolejny element pozytywnego kształtowa-
nia przestrzeni publicznej gminy Mstów.
Przestrzeń publiczna w codziennym życiu 
mieszkańców gminy pełni bardzo ważną 
rolę. Kontakty społeczne z innymi ludźmi 
są naturalną potrzebą człowieka - dlatego 
ważne jest, by przestrzeń publiczną pro-
jektować i przekształcać w taki sposób, by 

sprzyjała ona interakcjom między ludźmi.
Nowe ogrodzenia panelowe (koloru zielone-
go) zostały zamontowane wokół zbiorników 
wodnych w następujących miejscowościach
Mokrzesz (ok.52 mb), Kuchary (ok. 183 mb), 
Cegielnia ( ok.100 mb)

Kompleksowy przegląd i naprawa 
placów zabaw
Wiosną br. na zlecenie Urzędu gminy w 
Mstowie został wykonany kompleksowy 
przegląd gminnych placów zabaw.

Place zabaw w poszczególnych miejsco-
wościach są w różnym stanie – niektóre są 
bardziej eksploatowane, inne mniej. Dlatego 
ich przegląd i naprawa zostały potraktowa-
ne w tym roku kompleksowo.

W maju, na podstawie protokołów z kontro-
li okresowej urządzeń zlecono wykonanie 
napraw elementów placów zabaw w (m.in.):
- Mstów (ul.Wolności, nad Zalewem Tasar-
ki, przy Urzędzie Gminy)
- Srocko, Brzyszów, Małusy Małe, Małusy 
Wielkie, Kobyłczyce, Kuśmierki, Zawada, 
Łuszczyn, Klobukowice, Kuchary

Ponadto jeszcze w czerwcu mini-plac za-
baw powstanie na działce komunalnej w 
Pniakach Mokrzeskich.
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Ćwierć wieku w Urzędzie - wywiad z Wacławem Panzem,
sekretarzem Gminy Mstów
W ubiegłym roku obchodziliśmy 25-lecie samorządu lokalnego w Polsce. Osobą, która od początku związana 
była z działalnością Urzędu Gminy we Mstowie po przemianach, jest Wacław Panz, przez większość tego 
okresu pełniący obowiązki sekretarza gminy. Z początkiem czerwca bieżącego roku nastąpiła zmiana na 
tym stanowisku, poprosiliśmy więc Wacława Panza o podsumowanie jego pracy w mstowskim Urzędzie. 
Dokładnie pamięta pan daty, dotyczące 
pracy w Urzędzie Gminy?
Oczywiście. To ponad 25 lat. Od 8 stycznia 
1991 roku do końca maja roku bieżącego 
byłem pracownikiem Urzędu Gminy we 
Mstowie. Początkowo jako kierownik refe-
ratu gospodarki komunalnej, a od 27 lipca 
1992 roku aż do końca maja 2016 już jako 
sekretarz. 

25 lat to długi okres, jak wypada w pań-
skich oczach porównanie Urzędu, który 
znamy dzisiaj z tą placówką z początków 
lat dziewięćdziesiątych minionego stule-
cia?
W roku 1990 nastąpił prawdziwy przełom, 
jeżeli chodzi o funkcjonowanie urzędów 
gmin. Dla wszystkich zmiany były czymś 
nowym, ale ja osobiście miałem chyba jesz-
cze trudniej, bo urzędnikiem zostałem do-
kładnie w dniu zatrudnienia w mstowskim 
urzędzie, wcześniej zawodowo nie miałem 
z podobną działalnością wiele wspólnego. 
Wspominam te pierwsze lata jako okres 
wytężonej pracy, w której co rusz napoty-
kało się na różnego typu trudności. Wy-
starczy porównać na przykład wybory sa-
morządowe dawniej i dziś. Teraz mamy do 
dyspozycji różnego typu programy kompu-
terowe, które ułatwiają ich przeprowadze-
nie od strony formalnej, dawniej tego nie 
było. Jest więc teraz nieco łatwiej, z drugiej 
jednak strony pracy jest też o niebo więcej. 
Dawniej, w pionierskich czasach nie było 
bowiem tak wielu kandydatów na przy-
kład na stanowiska w Radzie Gminy, było 
ich – powiedzmy – kilkanaście. Dziś to ilość 
kilkukrotnie większa, a więc i pracy orga-
nizacyjnej jest więcej. Każda kandydatura 

to przecież także szereg dokumentów, które 
trzeba wypełnić. Ta relacja dotyczy właści-
wie całokształtu funkcjonowania urzędów: 
mamy w niej teraz dużo więcej ułatwień, 
niż dawniej, ale jednocześnie obowiązków 
jest dużo więcej.  

Dotyczy to także pracy sekretarza gminy?
Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o obowiązki 
spoczywające na sekretarzu, to z czasem 
ich ich ilość systematycznie wzrasta. Za-
kres jest coraz szerszy. Sporo pracy przyby-
ło na przykład osobom na podobnym sta-
nowisku, co moje, wraz z pojawieniem się 
nowych przepisów o dostępie do informacji 
publicznej. Otworzyły one szeroko furtkę 
mieszkańcom gminy, pozwalającą na for-
malne wystąpienie o udostępnienie danych 
dotyczących nawet mało istotnych kwestii. 

To bardzo absorbujące i czasochłonne za-
jęcie, dotarcie do informacji, o które pytają 
wnioskodawcy. Pamiętać należy, że zgodnie 
z prawem, nie możemy pominąć żadnego 
wniosku, nawet jeżeli jest on zupełnie nie 
racjonalny, trzeba przygotować na niego 
odpowiedź. Nie tak odległe są czasy, kiedy 
do Urzędu wpływał jeden tego typu wnio-
sek miesięcznie, dla porównania dziś mamy 
takich po kilka w tygodniu. Siłą rzeczy musi 
to więc sprawiać problemy. 

Przez wieloletnią pracę w Urzędzie Gminy 
i to na znaczącym stanowisku, czuje się 
pan zapewne cząstką historii tego regionu. 
Pańskim zdaniem gmina rozwija się prawi-
dłowo?
Jest wiele dziedzin życia społecznego, w 
których zaobserwować możemy zmiany 
na lepsze i to w naprawdę dużym zakre-
sie. Weźmy na przykład pierwszy przy-
kład z brzegu, czyli chociażby działalność 
gminnych straży OSP. Dziś wiele jednostek 
szczyci się wyposażeniem na całkiem przy-
zwoitym poziomie, co przekłada się bezpo-
średnio na ich skuteczność, a to oczywiście 
jest rzeczą najważniejszą. Komfort życia 
społeczeństwa poprawił się w ciągu mi-
nionego ćwierćwiecza radykalnie w wielu 
dziedzinach i składają się na to zarówno: 
jakość dróg, po których się poruszamy, jak 
i wszelkie inne udogodnienia infrastruktu-
ralne, chociażby kanalizacja. O wielu z nich 
przed laty mogliśmy zaledwie pomarzyć, 
dziś są one standardem. Myślę, że należy 
życzyć sobie, aby w nadchodzących latach 
osiągnąć tak znaczący postęp, jak w latach, 
którym przyglądałem się będąc pracowni-
kiem Urzędu Gminy we Mstowie. 

Z jakim największym wyzwaniem przyszło 
panu zmierzyć się podczas pracy na stano-
wisku sekretarza?
Trudno nie zauważyć, że z czasem bardzo 
wzrastają oczekiwania, czy też wręcz żą-
dania mieszkańców wobec Urzędu Gminy. 
Z tym musi zmierzyć się właściwie każdy 
urzędnik, bez względu na zajmowane sta-
nowisko właściwie. To sprawia trudność 
tak dużą, że niektóre osoby wręcz nie ra-
dzą sobie z udźwignięciem presji. O ile więc 
uważam, że z narzucanymi na gminy obo-
wiązkami, pracownicy urzędów radzą sobie, 
o tyle już właśnie z wciąż wzrastającą presją 
mieszkańców, nie koniecznie. To jest praw-
dziwe wyzwanie.

Odejście z pracy po tylu latach, to na pew-
no znaczący etap w życiu, w pańskim przy-
padku niesie też z sobą obawy?
Absolutnie nie boję się tego, że będzie bra-
kować mi obowiązków, które tu przyszło 
pełnić mi niejednokrotnie także i w święta, 
weekendy, czy też po prostu po godzinach. 
Mam już tyle koncepcji i planów dotyczą-
cych tego, co chciałbym zrobić po zakończe-
niu pracy w Urzędzie, że aż boję się, czy uda 
mi się je wszystkie zrealizować. Poza tym 
mój związek z Urzędem nie kończy się defi-
nitywnie. Przynajmniej bowiem przez kilka 
najbliższych miesięcy będę jeszcze związa-
ny z gminną komisją zajmującą się rozwią-
zywaniem problematyki alkoholowej. 

W takim razie życzymy wielu sił niezbęd-
nych do realizacji zamierzeń, ale i czasu 
na odpoczynek, który na pewno także się 
przyda w nowym etapie życia.

FOTO
USŁUGI

Festyny w Jaskrowie, Mstowie i Krasicach
W ostatnim czasie na terenie gminy Mstów odbyły się trzy festyny rodzinne: w Jaskrowie, Krasicach 
i w Mstowie. Oj, działo się !!
W sobotę, 21 maja bawił się Jaskrów. Na 
placu tamtejszej OSP odbył się Festyn Ro-
dzinny, którego organizatorem byli: Sołtys 
Krystyna Tyras i Rada Sołecka miejscowo-
ści Jaskrów. Pogoda dopisała, a uczestnicy 
świetnie się bawili. Wśród atrakcji znalazły 
się m.in.: pokazy sprzętu strażackiego, dmu-
chańce, loteria, występy dzieci, konkursy. 
Całość prowadził DJ Maciek.

Dzień później, w niedzielę 22 maja odbył 
się Festyn Rodzinny na terenie Zespołu 
Szkół w Mstowie. Ta impreza przygoto-
wana została przez Dyrekcję, Nauczycieli, 
Uczniów Zespołu Szkół w Mstowie, Radę 

Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Radę 
Rodziców Gimnazjum, we współpracy z 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mstowie. 
Na program imprezy złożyły się: konkursy 
sprawnościowe i plastyczne, pokaz szer-
mierki, pokaz strażacki, pokaz akrobacji 
rowerowej oraz atrakcje dla dzieci (dmu-
chańce, trampoliny). Główną atrakcją wie-
czoru był natomiast spektakl powstały przy 
zaangażowaniu inwencji twórczej i fanta-
zji wielu osób. Zaprezentowana na scenie 
kontynuacja bajki „Książę szuka żony” to 
kompilacja z udziałem wielu barwnych 
postaci, wykreowanych przez rodziców, 
nauczycieli i uczniów o ponadprzeciętnych 

zdolnościach aktorskich, wokalnych oraz 
tanecznych. To roztańczone i rozśpiewane 
widowisko ze wzruszającymi występami 
dzieci, mogło poszczycić się zabawnymi i 
kolorowymi charakteryzacjami występu-
jących aktorów. Podsumowując - świetna 
zabawa i duża dawka humoru.
 
Także w niedzielę, 22 maja odbył się w Kra-
sicach II Festyn Parafialny. Impreza licznie 
zgromadziła lokalną społeczność samej 
miejscowości i najbliższych okolic. Przygo-
towany program obejmował m.in.: występ 
zespołu muzycznego, towarzyski mecz piłki 
nożnej, animacje dla dzieci, pokaz strażacki 

OSP Krasice i loterię fantową. Ciekawost-
ką było przekazanie przez Wójta gminy 
Mstów, Tomasza Gęsiarza czeku dla Szkoły 
Podstawowej w Krasicach na zakup rzutni-
ka multimedialnego. 
Nad całością organizacji imprezy czuwał 
Proboszcz parafii w Krasicach, ksiądz Ma-
riusz Chudy.
W rolę komentatora sportowego podczas 
meczu wcielił się z powodzeniem Radny 
Powiatowy, Eugeniusz Boral. Natomiast 
nad pokazem strażackim (i nie tylko) opiekę 
sprawował Sołtys Krasic, Ireneusz Bekus.

Jaskrów

Mstów

Krasice

Adres mailowy:
redakcja@czestochowskie24.pl

Marek 
Fiszer

w każdy poniedziałek 
w godz. 9:00 - 15:30

w Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie
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Konkurs na nazwę najwyższej góry w gminie Mstów 
rozstrzygnięty
Gmina Mstów ogłosiła na początku maja konkurs na nazwę najwyższego wznie-
sienia na swoim terenie. Góra ta ma 329 (niektóre źródła mówią że 330) metrów 
wysokości i jest zlokalizowana w miejscowości Srocko, na terenie Lasów Pań-
stwowych. Od niedawna nosi miano Góry Trzech Jaskiń.

Konkurs wywołał bardzo duże zaintereso-
wanie i pozytywne komentarze. Spłynęło 
blisko sto propozycji nazw! Część uczestni-
ków podała jedną nazwę, część kilka – re-
kordzista 10 propozycji. Większość odnosiła 
się do otoczenia terenu. Były więc zgłasza-
ne nazwy Buczynianka, Buczynowe Wzgó-
rze, Bukowina Srocka, Bukowianka, Nad 
Wartą, Jurajskie, Mchu i Paproci. Część od-
nosiła się do miejscowości Srocko: Srockie 
3.2.9. , Wzgórze Srocko, Wzgórze Srokosz 
czy Sroczka lub Srockoń. Proponowano też 
uczcić osoby: Wzgórze Boreckiego (ksiądz 
Stanisław Borecki ze Mstowa), czy Góra 
Kietlicza (arcybiskup związany ze Msto-
wem).
Komisja konkursowa pod przewodnictwem 
wójta Tomasza Gęsiarza i radnego Roberta 
Misztala, wybrała nazwę nadesłaną równo-
legle przez trzy osoby: Góra Trzech Jaskiń, 

uznając że najlepiej charakteryzuje to miej-
sce i najlepiej będzie służyła jego promocji. 
Na tym wzgórzu znajduje się bowiem Sys-
tem Srockich Jaskiń składający się z trzech 
połączonych ze sobą od 2004 roku jaskiń o 
łącznej długości ok. 90 metrów. Laureata-
mi zostali więc Państwo: Anna Jankow-
ska – Nagórka, Wojciech Domagała i osoba 
ukrywająca się pod pseudonimem Oj, Dana. 
Komisja postanowiła też przyznać wyróż-
nienia: Berenice Sikorze za nazwę Srocze 
Gniazdo, Zuzi Purgal, Marcie Hadryś i Mi-
kołajowi Karasiowi za Bukową Górę.
W niedługim czasie ustawione zostaną 
oznakowania pozwalające zlokalizować 
nowo nazwaną górę. Wszystkim uczest-
nikom konkursu serdecznie dziękujemy i 
zapraszamy do Srocka na uroczystość! Na 
początku lipca planowane jest bowiem ofi-
cjalne nadanie imienia, połączone z liczny-
mi atrakcjami!

Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych do Kluczborka
Dzięki inicjatywie Rady gminy Mstów i Wójta, 21 maja odbył się pierwszy wyjazd integracyjny dla osób 
niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do Kluczborka. Radę gminy Mstów reprezentowali: Przewod-
niczący Rady Krzysztof Choryłek oraz radni: Wojciech Kubik i Mieczysława Gaudy. Obecny był również 
Wójt Tomasz Gęsiarz.
Dzieci (wraz ze swoimi opiekunami) miały 
okazję skorzystać z bogatego programu wy-
jazdu, w którym znalazły m.in.:
- śniadanie
- zajęcia sportowo-rekreacyjne na hali spor-
towej (Kampus „Stobrawa”)
- spacer przy zbiorniku retencyjnym w 
Kluczborku
- obiad
- zajęcia rehabilitacyjne, hipoterapia (Bog-
dańczowice)
- zajęcia rekreacyjne, dmuchańce (OTW 
Bąków)
kolacja (grill)

Miejscem zajęć sportowo - rekreacyjnych 
był malowniczo położony Wojewódzki 
Kampus Sportowo-rekreacyjny STOBRA-
WA (ul. Sportowa 7) w Kluczborku. Celem 
zajęć była m.in. nauka pokonywania barier 

architektonicznych, zabawa i rywalizacja 
sportowa. Dzieci bawiły się doskonale. Od 
Zarządu Klubu MKS dzieci dostały szaliki 
klubowe, przed meczem I ligi piłki nożnej: 
MKS Kluczbork – Stomil Olsztyn. Miały też 
okazję m.in. jeździć konno, pobawić się i po-
zjeżdżać na „dmuchańcach”.

-Myślę, że wyjazd był bardzo udany i w 
kolejnych latach będziemy tę inicjatywę 
kontynuować. Radość na twarzach dzieci 
i ich opiekunów to rzecz bezcenna, stano-
wiąca największą dla nas wartość.Wielkie 
podziękowania dla Rady gminy Mstów, a w 
szczególności dla : Wojciecha Kubika i Mie-
czysławy Gaudy – którzy byli obecni pod-
czas wyjazdu i bardzo pomogli organizacyj-
nie – podsumowuje wyjazd Przewodniczący 
Rady, Krzysztof Choryłek.

Dotacja na remont 
elewacji kościoła w 
Wancerzowie
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w tym 
roku dofinansuje remonty w 
sześciu zabytkowych kościo-
łach regionu częstochowskie-
go. Wśród nich znajduje się 
również Kościół Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny 
w Wancerzowie.

W 2015r. Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego przyznało dotację w 
wysokości 200 tysięcy złotych Zakonowi 
Kanoników Regularnych Laterańskich w 
Wancerzowie. Była ona przeznaczona na 
remont konserwatorski elewacji prezbi-
terium kościoła p.w. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny.
 
W tym roku prace będą kontynuowane. W 
ramach ministerialnego programu „Dzie-
dzictwo kulturowe-Ochrona zabytków” 
odnawiana, konserwowana i zabezpiecza-
na przed wilgocią będzie elewacja kościo-
ła (transept południowy i prezbiterium). 
 
Kwota dofinansowania to 150 tysięcy zło-
tych, a beneficjentem ponownie będzie Za-
kon Kanoników Regularnych Laterańskich.

Wizyta u kardynała Dziwisza w Krakowie
W poniedziałkowy poranek tj. 23 maja 2016r. wyruszyła spod kościoła w Msto-
wie pielgrzymka do Krakowa po relikwie krwi św. Jana Pawła II. Uczestniczyli 
w niej: ksiądz proboszcz parafii w Mstowie - Paweł Greń CRL z ks. Przemysławem 
Soboniem CRL, parafianami i reprezentantami społeczności szkolnej. 

W Pałacu Arcybiskupów Krakowskich 
metropolita krakowski kardynał Stanisław 
Dziwisz- osobisty sekretarz św. Jana Pawła 
II na ręce ks. Proboszcza ofiarował relikwie 
krwi św. Jana  Pawła II mstowskiej parafii. 
W wygłoszonym słowie kardynał zachęcał 
do stałej modlitwy za wstawiennictwem św. 
Jana Pawła II - wyraził swą wiarę, że św. Jan 
Paweł II będzie wspierał i pomagał wiernym. 
Parafianie będą mogli w codziennej modli-
twie w kościele parafialnym wypraszać po-
trzebne im łaski przez wstawiennictwo św. 
Jana Pawła II.
 
Po spotkaniu i błogosławieństwie księdza 
kardynała uczestnicy pielgrzymki udali się 
na krótką modlitwę do kaplicy Arcybisku-
pów Krakowskich. Następnie odwiedzili 
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w 
Krakowie - urokliwe i niezwykłe miejsce 
wybudowane w hołdzie Janowi Pawłowi II.
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Zumba w remizie? Czemu nie!
Zumba to zabawa dla wszystkich, bez względu na 
wiek czy poziom trudności. Na zajęcia prowadzone 
w remizie OSP Małusy Wielkie, już od ponad dwóch 
miesięcy w każdy czwartek, przychodzą trzy pokole-
nia i tańczą razem.

Zajęcia prowadzi Ewelina - licencjonowany 
instruktor zumby. Chętnych nie brakuje. 
Bywa i tak, że jednocześnie podskakuje, 
kręci biodrami, kuca, tupie i krzyczy po-
nad 30 pań w różnym wieku. Zabawa jest 
przednia, informacje szybko się rozchodzą 
i z każdym tygodniem remizę w Małusach 
Wielkich odwiedzają kolejne „zumbowicz-
ki”. Na sali panuje pełna demokracja. Nasto-
latki ćwiczą obok trzydziesto-czterdziesto-
latek, córki obok swoich mam, w dresach, 
leginsach czy markowych zumbowych 
strojach. W czym której wygodniej. Każdej 

przyświeca inny cel: zrzucić kilka zbędnych 
kilogramów, poprawić kondycję, oderwać 
się od codziennych obowiązków czy po pro-
stu zrobić coś dla siebie.

Wszystkie uczestniczki zajęć zgodnie 
przyznają, że zumba nie jest trudna i każ-
dy może przyswoić kroki niezależnie od 
kondycji, a proste i wesołe układy zarażają 
optymizmem i wprowadzają w świetne sa-
mopoczucie.

Relację nadesłała: Adrianna Moroń

Zjazd Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP

Spotkanie rozpoczął Prezes Bogdan Kubica, 
który przywitał zaproszonych gości – wśród 
których byli m. in.:
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP Czę-
stochowa, Jarosław Piotrowski
Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP RP, 
Przemysław Zieliński
Wójt gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz
Zastępca Wójta, Skarbnik Zarządu Powiato-
wego OSP RP, Adam Markowski
Skarbnik gminy Mstów, Maria Skibińska
Sekretarz gminy Mstów, Sylwia Kuban
b.Sekretarz gminy Mstów, Wacław Panz

Delegaci wybrali następnie Przewodniczą-
cego Zjazdu (Marek Wróbel) oraz Sekreta-
rza Obrad (Joanna Korbela).

Przewodniczący Zjazdu poprosił o złożenie 
sprawozdań:
a) Sprawozdanie z działalności Zarządu zło-
żył Prezes Bogdan Kubica.
b) Sprawozdanie ze stanu gotowości bojo-
wej jednostek OSP złożył Komendant Eu-
geniusz Cierpiałowski.
c) Sprawozdanie z działalności Komisji Re-
wizyjnej złożyła Przewodnicząca Komisji, 
Mariola Juszczyk.

Następnie delegaci przegłosowali jednogło-
śnie wniosek Komisji Rewizyjnej dot. udzie-
lenia absolutorium ustępującemu Zarządo-
wi Oddziału Gminnego Związku OSP RP. 

W sobotę (15 maja br.) w remizie OSP w Kucharach 
odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Najwięcej emocji wzbudziły wybory no-
wego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Po 
ukonstytuowaniu się składy przedstawiają 
się następująco:

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP:
1. Wiesław Kyzioł – Prezes
2. Tomasz Gęsiarz – Wiceprezes
3. Bogdan Kubica – Wiceprezes
4. Marek Wróbel –Komendant gminny
5. Marek Chmielarz – Sekretarz
6. Bogusław Knysak – Skarbnik
7. Eugeniusz Boral – Członek Prezydium
8. Zygmunt Sieradzki – Członek
9. Eugeniusz Cierpiałowski – Członek
10. Mirosław Kasztelan – Członek
11. Edward Śpiewakowski – Członek
12. Artur Jabłoński – Członek

Komisja Rewizyjna:
1. Mariola Juszczyk – Przewodnicząca
2. Jerzy Walaszczyk – Wiceprzewodniczą-
cy
3. Adam Gawron - Sekretarz
4. Łukasz Cierpiałowski – Członek
5. Henryk Nowakowski – Członek
 

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP zostali: Wiesław Kyzioł 
i Bogdan Kubica. Natomiast delegatami na 
zjazd powiatowy związku zostali wybrani: 
Wiesław Kyzioł, Bogdan Kubica, Marek 
Wróbel i Tomasz Gęsiarz.

„Dni Przedsiębiorczości” w 
mstowskich firmach
20 kwietnia odbyła się 13 edycja programu „Dni Przed-
siębiorczości” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 
nad którym patronat objął Prezydent Andrzej Duda. W 
tym dniu uczniowie szkół ponad gimnazjalnych w całej 
Polsce uczestniczą w jednodniowych wizytach w firmach 
lub instytucjach. Program ma na celu pomoc młodzieży 
wejścia na rynek pracy, kształtując  aktywny stosunek 
do życia. W tym roku realizowany był również na tere-
nie gminy Mstów.
W programie na zaproszenie Pawła Poli-
szewskiego wicedyrektora Zespołu Szkół   
Samochodowo – Budowlanych, a prywat-
nie mieszkańca Mstowa, uczestniczyli pra-
codawcy z gminy Mstów. Firma „Gawbud   i  
wspólnicy” z Jaskrowa przyjęła w tym dniu  
4 uczniów. Natomiast w Firmie Handlowo 
- Usługowej Andrzeja Bajora wizytowało w   
ramach programu 5 uczniów.
- Dziękuję pracodawcom, że dzielili się 
doświadczeniem z młodzieżą -mówi Pa-
weł Poliszewski. Najlepiej jest uczyć się od 
ludzi sukcesu w realnym miejscu pracy. 
Współpraca pracodawców z placówkami 
oświatowymi i potencjalnymi pracownika-
mi daje korzyści wszystkim. Firmy swoim 
działaniem współkreują rozwój przedsię-
biorczości społecznej wśród młodych ludzi, 
ponadto mogą rekrutować potencjalnych   
pracowników. Młodzież natomiast pozy-
skuje informację o umiejętnościach wy-
maganych przez pracodawców, weryfikuje 
swoje wyobrażenie o wymarzonym zawo-
dzie, wspomaga swój rozwój osobisty.

Także szkoły dostrzegają korzyści ze współ-
pracy w ramach akcji. Placówki oświatowe   
współpracując z pracodawcami dostoso-
wują programy nauczania do rynku pracy 
tym  samym absolwenci szkół zdobywają    
wykształcenie pozwalające odnaleźć się na  
rynku pracy.

Festiwal ” Na ludową nutę”
Pierwszy Festiwal Folklorystyczny „Na ludową nutę” od-
był się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła 
II w Jaskrowie.
Sala gimnastyczna placówki zapełniła się 
dziećmi i młodzieżą w strojach ludowych 
oraz zaproszonymi gośćmi, rodzicami i 
mieszkańcami, którzy licznie przybyli na to 
wydarzenie. Na zaproszenie dyrekcji i gro-
na pedagogicznego jaskrowskiej placówki 
odpowiedziały przedszkola i szkoły z terenu 
całej gminy.

- W organizację festiwalu zaangażowanych 
było wiele osób – mówi dyrektor szkoły, 
Anna Kępczyńska. – Zwłaszcza nauczycie-
li, którzy zajmowali się zarówno przygoto-
waniem dzieci do występów, jak i sprawami 
technicznymi, ale największe podziękowa-
nia należą się oczywiście dzieciom.
Oprócz przedstawicieli organizatorów, czyli 
ZSP w Jaskrowie, swoje umiejętności zapre-
zentowały dzieci z Mstowa, Siedlca, Małus i 
Zawady. Festiwal stał się też okazją do spo-
tkania okolicznych mieszkańców. Lokalna 
społeczność chętnie bierze udział w takich 

wydarzeniach. Występy dzieci i młodzieży 
wzbudzały wśród zgromadzonych szczere 
uznanie. Kolejne prezentacje nagradza-
ne były gromkimi brawami. Co niektórzy 
widzowie ciszej lub głośniej włączali się w 
śpiewy małych artystów. Na zakończenie 
festiwalu już wszyscy razem odśpiewali 
kilka ludowych piosenek. Organizatorzy 
zapewniają, że odbędą się kolejne edycje 
tego festiwalu.

ZD
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Sport
„42 200 Maraton Częstochowskie”
1 maja br odbyła się I edycja maratonu po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej: „42 200 Mara-
ton Częstochowskie”. Trasa biegu prowadziła m.in. przez malownicze tereny gminy Mstów.

Cel szczytny, idea ciekawa, piękna pogoda, 
niewątpliwy urok Jury Krakowsko-Często-
chowskiej oraz zapał organizatorów spo-
wodowały, że powołano do życia bardzo 
przyjemną imprezę. Trasa nie należała do 
łatwych. Maratończycy pokonywali piękną, 
ale i trudną trasę z Częstochowy do Olsz-
tyna, a następnie Mstowa, by zakończyć 
zmagania ponownie w Częstochowie. Ry-
walizowano na dwu dystansach: w obu bie-
gach wzięło udział łącznie 467 zawodników 
(z czego 248 w biegu na pięć kilometrów, a 
219 w maratonie).
 
Zwycięzcą okazał się Mwangi Joel Maina 
z czasem 2:21:53, drugi linię mety prze-
kroczył Kemboi Henry z czasem 02:21:57, 
trzeci był zawodnik ukraiński Ukrainiets 
Sergii (02:22:22), zaś czwarty zawodnik na 
mecie, a zarazem pierwszy Polak, Mercik 

Krzysztof z Kochanowic, pokonał trasę w 
czasie 02:52:56.
 
Pierwszą kobietą okazała się Kuzyk 
Agnieszka z WKB META LUBLINIEC, 
która przybiegła na metę minutę po pierw-
szym polskim zawodniku i pokonała trasę 
w czasie 03:04:14. Drugie i trzecie miejsce 

to kolejno Koczur Tamara z Myszkowa 
(03:14:09) i Aneta Szecówka z Biskupic 
(03:15:02). 
 
Bieg na 5 kilometrów zwyciężyli Kotyla 
Szymon z Kolonii Chorzew, czas 00:16:27 i 
Agnieszka Gortel-Maciuk (00:18:16). 
 
Nagrody wręczali m.in. Wójt gminy 
Mstów, Tomasz Gęsiarz oraz Przewodni-
czący Rady, Krzysztof Choryłek. 
 
Wyniki Maratonu 42-200 Częstochowskie 
- Mężczyźni: 
 
1. Mwangi Joel Maina (KEN) 02:21:53 
2. Kemboi Henry (KEN) 02:21:57 
3. Ukrainiets Sergii (UKR) 02:22:22 
4. Mercik Krzysztof 02:52:56 
5. Lizak Wojciech 02:53:50 
6. Sokołowski Marek 02:58:47 
7. Gałuszka Dawid 03:07:00 
8. Dzhadan Ievgen (UKR) 03:08:12 
9. Słupek Tomasz 03:08:52 
10. Sędziwy Damian 03:09:15 
 
Wyniki Maratonu 42-200 Częstochowskie 
- Kobiety: 
 
1. Kuzyk Agnieszka 03:04:14 
2. Koczur Tamara 03:14:09 
3. Szecówka Aneta 03:15:02 
4. Wac Maja 03:42:54 
5. Kubisz Dorota 03:46:03 
6. Balicka Anna 03:48:29 
7. Olschimke-Marmurowicz 03:49:20 
8. Borawska Anna 04:01:00 
9. Wagner Jolanta 04:08:44 
10. Januszkiewicz Anna 04:09:44

Źródło: http://www.maratonypolskie.pl 
Więcej informacji: http://www.mara-
ton42200.pl

Zwycięstwo mstowskich lekkoatletów w zawodach rejonowych
Lekkoatletyczna reprezentacja chłopców z naszego gimnazjum nie zwalnia tempa i po zwycięstwie w mi-
strzostwach powiatu zanotowała kolejny sukces zwyciężając w zawodach rejonowych w których rywali-
zowały najlepsze szkoły z powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i miasta Częstochowy. 

Nasza drużyna wygrała osiągając wynik 
1133 punkty, drugie miejsce zajęło Gimna-
zjum nr 18 w Częstochowie (1126 pkt.) a 
trzecie Olsztyn (1112 pkt.). Dzięki wygranej 
wywalczyliśmy miejsce w finale wojewódz-
kim w którym spotka się 16 najlepszych 
szkół z województwa śląskiego.
Poza zwycięstwem drużynowym również 
zanotowaliśmy sukcesy indywidualne:
- Karol Sowa -I miejsce na 300 m,
- Bruno Waszkiewicz – I miejsce na 100 m,
- Waszkiewicz, Wojna, Nowak, Sowa – I 
miejsce w sztafecie 4 x 100 m,
- Dominik Figzał – I miejsce w rzucie dys-
kiem,
- Łukasz Całus – II miejsce w rzucie dys-
kiem,
- Michał Bajor – III miejsce w skoku wzwyż,
- Kacper Choryłek  - III miejsce w pchnięciu 
kulą.
Pozostali nasi reprezentanci: 100 m – Ma-
teusz Nowak, Dawid Bekus, 300 m – Kac-
per Wojna, Brian Tyras, 1000 m – Dawid 

Kwasek, skok wzwyż – Dominik Mermer, 
pchnięcie kulą – Jan Więcław, Jakub Sikora.
Opiekunowie: mgr Paweł Derda, mgr Piotr 
Ujma.
Źródło: http://www.szkolamstow.pl

Drugie miejsce 
naszych 
wolontariuszek
Wolontariuszki ze Szkolnego 
Koła PCK przy Zespole Szkół 
w Mstowie uczestniczyły w 
Mistrzostwach Pierwszej Po-
mocy Polskiego Czerwonego 
Krzyża.

Organizatorami mistrzostw byli: Oddział 
Rejonowy PCK w Częstochowie oraz Ze-
spół Szkół im. Bolesława Prusa w Często-
chowie. Uczestniczyć w rywalizacji mogły 
jedynie szkoły, w których działają Szkolne 
Koła PCK. 

Reprezentacja Zespołu Szkół w Mstowie 
była jedyną spoza terenu miasta Często-
chowy. W jej skład weszły: Martyna Hal-
biniak, Dominika Łochowska, Katarzyna 
Kowalczyk, Kinga Chwalba i Weronika Ger-
ke. Opiekunką była mgr Justyny Klimczak.  
 
- Dziewczyny zaprezentowały się wyśmie-
nicie. Wypadły świetnie zarówno jeżeli 
chodzi o wiedzę teoretyczną, jak i umiejęt-
ności z zakresu pierwszej pomocy – mówi 
Justyna Klimczak. - Zarówno rozwiązy-
wanie testów, jak i wykonywanie zadań 
praktycznych, polegających na udzieleniu 
pierwszej pomocy osobom poszkodowa-
nym w codziennych sytuacjach życiowych 
nie sprawiły im większych trudności. 
 
W ostatecznej klasyfikacji reprezen-
tantki mstowskiej szkoły zajęły wyso-
kie drugie miejsce, a do pierwszej lokaty 
zabrakło im zaledwie trzech punktów. 
Drużyna mstowska prezentowała się 
efektownie także od strony wizualnej, 
bowiem uczestniczki Mistrzostw po raz 
pierwszy miały okazję zaprezentować 
nowe koszulki, które zakupione zostały 
przy wsparciu finansowym gminy Mstów. 
 
- W imieniu wszystkich wolontariuszy z 
Zespołu Szkół w Mstowie jeszcze raz ser-
decznie dziękujemy za okazane wsparcie 
wójtowi gminy Mstów oraz Radzie Gminy 
Mstów dodaje Justyna Klimczak. - Mamy 
nadzieję, że w przyszłości będziemy mieć 
jeszcze niejedną okazję, by godnie repre-
zentować naszą szkołę oraz Gminę Mstów.
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„Święto 
szczupaka 2016”
W niedzielę 1 maja br. już 
po raz szósty zorganizo-
wane zostały spinningo-
we zawody wędkarskie 
o Puchar Wójta Gminy 
Mstów „ŚWIĘTO SZCZU-
PAKA 2016”.
To tradycyjna impreza dla wędkarzy i 
sympatyków wędkarstwa, której organi-
zatorem jest Mstowskie Stowarzyszenie 
Promocji i Ochrony Rzeki Warty. Udział 
w tegorocznej edycji wzięło 34 uczestni-
ków, w tym czworo dzieci. W mglisty i 
zimny poranek, po zbiórce przy zbiorni-
ku Tasarki, wędkarze udali się na połów 
nad rzekę Wartę (od mostu w Jaskrowie 
do mostu w Skrzydlowie) i nad zbiornik 
Tasarki. Zawody trwały od godziny 7:00 
do 10:30.

Tym razem spośród kilkunastu złowio-
nych szczupaków, żaden nie był wymia-
rowy i wszystkie wróciły do wody, a zwy-
cięstwo przyniosły zawodnikom okonie. 
Pierwsze miejsce zajął Dominik Wosz-
czyna z Mstowa, łowiąc największego 
okonia, drugie przypadło Leszkowi Ko-
walskiemu, a trzecie Jarosławowi Sza-
fertowi. Nagrody i statuetki dla zwy-
cięzców i uczestników, w obecności 
Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza, 
Zastępcy Wójta Gminy Mstów Adama 
Markowskiego i Przewodniczącego Rady 
Gminy Mstów Krzysztofa Choryłka, 
wręczyli: Michał Maciaszczyk, Sebastian 
Messyasz i Adam Wójcik - przedstawi-
ciele zarządu Mstowskiego Stowarzy-
szenia Ochrony i Promocji rzeki Warty. 

Organizatorzy przygotowali również 
podarunki dla dzieci i osób zaangażo-
wanych w pomoc przy przygotowaniu 
Święta Szczupaka. Tradycyjnie zakoń-
czeniem zawodów był gorący posiłek 
w postaci kiełbasek i karkówki z grilla 
oraz przekąsek i napojów. Poczęstu-
nek był też okazją do wymiany uwag 
i wrażeń towarzyszących zawodom. 

- Składamy serdeczne podziękowania 
Panu Wójtowi, wszystkim sponsorom 
oraz członkom naszego Stowarzyszenia 
za wsparcie i pomoc przy organizacji VI 
Święta Szczupaka – mówi Michał Ma-
ciaszczyk – Prezes Stowarzyszenia, pomy-
słodawca i główny organizator imprezy. 
Zapraszamy na kolejną podobną imprezę 
wędkarską za rok.Lokalizacja sceny i parkingów dostępnych w trakcie imprezy


