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Dotacja z Funduszu Inwestycji Samorządowych
Podczas spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie 
(w piątek 26 czerwca) zostały przekazane promesy dla sa-
morządów powiatu częstochowskiego na dotacje w ramach 
tzw. Funduszu Inwestycji Samorządowych.
Symboliczne promesy wręczyła 
Lidia Burzyńska, Poseł na Sejm 
RP. Dla Gminy Mstów wyliczona 
kwota wsparcia rządowego była 
jedną z największych w naszym 
powiecie i wyniosła 1.605.023,00 
zł. Promesę odebrał Wójt Tomasz 
Gęsiarz. 
Jak podkreślała Pani Poseł, sa-
morządy odpowiadają za 40% 

publicznych wydatków inwesty-
cyjnych. Fundusz pozwoli im reali-
zować kolejne plany. Środki prze-
kazane przez rząd będzie można 
wykorzystać na bliskie ludziom 
inwestycje, m.in. remonty szkół i 
przedszkoli, inwestycje w wodo-
ciągi i kanalizację, drogi – a także 
inne niezbędne lokalnie działania. 

Samorząd Mstowski 1990-2020
W bieżącym roku minęła 30. rocznica restytucji samorządu lokal-
nego w Polsce i Dzień Samorządu Terytorialnego.

więcej na str. 14

Absolutorium dla Wójta Tomasza Gęsiarza
Jak co roku, najważniejszym 
punktem obrad czerwcowej,  XIX 
Sesji Rady Gminy Mstów  (w dniu 
22 czerwca br.) było rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Gminy Mstów za rok 2019 
oraz podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Mstów.
Sesja odbyła się w odnowionej sali 

sesyjnej Urzędu Gminy Mstów. 
Wreszcie doczekaliśmy się nowo-
czesnego pomieszczenia, które 
jest miejscem uniwersalnym - słu-
ży m.in. jako lokal wyborczy, do 
licznych spotkań z mieszkańcami, 
gośćmi czy też do zebrań sołec-
kich. 

więcej na str. 13

Promesa na zakup samochodu
dla OSP Jaskrów

Ochotnicza Straż Pożarna w Ja-
skrowie odebrała promesę na 
zakup fabrycznie nowego śred-
niego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego. Uroczystość odbyła się 
5 czerwca w Bytomiu, z udziałem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy.
Prezydent wręczył 37 promes na 
zakup samochodów ratowniczo-
-gaśniczych dla jednostek ochot-
niczych straży pożarnych z woj. 
śląskiego.

więcej na str. 13

Gminę Mstów tworzą otwarci ludzie
O życiu prywatnym i zawodowym, 
polityce – zarówno tej dużej i ma-
łej, a także o kontaktach z ziemią 
mstowską rozmawiamy z Beatą 
Kocik - Wiceprzewodniczącą Sej-
miku województwa śląskiego.

(...)„Drzwi do mojego pokoju są za-
wsze otwarte dla rolników. Gmina 
Mstów to gmina rolnicza, co roku ok. 
700 rolników składa wnioski o do-
płaty obszarowe i na inne zadania 
realizowane przez ARiMR. Jeśli rol-

nicy mają jakieś problemy, staramy 
się: ja i moi pracownicy, rozwiązywać 
je na bieżąco. Odwiedzają biuro i po-
chylamy się nad ich problemami.”(...)

więcej na str. 8



Absolwenci często nas odwiedzają po 
latach
Ireneusz Celoch jest dyrektorem Szkoły w Brzyszowie. Rozmawiamy z 
nim o nie tylko o prowadzonej przez niego placówce, ale i byciu nauczy-
cielem, czy niżu demograficznym.

Adam Jakubczak: Jest Pan miesz-
kańcem Mokrzeszy, czy tu są Pań-
skie korzenie rodzinne? Proszę o 
nich opowiedzieć.
Ireneusz Celoch: Tak, od urodzenia 
jestem mocno związany z tą miej-
scowością. Tutaj uczęszczałem do 
szkoły podstawowej i tutaj też za-
mieszkuję obecnie. Przez 10 lat na 
początku swojej pracy zawodowej 
mieszkałem w Domu Nauczyciela w 
Krasicach, gdzie pracowałem w po-
bliskiej szkole. Te czasy bardzo mile 
wspominam, udało mi się zżyć bar-
dzo z tamtejszą wspaniałą społecz-
nością, a i mam wielokrotne dowody 
na to, że mieszkańcy Krasic mają też 
o mnie pozytywne zdanie. Od niemal 
dwudziestu lat ponownie zamieszku-
ję w Mokrzeszy, lecz w nowo wybu-
dowanym domu, w nieco innej czę-
ści tej miejscowości. Podsumowując 
dodam, że moje korzenie rodzinne 
są w całości umieszczone w gminie 
Mstów – tato pochodzi ze Mstowa, 
mama z Mokrzeszy. No i na koniec 
największe szczęście mojego życia 
– jestem żonaty i mam dwójkę wspa-
niałych dzieci.

A.J.: A teraz krótka historia życia 
zawodowego. Zacznijmy od wy-
kształcenia.
I.C.: Po ukończeniu Szkoły Podsta-
wowej w Mokrzeszy uczęszczałem 
do I LO im. J. Słowackiego w Czę-
stochowie, a następnie na pięć lat 
„wywędrowałem” do Krakowa, gdzie 
ukończyłem studia wyższe w Insty-
tucie Geografii i Nauk o Ziemi na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak 
już wspomniałem wcześniej począ-
tek mojej drogi zawodowej to praca 
jako nauczyciel geografii w Szkole 
Podstawowej w Krasicach, a od 2006 
roku pracuję na stanowisku dyrekto-
ra w Szkole Podstawowej im. K. Ma-
kuszyńskiego w Brzyszowie.

A.J.: Czy kariera nauczycielska to 
jedyna droga zawodowa, jaka brał 
Pan pod uwagę? Dlaczego?
I.C.: Zażartuję tu trochę, może w 
nauczycielstwie o karierze można 

powiedzieć dopiero, kiedy zosta-
je się ministrem, albo jakimś kura-
torem oświaty. Ale już tak na serio 
– o karierze nauczyciel chyba już 
może powiedzieć wtedy, gdy praca z 
dziećmi sprawia mu wiele radości, a 
ich postępy, liczne sukcesy i wielkie 
osiągnięcia odbierane są przez niego 
jako własne. Tak jest właśnie w moim 
przypadku. Oczywiście studia, które 
ukończyłem, dawały mi wiele róż-
nych możliwości zatrudnienia, szcze-
gólnie fascynowały mnie zawsze 
klimatologia i meteorologia i w tych 
działach gospodarki być może dziś 
bym pracował. Ale rzeczywistość 
okazała się być inna – wcale nie żału-
ję, że tak się stało.

A.J.: Jak doszło do objęcia funkcji 
dyrektorskiej w szkole w Brzyszo-
wie?
I.C: No cóż, nie było innej możliwości 
jak przystąpić do konkursu na dyrek-
tora szkoły w 2006 r. Chcę dodać w 
tym miejscu, że praca w szkole w Kra-
sicach sprawiała mi bardzo wiele ra-
dości, ale już taka moja natura, że co 
pewien czas szukam jakiejś odmiany, 
czegoś nowego. Oczywiście nigdy 
bym nie przystąpił do konkursu, gdy-
by nie sprzyjający tej okoliczności 
fakt, że na stanowisko dyrektora do 
jednej z częstochowskich szkół wy-
bierał się równocześnie zasłużony 
dyrektor brzyszowskiej podstawów-
ki Pan Wiesław Szejn. 

A.J.: Czy przez lata pełnienia funk-
cji zdążył Pan zżyć się z Brzyszo-
wem i jego mieszkańcami?
I.C.: W mojej ocenie tak. Taka jest 
specyfika pracy, czy to nauczyciela, 
czy to dyrektora, że nie da się, albo 
inaczej – nie powinno się pracować 
tylko z dziećmi. Szkoła to nie tylko 
budynek i uczniowie, to także lokal-
ne środowisko, rodzice uczniów, ich 
dziadkowie i wszyscy mieszkańcy, 
ale nie tylko Brzyszowa, lecz także 
Małus Małych i Srocka. Właściwie 
odnoszę wrażenie, że przez te 14 już 
lat poznałem większość mieszkań-
ców tych miejscowości. Często lubię 
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przespacerować się chodnikiem po 
okolicy i zamienić kilka ciepłych słów 
z jego przypadkowo napotkanymi 
mieszkańcami.

A.J.: Czy szkoła w Brzyszowie od-
czuwa niż demograficzny?
I.C.: Liczebność naszych klas nie jest 
oczywiście taka jak liczebność klas w 
dużych miastach, ale za to warunki 
do nauki i relacja uczeń – nauczyciel, 
są doskonałe. Dzięki temu też wszy-
scy nauczyciele szkoły doskonale 
znają swoich podopiecznych, są z ich 
problemami na bieżąco i nie umyka 
ich uwadze, gdy jakiś uczeń zaczyna 
się czuć nieswojo, gdy coś niepoko-
jącego dzieje się  w jego otoczeniu. 
W szkole w Brzyszowie stawiamy 
sobie bardzo jasny cel - oprócz tego, 
że uczeń ma zdobywać nowe wiado-
mości i umiejętności, ma czuć się bez-
piecznym i potrzebnym dla innych. 
Wracając do sentencji pytania Pana 
redaktora, to może coś przypomina-
jącego niż demograficzny w szkole 
występuje „na przełomie” klas młod-
szych i starszych. 

A.J.: Czy warunki lokalowe, infra-
struktura szkoły są wystarczające? 
Jak wygląda to w konfrontacji z in-
nymi placówkami?
I.C.: Uważam, że nasza szkoła dys-
ponuje bardzo dobrą bazą lokalową, 
jest wystarczająca liczba pięknych, 
przestronnych pracowni, w których 
jest nowe wyposażenie, do każdej 
pracowni jest doprowadzony świa-
tłowodowy internet, w prawie każ-

dej pracowni jest sprzęt multimedial-
ny umożliwiający prezentację, jak 
nie sam projektor, to tablica multi-
medialna lub interaktywny monitor 
dotykowy. Do tego dobrze wypo-
sażona biblioteka szkolna, gabinet 
pielęgniarki i duża ilość pomocy dy-
daktycznych. W młodszych klasach 
już od wielu lat mieliśmy ich bardzo 
dużo, obecnie starsze klasy zostały 
również bardzo dobrze doposażone 
w pomoce dydaktyczne. I tylko ten 
nieszczęsny koronawirus sprawił, że 
w II półroczu uczniowie i nauczyciele 
nie mieli okazji z nich zacząć korzy-
stać. Ale już od września czeka ich 
miła niespodzianka. A warunków do 
rozwijania kultury fizycznej dzieci, 
młodzieży i dorosłych, bo im też wy-
pożyczamy salę sportową, mogłoby 
pozazdrościć nam wiele szkół w du-
żych miastach. A to za sprawą wiel-
kiego zaangażowania naszych lokal-
nych władz gminnych w rozbudowę 
bazy sportowej naszej szkoły.

A.J.: Jakie najważniejsze inwesty-
cje udało się zrealizować w ostat-
nich latach i co przydałoby się brzy-
szowskiej szkole w najbliższym 
czasie?
I.C.: Największe inwestycje ostat-
nich lat to budowa nowoczesnego 
kompleksu boisk sportowych (2019 
r.) oraz piękna sala gimnastyczna, 
powinno się chyba powiedzieć hala 
sportowa (2008 r.). Naszym wspól-
nym jeszcze niezrealizowanym ma-
rzeniem jest wyposażyć salę kom-
puterową w nowoczesny sprzęt 
komputerowy. Wszyscy dobrze wie-
my jak bardzo szybko „starzeją się” 
komputery i ich wymiana na nowe co 
kilka lat jest bezwzględną konieczno-
ścią. 
A.J.: Jakimi osiągnięciami mogą po-
szczycić się kadra i uczniowie pla-
cówki?
I.C.: Brzyszowska kadra jest wy-
kształcona wszechstronnie, a to 
znaczy, że nauczyciele są przygo-
towani do nauczania wielu przed-
miotów. Jeśli chodzi o osiągnięcia 
dydaktyczne to mamy ich naprawdę 
sporo, odnotowane są w kilkunastu 
kronikach. Wspomnę tylko o tych z 
ostatniego czasu. Otóż chlubą jest 
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyro-
dy, które niezmiennie od 2000 roku 
plasuje się na pierwszych miejscach 
w powiecie częstochowskim za 
swoją działalność proekologiczną, 
następnie Szkolny Klub Sportowy, 
Szkolne Koło Teatralne „Makuszki” 
– z osiągnięciami recytatorskimi, li-
terackimi, ortograficznymi. Prężnie 
działa Samorząd Uczniowski z Wo-
lontariatem i szkolne Koło Caritas. 
Bierzemy udział w wielu akcjach cha-
rytatywnych, np.: na rzecz Polaków z 
Kresów Wschodnich, Domu Pomocy 
Społecznej w Turowie, Domu Dziec-
ka, dzieci ze szpitali, Schroniska dla 
Zwierząt w Częstochowie. Współ-
pracujemy ze wszystkimi szkołami 
Gminy Mstów, Zarządem Okręgu 
LOP, Nadleśnictwem Złoty Potok  Le-
śnictwo-Zielona Góra, GOK w Msto-
wie, CEMEX w Rudnikach, Akademia 
J. Długosza w Częstochowie. Nasi 
nauczyciele wspólnie z tymi placów-
kami naukowymi organizują Dzień 
Bioróżnorodności w kamieniołomie 
„Lipówka” i prezentują osiągnięcia 
przyrodniczo - plastyczne szkoły i 
uczniów. Dla uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 33 w Częstochowie, 
w ramach przyjaźni oraz integracji 
środowiska miejskiego i wiejskiego 
organizujemy warsztaty przyrodni-
cze. Jesteśmy jedyną szkołą w gminie 
Mstów, chyba nawet w powiecie czę-
stochowskim, która już od piętnastu 
lat organizuje dwa regionalno – po-
wiatowe konkursy dla uczniów klas 
I – III, a są to na pewno znane wszyst-
kim: Powiatowy Konkurs Recytator-
ski:”Chrońmy Ziemię” i Regionalny 
Konkurs Przyrodniczo – Plastyczny 
na znaczek, temat tegorocznej edycji 
„Rośliny Wyżyny Krakowsko – Czę-
stochowskiej”. W tym konkursie dzie-
ciaki przyjeżdżają do naszej placówki 
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i tworzą dzieła plastyczne na miej-
scu, tematyka jest ruchoma. Oczy-
wiście zorganizować konkurs z takim 
rozmachem jest nie lada wyzwaniem 
dla nauczycieli, bo to właśnie oni 
zdobywają na nie środki. Jesteśmy 
organizatorem licznych innych kon-
kursów, jak np. Gminnego Konkur-
su Ortograficznego czy Gminnego 
Turnieju Piłki Nożnej. Nauczyciele 
publikują swoje materiały i osią-
gnięcia na łamach Biuletynu RODN 
„WOM”, Gazety Częstochowskiej, 
na stronach internetowych ZO LOP i 
TNBSZP – Oddział w Częstochowie. 
Bierzemy udział w wielu programach 
ogólnopolskich, np.: Cała Polska czy-
ta Dzieciom, Świerszczykowy Klub 
Pożeraczy Liter, Śniadanie Daje Moc, 
Bezpieczny Puchatek i.t.d.. Ostatnio 
duży sukces z kwietnia 2020 roku: 
uczennica klasy III – Karolinka, za-
jęła III miejsce w XXXIII Ogólnopol-
skim Konkursie Młodzieży Szkolnej 
„MÓJ LAS”. Jako jedna z nielicznych 
szkół uzyskaliśmy tytuł „Szkoły Od-
krywców Talentów”, nadawany szko-
łom po spełnieniu ostrych kryteriów 
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w 
Warszawie. Jesteśmy z tego bardzo 
dumni.
A.J.: Czy absolwenci chętnie odwie-

dzają po latach swoją szkołę?
I.C.: Absolwenci chętnie do nas wra-
cają w „odwiedziny”- tak mówią, no 
i wielu z nich kończy studia wyższe, 
przez co odbywają u nas praktyki.

A.J: Czy przedstawiciele Urzędu 
Gminy i Rady często goszczą w 
szkole?
I.C.: Szkoła współpracuje ze środo-
wiskiem organizując zajęcia otwarte 
i uroczystości : Dzień Matki i Ojca, 
Dzień Babci i Dziadka, Korneliadę 
– Prezentację Talentów, Dzień Bez-
pieczeństwa, Jasełka Bożonarodze-
niowe, Misteria Wielkanocne, Dzień 
Regionalny z degustacją potraw 
regionu, Święto Drzewa – wspólne 
sadzenie drzew „Dla Pokoju” i.t.p. I 
właśnie na tychże uroczystościach 
przedstawiciele Urzędu Gminy i Rady 
goszczą w naszej placówce, wspiera-
ją nas także przy organizacji konkur-
sów. Muszę w tym miejscu dodać, 
że zarówno poprzedni, jak i obecni 
sołtysi i radni „naszych” miejscowo-
ści, są bardzo życzliwi naszej szkole 
i w każdy możliwy sposób pomagają 
nam w doposażaniu bazy dydaktycz-
nej oraz w organizacji uroczystości 
szkolnych i środowiskowych.
A.J.: Jak szkoła poradziła sobie w 

czasie trwania pandemii koronawi-
rusa?
I.C.: W czasie pandemii koronawiru-
sa poradziliśmy sobie nadzwyczaj do-
brze.  Nauczyciele założyli konta na 
pocztach elektronicznych i na porta-
lach społecznościowych  na potrzeby 
swoich uczniów i rodziców. Za pomo-
cą uniwersalnych komunikatorów 
społecznościowych takich jak np. 
Messenger, Zoom, gdzie istnieją wa-
runki prowadzenia nieograniczonych 
rozmów tekstowych, głosowych, 
video - prowadzą zajęcia, głównie 
indywidualne z każdym dzieckiem 
oraz grupowe. Wspaniale sprawdzi-
ły się w tym mniej liczne klasy. Po-
dobnie prowadzone są też zebrania 
z rodzicami. Z uczniami starszymi 
pracujemy, z uwagi na dużą liczeb-
ność nauczycieli różnych przedmio-
tów, kontaktując się z grupą i indy-
widualnie głównie poprzez pocztę 
elektroniczną. Tu przekazujemy te-
maty, ćwiczenia, wskazówki, ale w 
miarę możliwości korzystamy też z 
licznych komunikatorów. Ponadto 
prowadzone są jeszcze konsultacje 
w szkole. Sprawdzanie nadsyłanych 
prac, segregowanie w foldery, duża 
ilość różnych sprawozdań sprawiają, 
że praca nauczyciela w czasie pan-

demii wydłużyła się zajmując prawie 
cały dzień. Uczniowie i nauczyciele 
wykorzystują do zdalnej pracy to, co 
mają w domu, czyli laptopy, telefo-
ny, tablety, bo niestety, nie każdy ma 
komputer. A niektórzy rodzice, aby 
ułatwić swoim pociechą naukę, mie-
li możliwość wypożyczenia nowych 
wspaniałych komputerów ze szkoły, 
które otrzymaliśmy od naszego orga-
nu prowadzącego. Dziękujemy  Wój-
towi i władzom naszej gminy za ten 
sprzęt komputerowy!

Zapraszamy wszystkich do odwie-
dzin naszej szkolnej strony interne-
towej: 
www.szkolabrzyszow.szkolnastrona.pl

Sukces uczennicy SP w Brzyszowie
Karolina Sukiennik,  uczennica klasy trzeciej Szkoły Podstawo-
wej  im. Kornela Makuszyńskiego  w Brzyszowie rozsławiła swoją 
szkołę, a tym samym Gminę Mstów oraz LOP w Częstochowie.

21.04.2020 roku przyszła infor-
macja z Warszawy, że właśnie za-
jęła III miejsce w  Ogólnopolskim 
Konkursie Plastyczno-Przyrod-
niczym pt. „Mój las”  . Pracę wy-
konała pod kierunkiem nauczy-
cielki Małgorzaty Supernak pod 
hasłem: ,,Owoce Lasu...”
Karolina wcześniej wygrała etap 
regionalny, który odbył się 9 lu-
tego 2020 roku w Zespole Szkół 
Przemysłu Mody i Reklamy im. 
Władysława Stanisława Reymon-
ta w Częstochowie.

„Posiłek w szkole i w domu”
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie otrzymała 
dofinansowanie z budżetu państwa, w ramach modułu 3 wielolet-
niego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wniosek do Wojewody Śląskie-
go (na adres Kuratorium Oświa-
ty w Katowicach) złożyła Gmina 
Mstów, jako organ prowadzący 
szkołę.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 5 lutego 2019 r. pro-
gram „Posiłek w szkole i w domu” 
dotyczy wspierania w latach 
2019–2023 organów prowadzą-
cych publiczne szkoły podstawo-
we w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i 
opieki przez organizację stołó-
wek i miejsc spożywania posiłków 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 267).
Kwota wsparcia finansowego 
zostanie przeznaczona przede 
wszystkim na  doposażenie kuch-
ni oraz jadalni w Szkole Podsta-
wowej w Mstowie. Zakupione 

zostaną niezbędne urządzenia 
kuchenne (m.in. kuchnia 6-palni-
kowa, piec konwekcyjno-parowy 
z systemem mycia, uzdatniacz do 
wody, basen porządkowy, okap z 
łapaczami tłuszczu, szafa chłodni-
cza nierdzewna, szafa mroźnicza 
nierdzewna, obieraczka do ziem-
niaków itp.) oraz wyposażenie ja-
dalni (stoły  świetlicowe, krzesła).
Wszystkie te zakupy są konieczne 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia stołówki szkolnej oferującej 
smaczne posiłki dla dużej ilości 
dzieci.
Całkowity koszt projek-
tu: 90.660,50 zł
Wnioskowana kwota wspar-
cia finansowego z rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w 
domu”: 72.528,40 zł

Cieszmy się z małych rzeczy, w tak 
trudnym czasie życie przecież to-
czy się dalej...

Opracowała: Małgorzata Supernak
nauczycielka ze Szkoły Podstawo-
wej im. Kornela Makuszyńskiego w 
Brzyszowie.
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Woda największym skarbem - oszczędzajmy ją!
Na przełomie maja i czerwca w gminie Mstów opadów desz-
czu i to często intensywnych, nie brakowało. Mimo to stan 
wód gruntowych musi budzić zaniepokojenie. W skali kraju 
sytuacja jest co najmniej niepokojąca. W drugim okresie ra-
portowania,  tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2020 roku, Instytut 
w Puławach stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obsza-
rze kraju. IUNG podał, że susza wystąpiła na terenie 9 woje-
wództw w pięciu rodzajach upraw. Perspektywy muszą dawać 
do myślenia, warto więc uświadomić sobie, że to problem nas 
wszystkich i wszyscy powinniśmy o tym pamiętać każdego 
dnia odkręcając kran.

Brak dostatecznej ilości opadów, 
jaki wystąpił w kwietniu powodu-
je, że nadal występuje duży nie-
dobór wody w glebie, zwłaszcza 
na obszarze Polski północno-za-
chodniej. Występujące niedobory 
wody powodują, że susza w dal-
szym ciągu notowana jest w upra-
wach zbóż jarych i ozimych, tru-
skawek, krzewów owocowych i w 
mniejszym stopniu wśród drzew 
owocowych. Dużej poprawie ule-
gły natomiast warunki wilgotno-
ściowe w województwach: łódz-
kim, lubelskim, świętokrzyskim, 
małopolskim oraz podlaskim, 
gdzie deficyt wody znacznie zma-
lał. Na szczęście do grona szczę-
śliwców należy również śląskie, a 
tym samym obszar gminy Mstów. 
Warto jednak wykazać się empa-
tią i wczuć w sytuację mieszkań-
ców objętych suszą terenów, Tym 
bardziej, że nasza postawa dziś 
ma wpływ także i na to, co czeka 
w nas we wcale nie odległej przy-
szłości. Alarmujących tekstów 
przybywa, bo susze stają się coraz 
większym problemem. Widać to 
w doniesieniach prasowych z róż-
nych regionów świata. Nie moż-
na więc sugerować się złudnym 
przeświadczeniem, że póki co , u 
nas jest nie najgorzej.

W Polsce od kilku lat obserwu-
jemy suszę. Ponadto bezśnieżna 
i ciepła zima sprawiła, że gleba 
i rzeki nie miały szansy, by do-
statecznie odbudować swoje za-
soby. Dane wskazują, że deficyt 
wody w środowisku pojawił się 
już w styczniu bieżącego roku. 
Obserwowane zmiany klimatycz-

ne jednoznacznie wskazują, że 
gospodarowanie wodami w Pol-
sce wymaga wielokierunkowych 
działań, zarówno z zakresu małej, 
jak i dużej retencji.   Z udziałem 
samorządowców trwają rozmo-
wy nad wprowadzeniem rozwią-
zań z zakresu retencji korytowej. 
Działania polegają na ogranicze-
niu skutków suszy przez wzmoc-
nienie retencji korytowej rzek, 
kanałów i rowów, przez budowę i 
odbudowę systemu jazów, zasta-
wek, przepusto-zastawek, umoż-
liwiających nawodnienie użytków 
rolnych. Dzięki temu w okresach 
niżówek i niedoborów opadów w 
określonych miejscach na rzekach 
i kanałach będzie prowadzone 
czasowe podpiętrzanie wód przy 
wykorzystaniu zastawek i innych 
urządzeń, zapewniające przekie-
rowanie wód do systemów rowów 
melioracyjnych połączonych z 
tymi ciekami. Przywrócona zosta-
nie dwufunkcyjna rola urządzeń 
melioracyjnych, która zapewni 
odprowadzanie wód z pól i użyt-
ków rolnych w czasie opadów, ale 
również retencję wód w okresach 
suszy. W użytkowaniu właścicieli 
gospodarstw rolnych w całej Pol-
sce znajduje się ponad 250 tysię-
cy kilometrów rowów i kanałów, 
tworzących duże obiekty meliora-
cyjne, regulujące stosunki wodne 
na terenach rolniczych. Realiza-
cja programu jest uzależniona od 
bezpośredniej współpracy z rolni-
kami, samorządami oraz spółkami 
wodnymi zrzeszającymi rolników. 
W Polsce gromadzimy obecnie ok. 
6,5% wód opadowych, czyli tzw. 
średniego odpływu rocznego. 

Pozostała woda „ucieka” rzekami 
do Bałtyku. Krajowa retencja po-
winna być przynajmniej dwa razy 
wyższa, aby zgromadzone zasoby 
wodne zaspokoiły wszystkie po-
trzeby ludzi, gospodarki i środo-
wiska.

Zwiększenie poziomu retencji  
i  przeciwdziałanie skutkom su-
szy jest obecnie najważniejszym 
zadaniem PGW Wody Polskie, 
które w  ramach programu „Stop 
suszy!” realizuje inwestycje wpły-
wające na poprawę bilansu wod-
nego kraju. W tym roku na ten cel 
przeznaczone są ponad 2 mld zł, 
a działania będą skoncentrowa-
ne na lokalnych terenach rolnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
regionów dotkniętych suszą rol-
niczą.

Susza to problem nas wszystkich 
i warto wziąć sobie do serca, że 
możemy też mieć wpływ na skalę 
zjawiska, jakim są kłopoty z ilością 
wody. Codzienna postawa każde-
go z nas składa się na całokształt, 
który tworzy skalę wpływającą na 
istotne kwestie, dotyczące znacz-
nie szerszej perspektywy. Przy-
kładem jest nasza mobilizacja wo-
bec obostrzeń wprowadzonych w 
obliczu walki z koronawirusem. 
Polacy w znakomitej większości 
wprowadzili do swojego życia 
dyscyplinę, która w efekcie po-
zwoliła w dużej mierze zneutra-
lizować skutki epidemii. Także w 
przypadku wody, możemy realnie 
włączyć się w walkę o poprawę 
sytuacji.

Kluczem do sukcesu jest oczywi-
ście oszczędzanie wody, a warto 
wiedzieć, że nie zawsze wiąże się 
to ze szczególnie dużymi wyrze-
czeniami. Często wystarczy odro-
bina dyscypliny i świadomość 
sposobów, o których być może nie 
każdy słyszał. Nie chodzi bowiem 
tylko o zakręcanie wody w kra-
nie podczas mycia zębów, czego 
uczone jest każde dziecko.

Jednym z najprostszych sposo-
bów oszczędzania wody jest skró-
cenie czasu kąpieli i wybór prysz-
nica zamiast wanny. To naturalne 
rozszerzenie najpopularniejszej 
chyba rady związanej z zakręca-
niem kranu z wodą podczas mycia 
zębów. Krótsze wizyty w łazience 
to mniejsze zużycie wody i ochro-
na środowiska.

Sposobów na oszczędzanie wody 
nie brakuje także w kuchni i ko-
tłowni. Jeśli masz zmywarkę, uru-
chamiaj ją tylko maksymalnie 
zapełnioną  i w miarę możliwości 
korzystaj z programów, które zu-
żywają jak najmniej wody. Analo-
gicznie postępuj z pralką – włą-
czaj tylko pełną, by w efekcie jak 
najrzadziej robić pranie.  Jeśli nie 
masz zmywarki, rozważ jej zakup. 
Na umycie takiej samej liczby na-
czyń w zlewie zużyjesz średnio 4 
razy więcej wody.

Wodę można z łatwością oszczę-
dzać także w ogrodzie.  Łapiąc 
deszczówkę zyskujemy wodę do 
podlewania roślin, której w tym 
przypadku nie trzeba „brać z kra-
nu”, a ostatecznie i tak trafi do gle-
by. Ciekawym pomysłem w skali 
całych miast jest natomiast sianie 
kwiecistych łąk zamiast typowych 
trawników – te drugie wymagają 
więcej wody, by przetrwać.

Na koniec warto się także  przyj-
rzeć wszystkim kranom w miesz-
kaniu  i sprawdzić, czy któreś nie 
są uszkodzone. Kapiąca woda 
wydaje się drobiazgiem w ska-
li godziny czy całego dnia, ale w 
stosunku rocznym nieustannie 
niecieknący kran przekłada się na 
dużą oszczędność.

Niezależnie od wybranych me-
tod, każde działanie związane z 
oszczędzaniem wody przyda się, 
by chronić środowisko. Skutki 
suszy mogą być wówczas mniej-
sze, pożary lasów rzadsze, a przy 
okazji rachunki za wodę – zauwa-
żalnie niższe.
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Jak nie moje, to niczyje?
Akty wandalizmu rozumiane jako umyślne niszczenie cudze-
go mienia są niewątpliwie zjawiskami wysoce szkodliwymi 
społecznie. Naruszają one bowiem jedno z podstawowych, 
konstytucyjnych praw człowieka, jakim jest prawo własno-
ści. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że zachowania ukie-
runkowane na zniszczenie cudzego mienia, podejmowane bez 
powodu, najczęściej wyłącznie w celu rozładowania negatyw-
nych emocji, są często wyrazem rażącego lekceważenia obo-
wiązujących zasad współżycia społecznego, jak i porządku 
prawnego. Problemy niszczenia mienia gminnego to zjawisko 
dotykające wielu regionów Polski, w ostatnim czasie związa-
ne z nim przypadki odnotowano także w gminie Mstów.

Powybijane szyby na przystan-
ku, połamane ławki w parku, nie-
cenzuralne słowa wyryte na mu-
rach – niestety, wandalizm jest 
codziennością dla mieszkańców 
wielu miejscowości. Brak dowo-
dów lub niska szkodliwość czy-
nu sprawiają, że sprawcy często 
czują bezkarni i zjawisko ciągle 
występuje. W polskim prawie, 
wandalizm zawiera się w definicji 
„niszczeniem mienia”. Zgodnie z 
artykułem 288 Kodeksu Karnego, 

każdy kto cudzą rzecz (nienależą-
cą do niego) niszczy, uszkadza lub 
czyni niezdatną do użytku, podle-
ga karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do 5 lat. O faktycznie 
poniesionych konsekwencjach 
najczęściej decyduje jednak war-
tość niszczonych rzeczy. Kluczo-
we jest ustalenie sprawcy, czy to 
za pomocą monitoringu czy z po-
mocą zeznań świadków. Dzięki 
temu, poszkodowany skuteczniej 
może dochodzić swoich praw w 
sądzie – wnioskować o rekompen-
satę równowartości wyrządzonej 
szkody lub o przywrócenie mienia 
do stanu sprzed szkody. Jak poka-
zuje przykład ustalenia sprawców 
wandalizmu w Mstowie w ostat-
nich miesiącach – jest to coraz 
bardziej prawdopodobne.
W marcu br. miały miejsce akty 
wandalizmu w Mstowie, w wy-

niku których zniszczone zostały 
m.in. wiaty przystankowe czy al-
tana na terenie rekreacyjnym. Po-
malowane czerwoną, niezmywal-
ną farbą zostały również niektóre 
tablice „Śladami Przeszłości po 
Gminie Mstów”. W tym przypad-
ku sprawca poniósł konsekwencje 
i skutki jego działalności zostały 
naprawione.
W ostatnim czasie osłabła zna-
cząco kontrola społeczna, a z tzw. 
opinią publiczną przestano się 
liczyć. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy - może nie jedyną, ale dość 
ważną - był fakt, że społeczeń-
stwo stało się bardzo wyrozumia-
łe dla wybryków młodocianych. 
Rodzice z dużą pobłażliwością 
zaczęli się odnosić do zachowania 
swych dzieci. Wyznają swobod-
niejsze zasady moralne - albo w 
ogóle ich nie wyznają. Preferują 
często tzw. wychowanie bezstre-
sowe, którego efektem jest osła-
bienie - czy wręcz utrata - wpływu 
na młode pokolenie. Pogoń za pie-
niądzem, pracoholizm, nadmierne 
ambicje zawodowe przy niskiej 
świadomości roli wychowania w 
rodzinie sprawiają, że wiele dzie-
ci ma zapewniony byt materialny, 
ale cierpi z powodu braku auten-
tycznego zainteresowania. Wła-
śnie nieingerowanie w wolny czas 
dziecka wydaje nieraz smutne 
owoce w postaci przestępczości i 
wandalizmu.

Niestety, znaczące osłabienie 
dbałości o mienie komunalne, 
czyli dobro wspólne przejawia 
się także w wielu innych przykła-
dach, jak choćby w dbaniu o stan 
chodników zarówno zimą, jak i 
latem. Przepisy mówią co praw-
da, że do uprzątnięcia chodnika 
zobowiązany jest właściciel nie-
ruchomości, z którą graniczy ten 
chodnik. W sytuacji, gdy chodnik 
graniczy z pasem zieleni, obowią-
zek sprzątania chodnika ciąży na 
właścicielu pasa zieleni. Faktem 
jest jednak, że chodniki bardzo 
często nie wyglądają tak, jak so-
bie tego życzymy, a przecież za-
dbanie o fragment sąsiadujący z 
naszą posesją nie zajęłaby nam 
wiele czasu, a zamiast narzekania 
na opieszałość służb zafundowa-
libyśmy sobie satysfakcję i dobre 
samopoczucie w powodu wyglą-
du „mienia wspólnego”, z którego 
przecież korzystamy.

Czasy czynów społecznych i prze-
konywania, że własność wspólna 
jest zdecydowanie ważniejsza, niż 
prywatna, słusznie odeszły w nie-
pamięć. Absolutnie nie ma sensu 
przywracać ich do życia, warto 
jednak zastanowić się nad kwe-
stią, czy pójście w skrajnie różnym 
kierunku, przejawiającym się po-
stawą „jak nie moje, to niczyje” to 
dużo lepsze rozwiązanie?

„Jura bez plastiku” - sprzątanie rzeki Warty
24.05.2020r., na kajakowej trasie Częstochowa Mirów - Mstów 
- Kłobukowice, odbyło się generalne sprzątanie Warty. Akcję 
przeprowadzono pod hasłem „Jura bez plastiku”.  

Sprzątanie zorganizowały wypo-
życzalnie kajaków: Warta Czę-
stochowa, Jura Kajaki i Tyrolki.pl. 
Wsparcia finansowego i logistycz-
nego udzieliła Gmina Mstów, a 
także Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich (dzięki zaangażowaniu 
Częstochowskiego Alarmu Anty-
smogowego).

Mirowski Przełom Warty to pięk-
ny, malowniczy odcinek, idealny 
dla spływów kajakowych. Bardzo 
smutno było patrzeć na śmieci, 
które pojawiły się na rzece. Na 
szczęście znalazło się wiele osób, 
którym dobro rzeki Warty leży na 
sercu. W akcji udział wzięło po-
nad 40 wolontariuszy, którym już 
w tym miejscu pragniemy z serca 
podziękować!
Ten jeden dzień i siła prawie stu rąk 
wystarczyły, żeby przywrócić rze-
ce jej podstawowe prawo – prawo 
do wolności i czystości. Udało się 

zebrać ponad 100 worków śmie-
ci! Wolontariusze pakowali śmie-
ci do kajaków, a później zostawiali 
w wyznaczonych miejscach, skąd 
odbierali je pracownicy Gminy 
Mstów. Cięższe przedmioty (opo-
na, materac) oraz śmieci z miejsc 
trudno dostępnych, odebrali stra-
żacy z OSP Mstów.

Spływ zakończył się w Przysta-
ni Jura Kajaki w Kłobukowicach, 
gdzie na uczestników czekało 
ognisko z kiełbaskami.
Bardzo dziękujemy wszystkim 
Wolontariuszom i podmiotom za-
angażowanym w akcję.

Info: Michał Wanot (Jura Kajaki)

Zdjęcia: Raport z Tripa, Grzegorz Mi-
siak Photography, Jakub Wojsyk
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Dofinansowanie na przebudowę drogi
w ul. Ośmiu Błogosławieństw w Siedlcu
Wicewojewoda Robert Magdziarz poinformował o dofinansowaniu na 
budowę i przebudowę dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Informacje przedstawił podczas wideokonferencji w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach z włodarzami z Subregionu Północnego.

Jedną z dofinansowanych inwestycji 
jest  „Przebudowa drogi w ul. Ośmiu 
Błogosławieństw w miejscowości Sie-
dlec” - wartość zadania: 1.078.500,00 zł, 
dofinansowanie (55%): 593.175,00 zł.
Natomiast projekt powiatu często-
chowskiego pn.  „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1037S na odcinku Sroc-
ko-Siedlec”  – którym jesteśmy bardzo 
zainteresowani –  aktualnie znalazł się 
w rankingu na liście rezerwowej. Istnie-
je bardzo duże prawdopodobieństwo, 
że po oszczędnościach przetargowych 
„wskoczy” do dofinansowania na listę 
podstawową. Trzymamy kciuki!
Oba te wnioski były składane do dofi-
nansowania w sierpniu 2019r.  W grud-
niu ub. roku znalazły się na wojewódz-

kiej liście rankingowej, która trafiła do 
Warszawy – celem zatwierdzenia przez 
Premiera Mateusza Morawieckiego. 15 
kwietnia 2020r. Premier zatwierdził li-
sty zadań do dofinansowania ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 
roku.

INWESTYCJE

Droga transportu rolnego w Małusach 
Małych
Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wniosek Gminy Mstów 
pn.  „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Małusy 
Małe” znalazł się na 2.miejscu listy rankingowej wniosków, objętych dofi-
nansowaniem ze środków budżetu województwa.
Gmina Mstów złożyła wniosek o do-
finansowanie, ze środków budżetu 
Województwa Śląskiego, przebudowy 
drogi transportu rolnego w Małusach 
Małych. Są to środki, związane z wy-
datkowaniem dochodów budżetu Wo-
jewództwa, uzyskiwane na podstawie 
ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych - dawniej tzw. FOGR (Fun-
dusz Ochrony Gruntów Rolnych). 
Nazwa zadania:  „Przebudowa dro-
gi transportu rolnego w miejsco-
wości Małusy Małe”  (długość od-
cinka drogi - 883 mb, szerokość 
- 3 mb, szer. w obrębie mijanki - 5 mb) 
Stan aktualny: Droga gminna, gospodar-
cza, o nawierzchni gruntowej. Stanowi 
komunikację do pól dla mieszkańców 
Małus Małych i Mstowa. Na końcowym 
odcinku (w rejonie skrzyżowania z drogą 
gminną w kierunku Mstowa) brak jest 
nawet śladu drogi, występuje jedynie te-
ren niezaorany. Odcinek posiada liczne 
wyboje i nierówności.
Projektowane rozwiązanie:
Realizacja inwestycji – drogi transportu 
rolnego o nawierzchni asfaltobetonowej 
(z utwardzonymi poboczami i wykona-
niem zjazdów) - przyczyni się do popra-
wy funkcjonalności i polepszenia para-

metrów technicznych drogi. Poprawi się 
też bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  Zakres prac m.in.: - roboty przygoto-
wawcze i roboty ziemne (korytowanie, 
zdjęcie warstwy humusu, wyprofilowa-
nie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne), wykonanie ekostabiliza-
cji, podbudowa z kruszywa kamiennego 
(warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 
5 cm), nawierzchnia asfaltobetonowa 
(warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ście-
ralna 4 cm), wykonanie mijanki o wymia-
rach: długość 25 m, szerokość 2 m (całko-
wita szerokość jezdni w obrębie mijanki: 
5 m), zjazdy (na posesje, pola i drogi po-
lne) i pobocza utwardzone kruszywem 
kamiennym oraz zagospodarowanie 
przyległego terenu.
Termin realizacji: zadanie jest planowane 
do wykonania w II półroczu 2020r. Dofi-
nansowanie: 220.750,00zł.

Początek „Szlaku Warowni Jurajskich” 
w Mstowie utwardzony
Utwardzony został odcinek drogi transportu rolnego w Mstowie, w kie-
runku Małus Wielkich. Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckie-
go miejscowości Mstów.

Zakres prac obejmował m.in.: wyprofilo-
wanie istniejącej nawierzchni drogi na dł. 
ok 170mb i szerokości 3,5m., wykonanie 
i zagęszczenie dolnej warstwy podbudo-
wy gr. 10cm., wykonanie i zagęszczenie 
górnej warstwy gr. 5cm kruszywem do-
lomitowym (o frakcji 0-12m) oraz upo-
rządkowanie terenu.
Odcinek tej drogi to początkowy frag-
ment tzw.  „Szlaku Warowni Juraj-

skich”  (punkt startowy to Klasztor w 
Mstowie) - szlaku turystycznego na Wy-
żynie Krakowsko-Częstochowskiej, na 
którego trasie leżą m.in. ruiny strażnic 
(Suliszowice, Przewodziszowice, Łu-
towiec, Ryczów), zamków (Ostrężnik, 
Morsko, Ogrodzieniec, Pieskowa Skała, 
Ojców) czy rezerwaty (Ostrężnik, Góra 
Zborów, Smoleń). Oznaczony jest kolo-
rem niebieskim i ma długość 152 km.

Przebudowa ul. Kopernika w Mstowie
Zakończono prace, będące efektem postępowania przetargowego prze-
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgłosiło się do 
niego 9 firm. Najkorzystniejszą ofertę (biorąc pod uwagę kryteria oceny 
ofert tj. cena i gwarancja) złożyła firma ”OLS” Sp. z o.o. Sp. k. z Lublińca.

Przedmiotem zamówienia była: „Prze-
budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Mstowie”.   
Ta droga lokalna łączy ul. Partyzantów 
z ul. M.Skłodowskiej-Curie w Mstowie. 
Stanowi dojazd do istniejących posesji, 
jak i też do gruntów rolnych. Docelowo 
może ułatwić komunikację w rejonie 
cmentarza parafialnego i Szkoły Podsta-
wowej w Mstowie.

Stan drogi przed remontem nie był  za-
dowalający: nawierzchnia ziemna, żużlo-
wa, mieszana rumoszem skalnym – bez 
rowów i poboczy. Zakres wykonanych 
robót objął przebudowę istniejącej 
drogi na odcinku o łącznej długości ok. 
315,7mb i szerokości zmiennej od 3,0 
do 5,0m m.in.: roboty pomiarowe i roz-
biórkowe, korytowanie drogi wraz z 
rozbiórką istniejącej podbudowy (pod 
projektowaną konstrukcję nawierzch-
ni drogi),  wykonanie ekostabilizacji, 
podbudowa z kruszywa kamiennego, 
nawierzchnia asfaltobetonowa w 2 war-
stwach (warstwa wiążąca wyrównawcza 
4cm, warstwa ścieralna 4 cm) oraz robo-

ty towarzyszące (regulacja uzbrojenia) i 
zagospodarowanie przyległego terenu 
poprzez ukształtowanie, plantowanie, 
uzupełnienie ziemią i obsianie trawą. 
 
Z projektowanej drogi wody opadowe 
skierowane zostały na przyległy teren, 
poprzez spadki poprzeczne i podłużne. 
Nie było możliwości usytuowania ro-
wów przydrożnych – z uwagi na wąski 
pas drogowy. Lokalizacja i szerokość 
drogi mieści się w pasie drogowym, nie 
wchodząc w działki prywatne.

Wymiana wodociągu na ul. Sadowej
w Wancerzowie
W związku  z przebudową drogi powiatowej 1060 S na odcinku Rudniki-
-Wancerzów, Gmina Mstów dokonała wymiany sieci wodociągowej na ul. 
Sadowej w Wancerzowie, na odcinku ok. 1400 metrów.

Zadanie zrealizował Samorządowy Za-
kład Budżetowy Gospodarki Komunal-
nej Gminy Mstów, dzięki dofinansowaniu 
z budżetu gminy. Prace były niezbędne, 
gdyż stary wodociąg z rur żeliwnych był 
już mocno zniszczony i awaryjny. Nowy 
odcinek, wykonany z rur PE fi160, stano-
wi zaopatrzenie w wodę dla mieszkań-
ców Latosówki i Wancerzowa.
Zakres prac  (m.in.): roboty przygoto-
wawcze geodezyjne (projekt organizacji 
ruchu, opłaty za zajęcie pasa drogowe-
go), - roboty ziemne (wykonanie wyko-
pów koparką, podsypka piaskiem ruro-
ciągu, oznakowanie trasy wodociągu, 
dostawa kruszywa, zagęszczenie gruntu) 

i roboty montażowe (układanie rurocią-
gu z rur PE fi160 na dnie wykopu, mon-
taż armatury, przełożenie istniejących 
przyłączy, nowe hydranty p.poż.).

Altana grillowa i wiaty przystankowe 
naprawione
Niedawno na stronie www.mstow.pl pisaliśmy o licznych aktach wanda-
lizmu w Mstowie, w wyniku których zniszczone zostały m.in. wiaty przy-
stankowe czy altana na terenie rekreacyjnym. Szkody na mieniu komu-
nalnym udało się naprawić.

W połowie lutego w Mstowie doszło do 
prób dewastacji - w wielu miejscach po-
jawiły się   napisy namalowane czerwo-
ną, niezmywalną farbą. Tydzień później 
policjanci z Kłomnic ustalili i zatrzymali 
sprawcę tych uszkodzeń.

Dzięki zgłoszeniu szkód do ubezpiecze-
nia udało się dokonać napraw. Wymianie 
poddano zniszczone grafiki reklamowe 
na czterech przystankach autobusowych 
w miejscowości Mstów. Odnowiona i wy-
czyszczona została także altana na tere-
nie rekreacyjnym przy Urzędzie Gminy i 
Skale Miłości.
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Monitoring w Sołectwach
Celem poprawy bezpieczeństwa, w kilku miejscowościach naszej gminy 
zakupiono i zamontowano systemy monitoringu wizyjnego. Monitoringi 
w Jaskrowie, Krasicach, Kucharach, Kuśmierkach i Małusach Małych wy-
konano w ramach Funduszu Sołeckiego.

Z uwagi na konieczność ochrony mie-
nia oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom coraz częściej montowany 
jest monitoring. Między innymi na Rynku 
w Mstowie i nad Zalewem Tasarki.
Systematycznie dołączają też kolejne 
takie miejsca. To bardzo ważne, gdyż 
szczególnie na placach zabaw czy skwe-
rach komunalnych często dochodzi do 
aktów wandalizmu, zniszczeń – teraz ła-
twiej będzie służbom znaleźć sprawców i 
wyegzekwować odpowiednie kary.
Każde zlecenie, oprócz zakupu i monta-
żu kamer czy rejestratorów IP, zawierało 
również montaż dodatkowych elemen-
tów, takich jak np. kabel teleinforma-
tyczny, linka stalowa, adapter, switch itp.

Jaskrów
Trzy kamery (oraz 2 rejestratory) uzu-
pełniły monitoring na działkach mienia 
komunalnego nr 696/3 i 998 tj. skwer 
przy Szkole Podstawowej oraz teren 
przy altankach na ul. Starowiejskiej.

Krasice
Zamontowane zostały dwie kamery 
(plus osprzęt) na terenie Szkoły Podsta-

wowej w Krasicach.

Kuchary
Zakup i montaż wideo-domofonu oraz 
monitoringu (4 kamery + rejestrator) na 
terenie Szkoły Podstawowej w Kucha-
rach.

Kuśmierki
Monitorowany jest teren placu zabaw 
(działka 13/1), gdzie w ubiegłym roku 
wandale dokonali licznych zniszczeń. Za-
montowana zostały m.in.: kamera, szafa 
hermetyczna, przetwornica i akumula-
tor.

Małusy Małe
Dodatkowa kamera (+szafa Rack Get-
fort) uzupełniła monitoring na placu za-
baw koło remizy OSP.

Przegląd placów zabaw
Jak jak co roku, przed sezonem wakacyjnym, został wykonany przegląd 
i cząstkowy remont gminnych placów zabaw. Prace udało się wykonać 
wcześniej - wykorzystując fakt, iż aktualnie w związku z pandemią koro-
nawirusa nie można korzystać z placów zabaw. Mamy nadzieję, że szcze-
gólnie w wakacje dzieci jednak będą miały taką możliwość.

Zakres realizacji objął m.in.: place za-
baw w miejscowościach: Mstów (przy 
Urzędzie Gminy, na ul. Wolności), Sroc-
ko, Brzyszów, Kobyłczyce, Kuśmierki, 
Jaźwiny, Krasice, Latosówka, Cegielnia, 
Zawada, Łuszczyn, Jaskrów, Kuchary, 
Kłobukowice, Pniaki Mokrzeskie, tereny 
rekreacyjne przy Urzędzie Gminy i Skale 
Miłości i tereny przy zbiorniku Tasarki 
(molo, scena, grill, plac zabaw).

Wymieniono i zamontowano niezbęd-
ne uszkodzone elementy drewniane 
(m.in. barierki boczne, belki, drabinki, 
poręcze, deski podestu, słupki itp.). Nie-
które elementy lub zestawy, które nie 
nadawały się do użytku lub były bardzo 
mocno zniszczone, zostały zlikwido-
wane. Szczególną uwagę zwrócono na 
prawidłowe rozmieszczenie urządzeń 
(zgodność z normami) i ich bezpieczne 
zakotwienie do podłoża.
Zakupiono również kilka nowych urzą-

dzeń m.in.: huśtawka potrójna z bocianim 
gniazdem na placu zabaw przy Urzędzie 
Gminy, metalowa huśtawka podwójna: w 
Mstowie na ul. Wolności (koło Ośrodka 
Zdrowia) i nad Zalewem oraz na placu 
zabaw w Zawadzie, piaskownica HDPE 
w Jaźwinach i przy Urzędzie Gminy w 
Mstowie, nowa wieża na kotwach (+dra-
binka wejściowa) na placu zabaw w Brzy-
szowie i nowy trap z poręczami w Srocku 
i w Łuszczynie.

Niestety, to tylko „ kropla w morzu po-
trzeb”. Normalną rzeczą jest, że w wy-
niku eksploatacji place zabaw niszczeją 
i corocznie trzeba powtarzać akcję ich 
naprawy. Nowe urządzenia są już wy-
konane z nowoczesnych materiałów. Są 
też bardziej bezpieczne i trwałe – metal 
lub inne stosowane obecnie tworzywa 
zapewniają nieporównywalnie większą 
jakość niż stare elementy drewniane 
sprzed kilkunastu lat.

Przewodnik Turystyczny po Gminie 
Mstów
Dostępna jest zaktualizowana, II edycja  „Przewodnika Turystycznego 
po Gminie Mstów”. Pierwsze takie wydawnictwo, pokazujące obszernie 
walory turystyczne naszej jurajskiej gminy, powstało w 2018r. Wcześniej 
wydawane były trzy edycje 20-stronicowych folderów, pokazujących 
gminę w różnych aspektach.
W 42-stronicowym przewodniku tu-
rystycznym (o formacie 150x210 mm) 
przedstawiono główne atrakcje tury-
styczne. A Gmina Mstów ma się czym po-
chwalić! Urokliwe tereny są niezwykle 
atrakcyjne m.in. dla turystów pieszych i 
rowerowych, miłośników nordic walkin-
gu, kajakarzy, wędkarzy czy wspinaczy 
skałkowych.           
W przewodniku znajdziemy opisy za-
bytków sakralnych, wśród których prym 
wiedzie Klasztor Kanoników Laterań-
skich w Mstowie. Mając w ręce przewod-
nik rozpoznamy w trakcie zwiedzania po-
szczególne ołtarze, obrazy i przedmioty.
Tytuły rozdziałów:  „Z dziejów Mstowa i 
okolic”, „Warta rzeka niezwykła”, „Skała 
Miłości – radość wspinaczki”, „Super im-
prezy plenerowe!” budzą zaciekawienie i 
niosą sporo informacji.
Swój opis mają też miejsca cenne przy-

rodniczo: Przełom Warty koło Mstowa 
(czyli obszar Natura 2000), ciepłolubne 
łąki na Górze Wał i Góra Trzech Jaskiń 
koło Srocka. Pojawił się w wydawnictwie 
wątek sadów owocowych, który jest 
ważny gospodarczo i dla promocji gminy 
na zewnątrz.      
 Ciekawa szata graficzna i dużo zdjęć po-
wodują, że wydawnictwo to będzie do-
brze popularyzować Gminę Mstów i za-
chęcać do jej odwiedzenia. Przewodnik 
będzie kolportowany na targach tury-
stycznych i różnego typu wydarzeniach 
na terenie gminy i poza nią.

„Zielona Pracownia” w SP Mstów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach rozstrzygnął konkurs „Zielona Pracownia 2020”. Dotację otrzy-
mała Szkoła Podstawowa w Mstowie, na utworzenie nowoczesnej  pra-
cowni biologiczno-geograficznej „Ciekawi Świata”.
Na konkurs wpłynęły 104 wnioski. Ce-
lem jest utworzenie szkolnej pracowni 
na potrzeby nauk przyrodniczych, biolo-
gicznych, ekologicznych, geograficznych, 
geologicznych i chemiczno-fizycznych. 
Dzięki dotacji WFOŚiGW w całym wo-
jewództwie śląskim powstanie 58 Zielo-
nych Pracowni w placówkach oświato-
wych. 
Układ projektowanej  pracowni „Cie-
kawi Świata”  w Szkole Podstawowej w 
Mstowie został opracowany tematycz-
nie. Wydzielona została część biolo-
giczna i geograficzna. Strefę biologicz-
ną stanowić będą przede wszystkim 
atrakcyjne pomoce dydaktyczne (m.in. 
szkielet czy układ mięśniowy człowieka, 
mikroskopy). W specyfikacji ujęto rów-
nież różnorodne preparaty z materiałem 
biologicznym oraz zestawy narzędzi pre-
paracyjnych.
Natomiast w części geograficznej na 
półkach i w szafach ekspozycyjnych wy-
stawione będą fizyczne i polityczne glo-
busy oraz okazy skał, minerałów – które 
mstowska szkoła posiada, jednak bra-
kuje sali do ich wyeksponowania. Prze-
widziano również zakup modeli: ruchu 
obiegowego Ziemi, poziomic i warstwic 

oraz wulkanu. Niezbędne będą również 
prace remontowe w sali. Wszystko po 
to, by uczniowie chętnie spędzali czas na 
nauce, rozwijali swoje zainteresowania 
przyrodnicze, jak i ekologiczne. Wzboga-
cenie bazy dydaktycznej szkoły oraz za-
kup ciekawych pomocy dydaktycznych 
spowodują, że lekcje i zajęcia staną się 
kreatywne, inspirujące i twórcze.
Na stworzenie ciekawego i ekologiczne-
go miejsca nauki w placówce oświatowej 
mstowska szkoła uzyskała 30 tyś. zł do-
tacji. Wniosek składała Gmina Mstów 
jako organ prowadzący. Zakres prac 
obejmuje: zakup pomocy dydaktycz-
nych, sprzętu audio-video, komputero-
wego, wyposażenia (stoły, krzesła, tabli-
ce szkolne) oraz wykonanie niezbędnych 
prac remontowych. 

Kontynuacja prac remontowych
w Kościele w Mstowie
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mstowie otrzyma-
ła dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
kontynuację prac remontowo-konserwatorskich elewacji Kościoła (etap 
VI), w kwocie 250.000,00 zł.
Wniosek został złożony przez Zakon Ka-
noników Regularnych Laterańskich, w 
ramach programu MKiDN „Ochrona za-
bytków”. Celem programu jest zachowa-
nie materialnego dziedzictwa kulturo-
wego, realizowane poprzez konserwację 
i rewaloryzację zabytków nieruchomych 
i ruchomych oraz ich udostępnianie na 
cele publiczne.
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Gminę Mstów tworzą otwarci ludzie
O życiu prywatnym i zawodowym, polityce – zarówno tej dużej i małej, a 
także o kontaktach z ziemią mstowską rozmawiamy z Beatą Kocik - Wi-
ceprzewodniczącą Sejmiku województwa śląskiego. 

WYWIAD NUMERU

Adam Jakubczak: Zacznijmy od 
krótkiej wizytówki. Proszę o kilka 
zdań dotyczących życia prywat-
nego, wykształcenia, miejsca za-
mieszkania.
Beata Kocik: Urodziłam się i wycho-
wałam w Częstochowie. Ukończyłam 
Wydział Matematyczno-Przyrodni-
czy Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie – kierunek chemia. 
To był mój ulubiony przedmiot w Li-
ceum. Po studiach moim marzeniem 
była praca w laboratorium chemicz-
nym. Życie jednak samo napisało 
scenariusz i postawiło przede mną 
inne zawodowe wyzwania. Mam do-
rosłego syna, który mnie wspiera we 
wszystkich moich zadaniach, brał 
czynny udział w każdej mojej kam-
panii wyborczej. Wolny czas staram 
się spędzać aktywnie; ćwiczę Pilates, 
jeżdżę na rowerze i nartach. Bardzo 
lubię oglądać stare polskie filmy, 
również te przedwojenne.

A. J.: W jakich okolicznościach zro-
dziła się w Pani chęć uczestnictwa 
w życiu samorządowym, politycz-
nym. Czy istotne było, że nie podo-
bało się Pani rządzenie innych, czy 
czuła Pani, że swoimi umiejętno-
ściami może pomóc zmieniać oto-
czenie na lepsze?
B. K.: Jestem dobrym obserwatorem 
i potrafię słuchać, co mówi otocze-
nie. W 2009 roku został odwołany 
ówczesny Prezydent Miasta Często-
chowy Tadeusz Wrona, na wniosek 
niezadowolonych mieszkańców. Za-
rzutów było wiele min. nietrafione 
inwestycje, niegospodarność. Ja też 
byłam wśród tych niezadowolonych 
mieszkańców. To wtedy zrodziła się 
myśl o starcie w  wyborach samo-
rządowych. Chciałam mieć realny 
wpływ na to, co dzieje się w moim 
mieście. Byłam już na to gotowa: wy-
starczające umiejętności, doświad-
czenie i chęć działania. Miałam po-
parcie swojego środowiska Prawa i 
Sprawiedliwości. Wielu mieszkań-
ców Częstochowy zadeklarowało 
wsparcie. W roku 2010 zostałam 
Radną Miasta Częstochowy VII Ka-
dencji.

A. J.: W jakich okolicznościach 
przyszło Pani pełnić funkcję rad-
nej Częstochowy? Jaki był wtedy 
układ sił, a więc i możliwości reali-
zacji zamierzeń?
B. K. Okoliczności, w jakich przyszło 
mi pełnić funkcje Radnej Miasta Czę-
stochowy były nieprzychylne i bar-
dzo trudne. Wybory samorządowe 
wygrało ugrupowanie SLD.  W Ra-
dzie Miasta był następujący układ sił: 
Klub SLD – 11 radnych, Klub PO – 8 
radnych, Klub PiS – 5 radnych i Klub 
Wspólnota Samorządowa – 4 rad-
nych. Po zaprzysiężeniu Rady Miasta 
natychmiast utworzyła się koalicja 
SLD-PO i to oni realnie rządzili mia-
stem. Mimo nieprzychylnego układu 
sił w Radzie Miasta nasz Klub PiS sta-
rał się realizować swoje zamierzenia. 
Byliśmy konstruktywną opozycją. 
Wytykaliśmy błędy władzy. Oczy-
wiście nie wszystko się udało, ale 
były również sukcesy. Nasz sprzeciw 
przeciwko reformie oświatowej po-
skutkował uratowaniem przed likwi-
dacją 5 szkół licealnych w Często-
chowie, to tylko jeden z przykładów. 
Co roku wprowadzaliśmy wnioski  do 
budżetu. Dzięki tym wnioskom były 
realizowane remonty dróg, chodni-
ków, przystanków autobusowych. 
Trudno współpracowało się z ko-
alicją SLD-PO. Jednak mieszkańcy 
Częstochowy docenili naszą pracę, 
bo w następnych wyborach Klub PiS 
podwoił swoją liczbę.

A. J.: Zdobycie mandatu do sejmi-
ku wiąże się z rozpoznawalnością 
na większą skalę. Jak udało się do-
trzeć do potencjalnych wyborców?
B. K.: Wybory do sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego, obejmują Częstocho-
wę, powiat częstochowski, powiat 
myszkowski, powiat kłobucki. Prze-
prowadzenie kampanii na tak dużym 
terenie jest o wiele trudniejsze niż 
do Rady Miasta Częstochowy. Moja 
recepta jest jest jedna, osobiste spo-
tkania z potencjalnymi wyborcami, 
przeprowadzanie wielu rozmów i 
oczywiście umiejętność słuchania. 
Słuchałam wielu mieszkańców, któ-
rzy opowiadali o swoich problemach 

i potrzebach. Są one różne w zależ-
ności od zamieszkania. W tej kampa-
nii przejechałam wiele kilometrów. 
Miałam wsparcie w wielu wspania-
łych ludziach, którzy mi pomagali, 
choć byli i tacy, którzy nie chcieli ze 
mną rozmawiać.

A. J.: Reelekcja to dowód zaufania. 
Jakie cele udało się zrealizować, by 
zjednać sobie wsparcie społeczne? 
Czy stawia Pani sobie kolejne cele? 
Jakie?
B. K. Ponowny wybór na VI Kadencję 
Rady Sejmiku Województwa Śląskie-
go z wynikiem 26 389 tys. głosów był 
dla mnie wielką radością i wyróżnie-
niem, ale przede wszystkim zobowią-
zaniem wobec moich wyborców. Był 
to sygnał, że moja dotychczasowa 
praca i działalność została wysoko 
oceniona. W minionej kadencji sku-
piłam się na aktywnym włączeniu w 
działania społeczne, w czym pomo-
gła mi funkcja wiceprzewodniczacej 
Rady Pożytku Publicznego Woje-
wództwa Śląskiego. Współpracując 
jako Radna Sejmiku z organizacjami 
pozarządowymi na wielu płaszczy-
znach m.in. w zakresie: pomocy spo-
łecznej, ochrony zdrowia, wspierania 
rodziny, przeciwdziałaniu uzależ-
nieniom, udało się w ramach ogła-
szanych konkursów uzyskać środki 
finansowe z województwa śląskiego. 
W obecnie trwającej kadencji Rady 
Sejmiku Województwa Śląskiego 
w której pełnię funkcję Wiceprze-
wodniczącej Sejmiku, mam jeszcze 
więcej możliwości na realizacje ko-
lejnych celów. Miniony rok 2019 
był rokiem dynamicznych zmian. 
Intensywny czas, żmudna praca, ale 
są efekty: konkurs inicjatywa sołec-
ka - przeznaczona kwota 4,5 mln, 
nasz region otrzymał 900 tys. zł na 
złożone wnioski, a najważniejsze że 
sami mieszkańcy decydują na co ma 
być przeznaczona kwota. Świetna 
akcja edukacyjna wśród przedszko-
laków „Przedszkolaku złap oddech”. 
Zostało przekazanych 70 oczyszcza-
czy do naszego regionu. Przekazanie 
środków finansowych na ratowanie 
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego im. NMP w Częstocho-
wie, inwestycje drogowe, od sierpnia 
można jeździć odcinkiem od węzła 
Pyrzowice do węzła Częstochowa 
Południe i nareszcie sprawnie są 
wdrażane projekty unijne. Rok 2020 
rozpoczął się dobrymi informacjami: 
otwarcie wyremontowanych oddzia-
łów Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego im. NMP w Częstocho-
wie. Przygotowanie dobrego Planu 
na rozwój szpitala. Ścisła współpra-
ca ze Ślaskim Urzędem Wojewódz-
kim zaowocowała kwotą 31 mln zł z 
Funduszu Dróg Samorządowych dla 
naszego regionu. Niestety, niektóre 
plany pokrzyżowała pandemia ko-
ronowirusa, trzeba było je zmienić i 
wszystkie siły i środki przekierować 
na walkę z pandemią. Nasze woje-
wódzkie szpitale otrzymały bardzo 
duże wsparcie  finansowe: Woje-

wódzki Szpital Specjalistyczny im. 
NMP w Częstochowie otrzymał 7,6 
mln, 1,3 mln na sprzęt medyczny i 
środki na niezbędne inwestcje. Mimo 
tej trudnej sytuacji udało się ogło-
sić konkursy: „Inicjatywa Sołecka”, 
„Piękna Wieś”. Są już złożone wnioski 
czekamy na ogłoszenie wyników. Sy-
tuacja się stabilizuje i mam nadzieję, 
że wszyscy wrócimy do intensywnej 
pracy.

A. J.: Jak postrzegana jest z per-
spektywy województwa Często-
chowa? Czy dostrzegalny jest stam-
tąd też region, takie miejscowości 
jak Mstów, czy też skala myślenia 
jest jednak bardziej globalna?
B. K.: Częstochowa jest centralnym 
miastem regionu częstochowskie-
go. Największym ośrodkiem gospo-
darczym, kulturalnym i administra-
cyjnym w subregionie północnym. 
Mamy silny ośrodek akademicki z 
Uniwersytetem Humanistyczno – 
Przyrodniczym i Politechniką Czę-
stochowską. W mieście znajduje się 
Bazylika Jasnogórska i klasztor na 
Jasnej Górze. Wiemy doskonale, że 
jest to główny polski ośrodek kultu 
maryjnego i pielgrzymowania. To są 
nasze atuty, które przy dobrym za-
rządzaniu miastem i wsparciu środ-
kami finansowymi z województwa 
śląskiego musimy wykorzystywać. 
W subregionie północnym mamy 
pięknie położone gminy na wyży-
nie krakowsko – częstochowskiej, 
tak np. Gmina Mstów, ze swoimi 
pięknymi walorami przyrodniczymi, 
przełomem Warty, krajobrazami, za-
bytkami. W staregii Rozwoju Woje-
wództwa „Śląskie 2030” są zapisane 
cele strategiczne m.in. zintegrowany 
rozwój obszarów miejskich i wiej-
skich w ramach inicjatyw lokalnych 
w tym ekologiczne źródła energii, 
ochrona ekosystemu, program od 
pola do stołu. Od nas Radnych zale-
ży, aby społeczne i gospodarcze pro-
blemy mieszkańców systematycznie 
przypominać, upominać i starać się 
o finansowe środki z województwa 
śląskiego.

A. J.: Z czym Pani osobiście kojarzy 
się Mstów? Czy bywa tu Pani często 
i w jakich okolicznościach? Jakie są 
największe atuty naszych terenów? 
Czy może ma Pani w naszych okoli-
cach znajomych, rodzinę, a może na 
przykład miłe wspomnienia zwią-
zane z tą okolicą?
B.K.: Mstów kojarzy mi się z pięknymi 
walorami przyrodniczymi i z wieloma 
atrakcyjnymi miejscami: Dolina War-
ty ze Skałą Miłości, wapienne wzgó-
rza, malownicze doliny. Bardzo lubię 
góry i wspinam się po nich, ale nie 
zawsze mam czas. A tutaj pod nosem 
mam góry przypominające Bieszcza-
dy.
Muszę wspomnieć o Klasztorze Ka-
noników Regularnych Laterańskich 
i Kościele Wniebowzięcia NMP XII 
wieku. Mstów ma tak wiele pięknych 
miejsc, że nie sposób ich wszystkich 
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wymienić: zabytki, tereny rekreacyj-
ne nad Wartą, największe sady w wo-
jewództwie śląskim, Szlak Warow-
ni Jurajskich, szlak kajakowy. Mam 
jeszcze bardzo dużo do zwiedzania 
w Waszej Gminie. Ale dla mnie naj-
ważniejsi w Gminie są otwarci ludzie, 
którzy ją tworzą. Życzliwi, pracowici, 
gotowi na zmiany, pełni pomysłów. 
Często goszczę w Państwa Gminie 
na zaproszenie wójta gminy, rad-
nych i z dużą przyjemnością biorę 
udział w corocznie organizowanych 
imprezach „Święta Jabłka”, „Tropem 
Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”. Poznaje wielu cudow-
nych ludzi, którzy są całym sercem 
zaangażowani w organizacje tych 
imprez. To u Was na jednej z imprez 
degustowałam przepyszną grochów-
kę. Z Mstowem zawsze kojarzą mi się 
piękne i miłe wspomnienia i z niecier-
pliwością czekam na kolejne zapro-
szenia.

A.J.: Czy poprzez pracę w ARiMR i 
samorządzie ma Pani styczność z 
problemami mieszkańców Gminy 
Mstów?
B. K.: Pracując w ARiMR i prowadząc 
Częstochowskie Biuro Powiatowe 
w Częstochowie mam bezpośredni 
kontakt z rolnikami z powiatu czę-

stochowskiego i oczywiście również 
z Gminy Mstów. Drzwi do mojego po-
koju są zawsze otwarte dla rolników. 
Gmina Mstów to gmina rolnicza, co 
roku ok. 700 rolników składa wnio-
ski o dopłaty obszarowe i na inne 
zadania realizowane przez ARiMR. 
Jeśli rolnicy mają jakieś problemy, 
staramy się: ja i moi pracownicy roz-
wiązywać je na bieżąco. Odwiedzają 
biuro i pochylamy się nad ich proble-
mami. Rolnicy z Mstowa to bardzo 
doświadczeni i pracowici ludzie i to ja 
czasami od nich się uczę, podpowia-
dają nowe rozwiązania, które potem 
staram się wprowadzać, aby jak naj-
szybciej realizować dopłaty. O pro-

blemach mieszkańców dowiaduje się 
z bezpośrednich rozmów z Wójtem 
Gminy Mstów, Tomaszem Gęsiarzem 
i samorządowcami. Jeżeli są to pro-
blemy, które mogę załatwić na pozio-
mie sejmiku województwa śląskie-
go, to staram się je załatwiać. Tylko 
wzajemne przekazywanie informacji, 
rozmowa o problemach daje rezul-
taty. Gmina Mstów merytorycznie 
składa wnioski o dofinansowanie na 
różne zadania, a jest ich wiele: „Pro-
jekt Przeszłości po Gminie Mstów”, 
Montaż Odnawialnych źródeł ener-
gii na potrzeby Ośrodka Zdrowia 
w Mstowie, przebudowy i remonty 
dróg i to jest sposób na pozyskiwanie 
środków finansowych z wojewódz-
twa śląskiego. Ja życzę tylko takiej 
dalszej efektywnej działalności.

A.J.: Jak ocenia Pani działalność 
władz samorządowych Mstowa?
B. K.: Mieszkańcy Mstowa mają bar-
dzo dużo szczęścia, że w wyborach 
samorządowych dokonują mądrych 
i przemyślanych wyborów. Tak wy-
brali bardzo dobrego, skutecznego 
Wójta Gminy Tomasza Gęsiarza, 
energicznego, pełnego pomysłów, 
który wie doskonale na czym polega 
zarządzanie gminą. Wspiera go Rada 
Gminy; wymienię choć kilka nazwisk: 

Krzysztof Choryłek, Zbigniew Bigo-
siński, Justyna Klimczak. Co roku z tą 
mocną ekipą spotykamy się na Forum 
Sołtysów, dyskutujemy o przeszło-
ści, sile dziedzictwa kulturowego, ale 
oczywiście o przyszłości. Uważam, 
że tylko wzajemna współpraca jest 
drogą do sukcesu. Ja jestem gotowa 
na taką współpracę. Życzyłabym so-
bie aby każdy wójt, samorząd potra-
fił współpracować z radnymi sejmiku 
województwa śląskiego dla dobra 
Gminy i mieszkańców. Życzę Panu 
Wójtowi i Radzie Gminy, aby ich za-
pał, wspaniałe pomysły przynosiły 
pożytek i radość mieszkańcom, a ja 
jestem do dyspozycji i będę z całych 
sił wspierać Wasze działania.

A. J.: Dziękuję za rozmowę i życzę 
satysfakcji z dalszej pracy na rzecz 
rozwoju naszego regionu.
B.K.: I ja dziękuję Panu Redaktorowi 
za rozmowę i za cierpliwość, bo z róż-
nych przyczyn nie mogło wcześniej 
dojść do wywiadu. Mieszkańcom 
Gminy życzę natomiast dużo zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

Mstowski Folwark nr 1 lipiec’92
Historia budowy gazociągu w Msto-
wie obrosła już legendą. Początek 
jej siega roku 1986, kiedy to idąc za 
przykładem miejscowości Jaskrów, 
która już korzysta z gazu, zawiązano 
Społeczny Komitet Budowy Gazocią-
gu w Mstowie. Komitet ten obejmuje 
działalnością budowę gazociągu w 
Wancerzowie, Cegielni i Mstowie.
Entuzjazm mieszkańców wyraził się 
wówczas ilością chętnych do udziału 
w przedsięwzięciu. Łącznie chęć na 
zainstalowanie gazu w swoim domu 
wyraziło 346 osób, w tym w Mstowie 
264 osoby, w Wancerzowie 75 osób, 
a w Cegielni 7. Pierwsza wpłata wy-
nosiła 10 tys. zł. Docelowo zainstalo-
wanie gazu miało kosztować 50 tys. 
zł. od osoby. Z zebranych pieniędzy 
w pierwszym rzucie zakupiono rury. 
Były to czasy kiedy na zakup mate-
riałów do realizacji inwestycji nale-
żało mieć zezwolenie od władz wo-
jewódzkich, a zatem i odpowiednie 
przydziały. Rury średnie gazociągu 
magistralnego mimo, ze produkowa-
ne w ówczesnej hucie „Bieruta” (dzi-
siaj „Częstochowa”), należało spro-
wadzać z Centrostalu z Zabrza.

Mstowski Folwark nr 6/7 (12) czer-
wiec-lipiec `9
Tegoroczna „Noc Świętojańska” za-
częła się dwa dni wcześniej, kiedy 
to ulice Mstowa i okolic przemierzał 

W lipcu 1992 roku z inicjatywy ówczesnej Wójt Gminy Mstów, Bogusła-
wy Jury, ukazał się pierwszy numer biuletynu „Mstowski Folwark”, prze-
mianowanego później na „Mstowskie Forum”. Oto mała wycieczka w 
przeszłość, oparta na cytatach sprzed lat.

„Mstowskie Forum” – kalejdoskop historyczny

kolorowy „Żuk” z gromadą młodych 
ludzi na czele. To młodzież z Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
przy parafii Mstów zbierała fanty 
na loterię. 23 czerwca o godz. 18.00 
(nareszcie bez deszczu) pani Wójt 
Bogusława Jura i Artur Bigosiński 
otworzyli imprezę. Program arty-
styczny rozpoczęły dzieci i młodzież 
ze Szkoły Podstawowej w Mstowie 
fragmentami widowiska przygoto-
wanego na Jubileuszową Sesję Rady 
Gminy. Uśmiechnięte twarze widzów 
świadczyły o tym, że się podobało. 
Potem młodzi jeźdźcy ze Stadniny 
Koni w Skrzydlowie zaprezentowali 
sprawność swoją i koni w mini poka-
zie skoków. Pewnym zgrzytem oka-
zał się koncert rockowy zaplanowa-
ny na pół godziny. Agresywna grupa 
trzech nieproszonych zespołów sa-
mowolnie przedłużyła koncert; dwa 
zespoły (w tym „Whisky” z GOK w 
Mstowie) nie mogły się zaprezento-
wać.

Mstowskie Forum nr 7 (32) lipiec, 
sierpień, wrzesień `95
W ostatnim tygodniu września po-
winniśmy doczekać się rozpoczęcia 
budowy mostu w Mstowie. W tym 
roku mają być wykonane przyczółki 
mostowe po obu stronach rzeki. Cały 
most ma zostać wykonany w przy-
szłym roku. Całkowity koszt tego 
przedsięwzięcia opiewający na około 
7 miliardów starych złotych, wypła-

cany będzie wykonawcy z budżetu 
gminy, przez najbliższe trzy lata.
Rozstrzygnięto przetarg na wykona-
nie wodociągu Wancerzów – Rajsko 
-  Kłobukowice – Łuszczyn – Krasice. 
Inwestycje zawężono w tym roku do 
I-go etapu, obejmującego wodociąg 
z Wancerzowa przez Rajsko do Kło-
bukowic. Wykonawca, Zakład insta-
lacji sanitarnych C.O. i gazu, Zdzisław 
Sosnecki z Myszkowa, ma ten od-
cinek wykonać za kwotę 2 miliardy 
starych złotych.

Mstowskie Forum nr 6/7 (41) czer-
wiec-lipiec ` 96
W dniu 22 maja b.r. w sali G.O.K. Od-
było się zebranie gromadzkie miesz-
kańców Mstowa zwołane przez 
sołtysa p. Zbigniewa Bigosińskiego, 
z udziałem wójta gminy Mstów Zbi-
gniewa Wawrzyniaka. Na zebraniu 
omawiane były sprawy związane z 
kanalizacją Mstowa.
Wójt przekazał dostępne mu infor-
macje na ten temat. Bedzie to inwe-
stycja droga, ogólny koszt wyniesie 
ok. 20-23 miliardów starych złotych, 
w tym oczyszczalnia ścieków ok. 6-7 
miliardów.
Obecnie brak w budżecie gminy 
środków na ten cel, inwestycja może 
być uwzględniona w budżecie gmi-
ny na rok 1997, jeżeli będzie odpo-

wiednia ilość zainteresowanych (na 
zebraniu obecnych było niewiele po-
nad 40 osób). 

Mstowskie Forum nr 6/7 (50) czer-
wiec-lipiec `97
W pierwszych dniach maja rozpo-
częto prace przy budowie sali gimna-
stycznej przy szkole podstawowej w 
Jaskrowie. Plac budowy odwiedzili-
śmy w trakcie wykonywania wyko-
pów fundamentowych.
Wbrew pozorom to jeden z najtrud-
niejszych etapów – powiedział nam 
kierownik budowy, p. Sławomir Plu-
ta. - Choćby ze względu na brak wody 
i energii elektrycznej na miejscu. 
Ponadto wykonywanie wykopów 
utrudniają nam pozostałości budyn-
ków, które tu stały. Mimo to jeszcze 
w tym miesiącu planujemy wlać w 
wykopy beton.
Pan S. Pluta jest pracownikiem Za-
kładu Remontowo – Budowlanego i 
konserwacji Zabytków z Dobroszyc 
(woj. piotrkowskie). Ma doświadcze-
nie w budowaniu sal gimnastycznych. 
Kiedy jego firma wykonywała spory 
kompleks budynków w Witkowicach, 
p. Sławomir był mistrzem przy jego 
budowie.
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„Wirtualna kartka dla mojej Mamy”
Z okazji Dnia Mamy mstowski GOK przeprowadził  konkurs pla-
styczny „Wirtualna kartka dla mojej Mamy”. Konkurs został ogło-
szony drogą internetową. Dotyczył wykonania wirtualnej kartki 
dla swojej mamy w programie graficznym. 
Konkurs został rozstrzygnięty 25 
maja 2020 roku. W wyniku głosowa-
nia wybrano trzy zwycięskie prace i 
wyróżnienia:
I miejsce zdobyła Lena Tomzik (lat 9),
II miejsce - Wiktor Trąbski (lat 9),
III miejsce - Julia Włodarczyk (lat 9).
Wyróżnienia otrzymali: Anna Bed-
narek, Kacper Całus, Wiktoria Gajda, 
Mateusz Gaudy, Maja Kuban, Lena 
Kurkowska.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali wy-
druk swojej pracy oraz nagrodę w 
postaci gry planszowej. Wręczenie 
nagród odbyło się 26 maja (w Dzień 
Mamy), w sali konferencyjnej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Mstowie.
 
Info: Krzysztof Drynda, Dyrektor GOK 
Mstów

PPJ zaprasza na bezpłatne warsztaty
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”.
PPJ ZAPRASZA NA BEZPŁATNE WARSZTATY LAS W SŁOIKU
W GMINIE MSTÓW

Stowarzyszenie „Partnerstwo Pół-
nocne Jury”(PPJ) zaprasza miesz-
kańców Gminy Mstów na bezpłatne, 
dwugodzinne warsztaty z zakresu za-
kładania ogrodu w szkle- Las w słoiku : 
    
16 lipca 2020r. (czwartek) godz. 
16:00 w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Mstowie, Plac Mickiewicza 17, 
42-244 Mstów. Warsztaty poprowa-
dzi wykwalifikowany prowadzący. 
 
Celem warsztatów jest edukacja 
ekologiczna, inspirowanie do zakła-
dania i obserwowania mikro eko-
systemów. Zgłoszenia na warszta-
ty Las w słoiku w GOK w Mstowie 
mogą zostać dokonane zarówno 
drogą e-mailową na adres:  aleksan-
dra.stachura@jura-ppj.pl  jak rów-
nież telefoniczną (tel. do biura Sto-
warzyszenia PPJ- 34 327 89 43). 
 
Dokonując zgłoszenia na warsz-
taty Las w słoiku w gminie Mstów 
prosimy o podanie nr telefonu kon-
taktowego i informację, że zapi-
sujecie się Państwo na warsztaty 
organizowane w gminie Mstów. 
 Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc 
(15 uczestników) o zakwalifikowaniu 
się na warsztaty będzie decydowała 
kolejność dokonywanych zgłoszeń. 
  
O zakwalifikowaniu się na warsz-
taty będą Państwo informowani na 
bieżąco. Warsztaty będą prowadzo-

ne z zachowaniem obowiązujących 
reżimów sanitarnych ( maseczki, rę-
kawiczki, zachowanie dystansu spo-
łecznego, dezynfekcja).
Prosimy, aby zakwalifikowani uczest-
nicy warsztatów zabrali ze sobą ma-
seczki i rękawiczki na warsztaty!
Stowarzyszenie PPJ zastrzega so-
bie prawo odwołania warsztatów, 
o czym uczestnicy zostaną odpo-
wiednio wcześnie powiadomieni. 
 

Zapraszamy!

II Nocny Spływ Świętojański
Noc z 20 na 21 czerwca 2020 roku obfitowała w liczne wrażenia. 
Na trasie Mstów - Kłobukowice odbył się spływ kajakowy z okazji 
Nocy Świętojańskiej, zorganizowany przez „Jura Kajaki”.

Prognozy pogody nie napawały opty-
mizmem, ale znalazło się 23 śmiał-
ków, którzy pomimo wysokiego sta-
nu wody i zapowiadanego deszczu, 
zdecydowali uczcić najkrótszą noc w 
roku właśnie w ten sposób.
Co uczestnicy spływu powiedzieli po 
spływie?

Paulina:  Bawiłam się naprawdę 
dobrze, chociaż przeszkód było co 
niemiara! Przez wysoki stan wody 
bardzo ciężko było przepłynąć pod 
obydwoma mostami - trzeba było 
schować się do kajaka niemal całko-
wicie, żeby móc przepłynąć. Trochę 
zwalonych przez burzę drzew nas 
spotkało… Albo to raczej my spotka-
liśmy je! Za dnia nie uznałabym ich 
za przeszkodę, ale nocą? To zupełnie 
coś innego i w tym cały sens nocnych 
spływów.

Filip: Dopłynąłem jako pierwszy. Tra-
sa nie aż taka trudna jak dla mnie. Na 
mecie, czyli w Przystani Jura Kajaki, 
czekało już ognisko, ciepła herbata, 
kiełbaski, różne warzywa, z których 
akurat nie korzystałem… Ale oprócz 
jedzenia, bardzo miłym elementem 
było także to, że na pomoście czeka-
ła na nas ekipa z Jura Kajaki - mieli 
pochodnie, zimne ognie, bili brawo i 
pomagali nam wysiadać.
 
Justyna:  Kiedy organizator dzwonił 
do nas przed spływem i informował o 
prognozach pogody, wysokim stanie 
wody… wcale mnie to nie zniechęci-
ło. Zdecydowałam, że popłynę nieza-
leżnie od wszystkiego. Na szczęście 
nie złapał nas ani deszcz, ani burza, 
a noc była super ciepła i przyjemna. 
Siedzieliśmy w stodole do późna, bo 
po spływie było jeszcze ognisko i za-
bawa. Jak to w noc świętojańską!

Piosenka o Mstowie - „Moja okolica”
Czas pandemii wyzwala w ludziach moce twórcze i podsuwa nieco-
dzienne pomysły. Takim właśnie pomysłem było nagranie piosenki 
na temat Mstowa pt. „Moja okolica”, w wykonaniu Pań z Koła Go-
spodyń Wiejskich „Mstowianki”. To produkcja muzyczna z gatunku 
nowoczesnej elektroniki, nagrana w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Mstowie oraz w studiu „Double Time” Częstochowa. 

Pomysłodawcą całej akcji jest Dyrek-
tor GOKu Krzysztof Drynda, który 
chciał połączyć „tradycyjny wykon z 
nowoczesnym brzmieniem” i poka-
zać nieco inne oblicze sztuki ludo-
wej. Do znanej melodii słowa o miej-
scowości Mstów napisała członkini 
KGW Mstów, Pani Weronika Mar-
chewka. W studiu tradycyjne dźwię-
ki akordeonu uwiecznił „człowiek 
orkiestra” Walenty Mazur, natomiast 
realizacją dźwięku i aranżacją całości 
utworu zajął się Krzysztof Drynda. 
Nowością był fakt, iż każda z pań na-
grywała osobno, co pozwoliło uzy-
skać większy wpływ na brzmienie 
nagrywanych wokali. W procesie 
twórczym zastosowano nowoczesne 
brzmienia syntezatora analogowego 
i kultowej maszyny perkusyjnej. Po-
łączenie śpiewu ludowego z brzmie-
niem instrumentów elektronicznych 

stworzyło piosenkę, która z powo-
dzeniem może stać się przebojem.
Utwór będzie dostępny bezpłatnie 
(do odsłuchu lub pobrania) na plat-
formie streamingowej SoundCloud 
Gminnego Ośrodka Kultury w Msto-
wie.
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Opis gminy Wancerzów z 1895 
roku informuje, iż gmina należa-
ła do sądu gminnego okręgu IV w 
Mstowie, stacja pocztowa i stacja 
kolejowa mieściły się w Często-
chowie. Gmina obejmowała ob-
szar 11  361 mórg, liczyła 6  863 
mieszkańców (w tym 870 żydów, 
6 prawosławnych, 8 protestan-
tów).

Na przełomie XIX i XX wieku w 
skład gminy Wancerzów wchodzi-
ły miejscowości: Babia Góra kolo-
nia, Baranów kolonia, Brzyszów 
wieś, Cegielnia wieś, Chrapoń 
osada młyńska, Dębiniec kolonia, 
Gąszczyk wieś, Glinki kolonia, 
Jaskrów folwark, Jaskrów wieś, 
Jaźwiny wieś, Kłobukowice fol-
wark, Kłobukowice wieś, Kobył-
czyce wieś, Krasice wieś, Kuchary 
wieś, Kuśmierki folwark, Kuśmier-
ki wieś, Łuszczyn wieś, Małusy 
Małe kolonia, Małusy Małe wieś, 
Małusy Wielkie folwark, Małusy 
Wielkie wieś, Mokrzesz folwark, 
Mokrzesz wieś, Mstów osada 
miejska, Noworokitno kolonia, 
Ołowianka wieś, Rajsko wieś, 
Siedlec folwark, Siedlec Mirow-
ski wieś, Siedlec Wójtowski wieś, 
Sosnówka kolonia, Wacławów ko-
lonia, Wancerzów folwark, Wola 
Mokrzeska wieś, Zawada kolonia 
i Zawada wieś.

Po powstaniu styczniowym nadal 
funkcjonowało miasto Mstów. 
Burmistrz miasta był powoływany 
przez władze gubernialne. Miano-
wał podległych sobie urzędników 
- magistrat. Dochody miejskie 
pochodziły głównie z dzierżawy 
majątku miejskiego. Dzierżawie 
podlegały też podatki. Miasto 
zajmowało się utrzymaniem ulic, 
latarń, studni, zieleni miejskiej. 
Magistraty finansowały także 
szkolnictwo oraz opłacały urzęd-
ników. W ciągu kilku następnych 
lat (lata 1869-1871) radykalnie 
zmniejszono liczbę miast w Króle-
stwie Polskim. Niewielkie osady, 
które czasem miastami były tylko 
z nazwy, straciły prawa miejskie. 
Nie zawsze miało to związek z ka-
rami za udział w powstaniu stycz-
niowym.

Dla wielu małych miasteczek 
było to nawet korzystne. Dawne 
miasto i okolice łączono w jed-
ną gminę wiejską, przez co ra-
dykalnie zmniejszały się koszty 
administracji. Do tej pory utrzy-
manie burmistrza, urzędników i 

Wokół miasta Mstowa w 1866 roku powołano gminę Krasice, jed-
nak bardzo szybko została ona przemianowana na gminę Wance-
rzów (rok 1868) i pod tą nazwą funkcjonowała aż do 1952 roku. 

magistratu wiązało się z dużym 
obciążeniami dla, często bied-
nych, mieszkańców miasta. Był to 
kosztowny prestiż. Dawne miasta 
zamieniano w tak zwane „osady 
miejskie”, które posiadały pewne 
formy samorządu miejskiego. Na 
przykład mieszkańcy takiej osady 
sami decydowali o wydatkowaniu 
dochodów z organizacji targów i 
jarmarków. 

W maju 1870 roku opublikowa-
no ukaz carski o odebraniu praw 
miejskich miasta Mstowa i przy-
łączeniu go do sąsiedniej gminy 
Wancerzów.

I WOJNA ŚWIATOWA 

 Latem 1914 roku rozpoczęła się I 
wojna światowa. Wkrótce działa-
nia wojenne wkroczyły na teryto-
rium Królestwa Polskiego. Już w 
końcu 1914 roku cały region zo-
stał zajęty przez wojska niemiec-
kie i austriackie. Rosjanie zostali 
w 1915 roku ostatecznie wyparci 
z Królestwa Polskiego.

Podział między strefy okupacyjne 
zakłada przynależność Często-
chowy do strefy niemieckiej, ale 
już tereny na wschód od Często-
chowy włączono do austro-wę-
gierskiej strefy. Powołano ówcze-
śnie dwa generałgubernatorstwa 
z siedzibami w Warszawie (dla 
niemieckiej strefy) i w Lublinie 
(dla austro-węgierskiej strefy). 

Administracja gminna została wy-
mieniona na zaufanych dla oku-
pantów ludzi. Nowością było to, 
że akta gminne po raz pierwszy 
sporządzano w języku polskim.

II RZECZPOSPOLITA

Jesienią 1918 roku wojskowa 
władza austro-węgierska i nie-
miecka załamała się.
W listopadzie tego roku odrodziło 
się państwo polskie - II Rzeczpo-
spolita. Władze lokalne tworzono 
w oparciu o dawne, jeszcze rosyj-
skie powiaty. Początkowo rządzili 
nimi komisarze wyznaczeni przez 
rząd w Warszawie, następnie sta-
rostowie.

W sierpniu 1919 roku powołano 
województwo kieleckie, wraz z 
powiatem częstochowskim. 
Na obszarze byłego Królestwa 
Polskiego utrzymano w mocy 
ustawę o samorządzie gminnym z 

marca 1864 roku. Zmodyfikowa-
no ją jednak dekretem Naczelni-
ka Państwa z 27 listopada 1918 
roku. Według wspomnianego 
dekretu gmina, tak jak poprzed-
nio, pozostała formą samorządu 
zbiorowego, w jej skład wchodziły 
gromady wiejskie – gromady. Na-
dal główną instytucją gminy po-
zostało zebranie gminne, jednak 
odtąd mogli w nim uczestniczyć 
wszyscy pełnoletni obywatele 
gminy (w tym także kobiety) bez 
względu na stan majątkowy. Ze-
brania winny się odbywać raz na 
kwartał, w praktyce działo się to 
w miarę potrzeby, najczęściej raz 
w roku dla uchwalenia budżetu. 
Zebranie zajmowało się sprawa-
mi majątku gminy, zatwierdzało 
budżet, zajmowało się sprawami 
dróg i mostów, zasadami prowa-
dzenia handlu, ochroną zdrowia, 
opieką nad ubogimi. Co roku ze-
branie gminne uchwalało budżet. 
Koszty działalności gminy pokry-
wano we własnym zakresie.

Zupełnie nowym organem była 
rada gminy wybierana przez ze-
branie gminne na okres 3 lat. 
Składała się z 12 członków oraz 
6 zastępców (w razie śmierci lub 
wygaśnięcia mandatu do rady 
wchodził automatycznie zastępca 
z największą liczbą głosów).

Rada przygotowywała wnioski i 
budżet, zarządzała majątkiem i 
funduszami gminnymi, kontrolo-
wała urzędników  gminnych i wój-
ta. 
Rada zbierała się przynajmniej raz 
w miesiącu lub częściej na żądanie 
co najmniej 5 członków. Uchwa-
ły podejmowano większością 
głosów. Raz w roku rada gminy 
przedstawiała wyniki swojej dzia-
łalności na forum zebrania gmin-
nego. Wybory do rad gminnych 
zarządzał starosta. W razie słabej 
działalności rad gminnych woje-
woda miał prawo ją rozwiązać i 

zarządzić nowe wybory.
Na czele rady gminy stał 
wójt wybierany przez ze-
branie gminne. Wójtowie 
i sołtysi byli jednocześnie funk-
cjonariuszami państwowymi i 
przedstawicielami władzy samo-
rządowej. Zarządzenia dotyczące 
wyborów wójta, radnych i sołty-
sów wydawał starosta powiato-
wy. To on zatwierdzał (bądź nie) 
wójtów i sołtysów i to przed nim 
składali oni przysięgę służbową.  
 Wójt reprezentował gminę na 
zewnątrz.  Zawierał umowy w jej 
imieniu. Dokumenty musiały mieć 
jego podpis i dwóch radnych. Wójt 
wypełniał zadania narzucone 
przez władze zwierzchnie.

Wójt miał do pomocy aparat 
urzędniczy – urząd gminy, który 
składał się z kilku urzędników: se-
kretarza (zwanego też pisarzem 
gminnym), jego pomocników 
(było ich zazwyczaj dwóch) oraz 
woźnego.

Pisarza gminnego zatrudniano w 
porozumieniu ze starostwem. To 
właśnie on ponosił prawie cały 
ciężar pracy biurowej w gminie. 
Przez jego ręce przechodził prak-
tycznie każdy dokument. Sekre-
tarz musiał mieć odpowiednie wy-
kształcenie – najczęściej średnie.  
Poszczególne wsie tworzyły tak 
zwane gromady wiejskie, czyli 
wspólnoty samorządowe miesz-
kańców jednej wsi. Organem gro-
mady były zebrania wiejskie oraz 
sołtys. Zebrania wiejskie decydo-
wały samodzielnie w sprawach 
wspólnot gruntowych, ustalały 
podatki, podejmowały decyzje w 
sprawach remontów dróg, zajmo-
wały się działalnością opiekuńczą. 
Zebranie wiejskie wybierało soł-
tysa na 3-letnią kadencję. Rów-
nocześnie wybierano podsołtysa 
– zastępcę sołtysa.

przedwojenna Gmina Wancerzów
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„Okiem Dyrektora” - remonty w ZSP w 
Małusach Wielkich
Prace wykonane w szkole „okiem” Dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Małusach Wielkich, Marioli Tomczyk:

Rok szkolny 2019/2020 jest 
,,szczególny” dla małuskiej pla-
cówki. Jesienią dokonała się, 
wiele lat oczekiwana, inwesty-
cja  termomodernizacji budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Małusach Wielkich. 
Ogromne podziękowania, w imie-
niu całej społeczności szkolnej, 
Rodziców i środowiska lokalne-
go, kieruję do Pana Wójta Toma-
sza Gęsiarza, Przewodniczącego 
Rady Gminy, wszystkich Państwa 
Radnych, Pani Skarbnik oraz 
wszystkich osób,   które sprzyja-
ły temu przedsięwzięciu. To była 
ogromna konieczność moderni-
zacji stanu technicznego tego bu-
dynku. Prace „czujnym gospodar-
skim okiem” doglądali też Radny 

z Małus Wielkich Grzegorz Całus 
oraz Sołtys Czesław Makowski – 
którzy zawsze troszczą się o na-
szą placówkę i za to im dziękuję.
Termomodernizacja i piękna 
elewacja - to zewnętrzny obraz 
placówki. Pozostał jeszcze tzw. 
„remont po remoncie”. Wnętrze 
budynku, po wymianie instalacji 
grzewczej i częściowym zalaniu, 
oczekiwało na dalsze działa-
nia.  Dzięki środkom finansowym, 
które otrzymałam w budżecie 
placówki (w ramach budżetu gmi-
ny Mstów na 2020r.), udało się 
zrealizować następujące przed-
sięwzięcia:
- odnowiono wejście do szkoły i 
przedszkola,
-   wykonano remont sali dydak-

tycznej i szatni w przedszkolu,
- prace objęły też zakresem: kory-
tarze i klatkę wejściową w szkole, 
2 sale dydaktyczne, bibliotekę, 
pokój nauczycielski, gabinet dy-
rektora.

Stworzona została również do-
datkowa sala dydaktyczna na 
piętrze (dzięki zabudowie części 
korytarza), która może służyć 
również jako świetlica.
Ogromnym sukcesem zakończył 
się udział szkoły w dwóch pro-
jektach zewnętrznych. Aplikacja 
do ,,Aktywnej tablicy” doposażyła 
szkołę w 3 interaktywne projekto-
ry multimedialne, natomiast środ-

ki finansowe z Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej (w kwocie prawie 
70 tyś. złotych) pozwoliły na urzą-
dzenie wielofunkcyjnej pracowni 
do nauczania takich przedmio-
tów, jak: przyroda, biologia, geo-
grafia, fizyka i chemia.
Pozostaje jeszcze trochę do zro-
bienia: łazienka na piętrze, sala 
gimnastyczna, 4 sale dydaktycz-
ne. Stopniowo te prace będziemy 
wykonywać w kolejnych latach.
 
Dziękujemy i bardzo prosimy o 
więcej!

Mariola Tomczyk – dyr. ZSP Małusy 
Wielkie

„Zdalna Szkoła+”
Gmina Mstów zakupiła kolejne 23 laptopy dla wszystkich 
szkół z terenu gminy, w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”.
„Zdalna Szkoła+” to już drugi, od 
czasu ogłoszenia na terenie Polski 
stanu zagrożenia epidemiczne-
go, konkurs zorganizowany przez 
Centrum Projektów Polska Cy-
frowa - w którym JST mogły uzy-
skać 100 proc. dofinansowania na 
zakup sprzętu komputerowego, 
umożliwiającego realizację zdal-
nych lekcji uczniom wykluczonym 
cyfrowo.
15 maja ruszył kolejny nabór 
wniosków  o dofinansowanie 
zakupu laptopów i tabletów w 
związku ze wsparciem samorzą-

Zakup laptopów dla Szkół
Gmina Mstów zakupiła sprzęt komputerowy dla 8 szkół w ramach 
projektu „Zdalna Szkoła” - finansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, w  ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Od 1 kwietnia gminy oraz powiaty 
mogły wnioskować o sfinansowa-
nie zakupu sprzętu komputero-
wego (laptopów, tabletów) oraz 
dostępu do internetu dla uczniów, 
którzy nie posiadają wyposaże-
nia, umożliwiającego im realizację 
zdalnych lekcji. 

Złożony przez Gminę Mstów 
wniosek o przyznanie grantu zo-
stał zweryfikowany pozytywnie. 
Pozyskane dofinansowanie w 
kwocie 69.500,00 zł pozwoliło 
na  zakup 20 nowoczesnych lap-
topów, o wysokich parametrach 
technicznych (Procesor Intel Core 
i3 ósmej generacji, Pamięć RAM 
8GB DDR4, Dysk SSD 240GB, 
Matryca 15’6, wbudowana ka-
merka) i oprogramowaniu sys-
temu Windows 10 PRO. Sprzęt 

został przekazany do wszystkich 
szkół z terenu naszej gminy.

Projekt „Zdalna Szkoła” jest od-
powiedzią na obecną sytuację 
szkolnictwa, związaną z wprowa-
dzeniem na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu epidemii, 
spowodowanym zakażeniami ko-
ronawirusem.

Zamknięcie placówek oświato-
wych na wiele tygodni wymusi-
ło nowe standardy prowadzenia 
zajęć edukacyjnych. Uczniowie 
zamiast w szkolnych ławach za-
siadają przed monitorami kompu-
terów. Niestety wielu z nich nie 
posiada dostępu do internetu lub 
sprzętu, na którym może realizo-
wać podstawy programowe.

dów w realizacji zdalnego na-
uczania. Wnioski były składane 
do Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa. Wniosek Gminy Mstów 
ponownie został rozpatrzony po-
zytywnie i zakupiono kolejne 23 
komputery przenośne (laptopy). 
Sprzęt zostanie przekazany do 
wszystkich szkół z terenu naszej 
gminy.



Absolutorium dla Wójta Tomasza Gęsiarza
Jak co roku, najważniejszym punktem obrad czerwcowej, XIX 
Sesji Rady Gminy Mstów (w dniu 22 czerwca br.) było rozpa-
trzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mstów za 
rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolu-
torium Wójtowi Gminy Mstów.

Sesja odbyła się w odnowionej sali 
sesyjnej Urzędu Gminy Mstów. 
Wreszcie doczekaliśmy się nowo-
czesnego pomieszczenia, które 
jest miejscem uniwersalnym - słu-
ży m.in. jako lokal wyborczy, do 
licznych spotkań z mieszkańcami, 
goścmi czy też do zebrań sołec-
kich.
Przed głosowaniem nad ab-
solutorium procedowany był 

punkt:  Debata nad Raportem o 
stanie Gminy Mstów za 2019 rok 
oraz podjęcie uchwały w sprawie 
wotum zaufania dla Wójta Gminy 
Mstów.
Jest to nowy przepis, wynikający z 
Art. 28aa. Ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym. 
W myśl tych zapisów Wójt co roku 
(do dnia 31 maja) przedstawia Ra-
dzie Gminy Raport o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie 
działalności Wójta w roku po-
przednim, w szczególności reali-
zację polityk, programów i strate-
gii, uchwał rady gminy i budżetu 
obywatelskiego.
Po zakończeniu debaty nad ra-
portem o stanie gminy Rada Gmi-
ny przeprowadza głosowanie 
nad udzieleniem Wójtowi wotum 
zaufania. Uchwałę o udzieleniu 
Wójtowi wotum zaufania Rada 
Gminy podejmuje bezwzględną 
większością głosów ustawowego 
składu rady.
Rada Gminy Mstów jednogłośnie 
udzieliła wotum zaufania dla Wój-
ta.
 
Wójt Tomasz Gęsiarz podzięko-
wał radnym za pozytywną ocenę 
jego pracy:
- Absolutorium jest dla mnie bar-
dzo ważne – jest potwierdzeniem, 
że Państwo akceptują i doceniają 
moją codzienną pracę. Samorząd 
to jednak sport zespołowy. Dla-
tego dziękuję wszystkim, którzy 
pomagają mi na co dzień. Dzięku-
ję Skarbnik Gminy Marii Skibiń-

skiej za czuwanie nad finansami. 
Dziękuję Sekretarz Gminy Sylwii 
Kuban i mojej Zastępczyni Mał-
gorzacie Grabowskiej. Dziękuję 
moim pracownikom, kierowni-
kom jednostek organizacyjnych 
i pomocniczych. Dziękuję rów-
nież Radnym i Sołtysom za cenne 
podpowiedzi i wskazówki. Razem 
pozytywnie kreujemy   wizerunek 
nasz gminy.
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Remonty nawierzchni bitumicznych
Jak co roku zostały wykonane remonty nawierzchni bitumicz-
nych. Nowe nakładki asfaltobetonowe powstały na drogach 
gminnych w: Mstowie, Małusach Małych, Srocku, Brzyszowie 
i Małusach Wielkich.

Zadanie, zrealizowane przez gmi-
nę Mstów, objęło następujące 
odcinki  : droga gminna w Mału-
sach Małych (długość ok. 950mb). 
ul. Kościuszki (ok. 160mb), ul. 
Nadrzeczna (ok. 100mb), ul. Par-
kowa (ok. 180mb) w Mstowie, 
a droga gminna w Srocku (ok. 
250mb)
Dodatkowo wykonano odcinki w 
Brzyszowie (k.Szkoły) i w Mału-
sach Wielkich (k.”Lewiatana”).
Zakres wykonanych prac to m.in.: 
frezowanie nawierzchni bitumicz-
nej, wykonanie remontu cząstko-

wego masą asfaltobetonową, re-
gulacja zaworów wodociągowych, 
regulacja pionowa studzienek ka-
nalizacyjnych, wykonanie nakład-
ki asfaltobetonowej (warstwa 
ścieralna), utwardzenie poboczy 
kruszywem naturalnym, oblanie 
krawędzi asfaltem, plantowanie 
poboczy.
Wykonawcą, w wyniku prze-
prowadzonego postępowania 
przetargowego, był Zakład Bu-
dowlano - Drogowy „DUKT”, 
Włoszczowa.

Promesa na zakup samochodu
dla OSP Jaskrów
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaskrowie odebrała promesę na 
zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego. Uroczystość odbyła się 5 czerwca w Bytomiu, 
z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy.
Prezydent wręczył 37 promes na 
zakup samochodów ratowniczo-
-gaśniczych dla jednostek ochot-
niczych straży pożarnych z woj. 
śląskiego.  Jednym z odbierają-
cych był Prezes OSP w Jaskrowie, 
dh Bogdan Kubica. Podczas cere-
monii dokonano również otwar-
cia budynku Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Bytomiu.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. 
nadbryg. Andrzej Bartkowiak ko-
mendant główny PSP, nadbryg. 
Jacek Kleszczewski śląski komen-
dant wojewódzki PSP, Poseł na 
Sejm RP Lidia Burzyńska. 

Planowany montaż finansowy  (z 
następujących źródeł): dotacja 
budżetowa ze środków KSRG 
- 300.000,00 zł., środki finan-
sowe NFOŚiGW/WFOŚiGW - 
160.000,00 zł. I środki budżetu 
Gminy Mstów - 330.000,00 zł.



Samorząd Mstowski 1990-2020

Dokładnie 27 maja 1990 roku 
przeprowadzono w Polsce pierw-
sze po II wojnie światowej cał-
kowicie wolne i demokratyczne 
wybory, w których wyłoniono 
rady gmin (zastąpiły rady naro-
dowe). Wybory samorządowe 
roku 1990 rozpoczęły najnowszą 
historię polskiej samorządności. 
30 lat samorządu terytorialnego 
to trzy dekady ogromnej pracy 
mieszkańców i samorządowców z 
polskich regionów, miast i wsi, to 
wielka lekcja samodzielnego de-
cydowania o naszym najbliższym 
otoczeniu.

Komentarz Wójta Tomasza Gę-
siarza:

Dziękuję wszystkim, którzy na prze-
strzeni ostatnich 30 lat tworzyli 
samorząd Gminy Mstów: Wójtom, 
Radnym, Sołtysom, Pracownikom 
Administracji. Dziękuję każdemu, 
kto dołożył swoją „cegiełkę” do tego, 
aby nasza gmina się rozwijała. Wie-
lu z samorządowców niestety nie 
doczekało chwili dzisiejszego jubile-
uszu. Ale jedno jest pewne: lokalną 
rzeczywistość zmieniliśmy razem! 
 
Uważam, że jako samorząd gmin-
ny nie zmarnowaliśmy tych 30 lat. 
Porównując rzeczywistość roku 
1990 i obecną, zmiany widać „go-
łym okiem”. W sposób strategiczny 
i przemyślany dążymy do realiza-
cji oczekiwań naszych mieszkań-
ców, starając się jednocześnie 
pamiętać o utrzymaniu urokli-
wego charakteru Gminy Mstów. 

Dobro wspólne, troska o miesz-
kańców - to wartości i wyzwania, 
które są dla nas bardzo ważne. 
 
Oczekiwania mieszkańców są z 
roku na rok coraz większe. Starając 
się im sprostać, na przestrzeni 30 
lat w Gminie Mstów zrealizowa-
no wiele potrzebnych inwestycji, 
w tym z wykorzystaniem środków 
zewnętrznych. Wykonano także 
zadania w ramach tzw. Funduszu 
Sołeckiego, co stanowi zachętę 
dla mieszkańców poszczególnych 
sołectw do włączania się w życie 
gminy i tworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego. Krok po kroku 
zagospodarowywane są miejsca, 
które wcześniej były zaniedbane 
lub po prostu nie były dostatecznie 
wykorzystane. Dzięki temu w so-
łectwach powstają m.in. atrakcyjne 
skwery, miejsca do ćwiczeń na świe-
żym powietrzu, place zabaw itp.  
 
Niech 30. rocznica przyjęcia usta-
wy o samorządzie gminnym, któ-
ra zapoczątkowała nurt ważnych 
przemian ustrojowych III Rze-
czypospolitej, stanie się dla nas 
wszystkich okazją do spojrzenia 
w przyszłość naszej gminy i do-
cenienia tego, co mamy. Gdyby 
cofnąć się do roku 1990 i ów-
czesnych problemów, wcale wte-
dy nie było to takie oczywiste…  
 
A jak mawiał profesor Jerzy Regul-
ski, jeden z współtwórców reformy 
samorządowej, „…nie wystarczy 
mieć cel, trzeba jeszcze wiedzieć 
jak ten cel osiągnąć”.

W bieżącym roku minęła 30. rocznica restytucji samorządu lokal-
nego w Polsce i Dzień Samorządu Terytorialnego.

Skład Rady Gminy I kadencji (1990-
1994):
 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

14 30 lat samorządności w Polsce

Wójtowie Gminy Mstów (1990-
2020):

• Henryk Pytel (1990-1992)
• Bogusława Jura (1992-1995)
• Zbigniew Wawrzyniak (1995-

2010)
• Adam Jakubczak (2010-2014)
• Tomasz Gęsiarz (2014 - obec-

nie)

Zastępca Wójta: Adam Markow-
ski (2010-2018), Małgorzata 
Grabowska (od 2019)

Skarbnik: Maria Skibińska
Sekretarz: Bogusława Jura, Wa-
cław Panz, Sylwia Kuban
Przewodniczący Rady Gminy 
Mstów (1990-2020): Zdzisław 
Suchański, Eugeniusz Boral, 
Zdzisław Gołdy, Tomasz Gęsiarz, 
Wiesława Tuszyńska, Krzysztof 
Choryłek

Kadencja  1994 – 1998:

1. Czesław  Derda - Wancerzów
2. Zbigniew  Pjanka - Cegielnia
3. Zygmunt  Pałęga - Wancerzów
4. Elżbieta  Całusińska - Jaskrów
5. Zofia  Gajda - Jaskrów
6. Jarosław  Wygaś - Jaskrów
7. Jarosław  Skroński - Kuchary
8. Zbigniew  Wawrzyniak - Mokrzesz
9. Anna  Kwiatkowska - Jaźwiny
10. Tadeusz  Rubik - Krasice
11. Eugeniusz  Boral - Krasice
12. Lucjan  Kotecki - Małusy Wielkie
13. Andrzej  Błachowicz - Kobyłczyce
14. Mirosław  Kasztelan - Małusy 
Małe
15. Jan Ziemnicki, Jolanta Szejn - 
Brzyszów
16. Henryk  Sułkowski - Mstów
17. Lech  Zapart - Mstów
18. Janusz  Kujawa - Mstów
19. Zbigniew  Szczerbiak - Zawada
20. Mirosław  Zatoń - Zawada

Kadencja  1998 – 2002:

1. Zygmunt  Pałęga - Wancerzów
 2. Krzysztof  Kubat - Latosówka
3. Krystyna  Prokopska - Jaskrów
4. Jadwiga  Radecka - Jaskrów
5. Jarosław  Wygaś - Jaskrów
6. Zdzisław  Gołdy - Kuchary
7. Zbigniew  Wawrzyniak - Mokrzesz
8. Ireneusz  Walaszczyk - Jaźwiny
9. Eugeniusz  Boral - Krasice
10. Tadeusz  Rubik - Krasice
11. Krzysztof  Łukasik - Małusy Wiel-
kie
12. Bożena  Pluta - Brzyszów
13. Krzysztof  Nocoń - Brzyszów
14. Krystyna  Bańska - Mstów
15. Marceli  Bruś - Mstów
16. Zbigniew  Nowicki - Mstów
17. Jerzy  Siwek - Zawada
18. Mirosław  Zatoń - Zawada
19. Alfred  Grabarek - Gąszczyk
20. Grzegorz  Stachurski - Kobyłczyce  

Kadencja  2002 – 2006:

 1. Zygmunt Pałęga,  Marek Pruban - 
Wancerzów
 2. Zofia  Nowak -Latosówka
 3. Elżbieta  Całusińska -Jaskrów
 4. Mieczysława  Gaudy - Jaskrów
 5. Zdzisław  Gołdy - Kuchary
 6. Józef  Chmielarz - Mokrzesz
 7. Eugeniusz  Boral - Krasice
 8. Mirosław  Kasztelan - Małusy Małe
 9. Józef  Kręciwilk - Srocko
10. Zbigniew  Bigosiński - Mstów
11. Eugeniusz  Cierpiałowski - Mstów
12. Zbigniew  Nowicki - Mstów
13. Jerzy  Siwek - Zawada
14. Alfred  Grabarek - Gąszczyk
15. Grzegorz  Stachurski - Kobyłczyce

Kadencja  2006 – 2010:

 1. Tomasz  Gęsiarz - Wancerzów            
 2. Zofia  Nowak - Latosówka             
 3. Mieczysława  Gaudy - Jaskrów                 
 4. Mariola  Juszczyk - Jaskrów              
 5. Zdzisław  Gołdy - Kuchary                
 6. Zenon  Rak - Mokrzesz          
 7. Tadeusz  Rubik - Krasice             
 8. Marek  Wróbel - Małusy Małe     
 9. Jan  Ziemnicki - Brzyszów            
10. Aldona  Całusińska - Mstów             
11. Paweł  Graj - Mstów             
12. Zbigniew  Nowicki - Mstów            
13. Jerzy  Siwek - Zawada             
14. Włodzimierz  Jaksender - Siedlec                
15. Grzegorz  Stachurski - Kobyłczyce                                                  

Kadencja  2010 – 2014:

1. Tomasz  Gęsiarz -Wancerzów            
2. Wiesława Tuszyńska - Cegielnia               
3.  Iwona  Radecka - Jaskrów                  
4.  Mateusz Grabara - Jaskrów                 
5.  Zdzisław Gołdy - Kuchary                 
6.  Aleksandra Kowalczyk - Mokrzesz           
7.  Krzysztof  Wojna - Krasice                  
8.  Maria  Rybak - Małusy Wielkie     
9.  Justyna  Kruk - Brzyszów               
10.  Aldona  Całusińska - Mstów               
11.  Justyna  Klimczak - Mstów                



Dokumentacje projektowe

Jeżeli komuś się wydaje, że 
czas „od pomysłu do realizacji in-
westycji”  jest bardzo krótki, to 
jest w dużym błędzie. Bywa róż-
nie – procedury trwają od kilku 
miesięcy do nawet kilku lat, zależą 
od wielu czynników: środków fi-
nansowych, uzgodnień z różnymi 
instytucjami, skomplikowanej sy-
tuacji w zakresie własności grun-
tu itp.

Planowanie dzieli się na kilka 
etapów:
1. Na początku jest pomysł: kolej-
ny odcinek drogi, chodnika, ter-
momodernizacja szkoły czy remi-
zy.
2. Jeżeli pomysł jest realny do 
wykonania i ważny z punktu wi-
dzenia samorządu, miejscowości, 
sołectwa, mieszkańców to  kolej-
nym krokiem jest zabezpiecze-
nie środków finansowych w bu-
dżecie  Gminy Mstów przez Radę 
Gminy. Zanim to nastąpi, istot-
ne jest sprawdzenie własności 
gruntu - gdyż nie można realizo-
wać inwestycji samorządowej na 
działkach prywatnych bez zgody 
właścicieli.
3. Gdy pomysł wymaga dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej, 
zaczyna się od opracowania doku-
mentacji. Niezbędne jej elementy 
to (m.in.): uzyskanie aktualnych 
map do celów projektowych, wy-
konanie dokumentacji technicz-
nej (ze wszystkimi uzgodnieniami 
branżowymi), kosztorys inwestor-
ski, przedmiar robót, wykonanie 
specyfikacji technicznej wykona-
nia i odbioru robót (STWiOR).
Końcowym elementem jest złoże-
nie kompletnego wniosku w celu 
uzyskania  pozwolenia na budo-
wę – jeżeli jest wymagane.
4. Mając opracowaną dokumen-
tację projektową i zabezpieczone 
środki w budżecie,  można przy-
stąpić do realizacji prac. W zależ-
ności od wartości zadania, zgod-
nie z Ustawą Prawo zamówień 
publicznych, ogłasza się np. prze-
targ nieograniczony lub zapytanie 
ofertowe. Inwestycja często wy-
maga też nadzoru inwestorskiego 
czy nadzoru archeologicznego.
5. Po wykonaniu inwestycji spo-
rządza się  protokół odbioru ro-
bót – w celu stwierdzenia, czy pra-
ce zostały wykonane prawidłowo.
 
To tylko uproszczony sposób re-
alizacji inwestycji, „w pigułce”, dla 
przybliżenia tematyki. Dodatko-

we dokumenty i procedury obo-
wiązują m.in. w przypadku wy-
konywania inwestycji z udziałem 
środków unijnych czy porozumień 
między gminą a powiatem/woje-
wództwem.

W ramach realizacji budżetu gmi-
ny na 2020 rok, wykonane zosta-
ną następujące dokumentacje 
(m.in.):
- dokumentacja projektowo-kosz-
torysowa dla zadania „Przebu-
dowa drogi w ulicy Kamiennej w 
Mstowie” Po wykonaniu ul. Ko-
pernika w Mstowie może to być 
kolejna inwestycja drogowa, waż-
na m.in. dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w rejonie ul. Party-

zantów (szkoła, cmentarz).  
- dokumentacja projektowa drogi 
gminnej w Srocku (o długości ok. 
1 km, od działki 369/9 do 108/6 
obręb 0022 Srocko)
- projekt modernizacji budynku 
remizy OSP w Srocku
- opracowanie dokumentacji na 
modernizację Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mstowie (dotacja dla 
GOK)
- wykonanie audytu energetycz-
nego dla potrzeb termomoderni-
zacji budynku Szkoły Podstawo-
wej w Krasicach
- dokumentacja projektowa na 
dobudowę oświetlenia ulicznego 
w ul. Źródlanej   w Mstowie (tzw. 
„obwodnica”, DW786, na odcinku 
ok. 800mb od ul. Ogrodowej do ul. 
Wolności)
- opracowanie dokumentacji bu-
dowy dróg osiedlowych w Wance-
rzowie (ul. Modrzewiowa, Sosno-
wa, Klonowa, Dębowa), w ramach 
Funduszu Sołeckiego
- uproszczona dokumentacja pro-
jektowa na remont drogi w ul. 
Krótkiej w Krasicach.

Realizując założenia tegorocznego budżetu gminy, w ramach przy-
gotowania do przyszłych inwestycji, zostały podpisane umowy na 
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
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12.  Michał  Maciaszczyk - Mstów               
13.  Jerzy  Siwek - Zawada            
14.  Włodzimierz  Jaksender - Siedlec                
15.  Grzegorz  Stachurski - Kobyłczyce

Kadencja  2014 – 2018:

1. Patryk  Woźnica -Wancerzów           
2. Mieczysława  Gaudy - Jaskrów
3. Adam  Gawron - Jaskrów
4. Bogusław  Gawron - Jaskrów                
5. Wojciech  Kubik - Cegielnia              
6. Łukasz  Całusiński - Mokrzesz              
7. Anna Chodkowska – Bekus - Krasice                  
8. Krzysztof  Choryłek - Siedlec                
9. Marian  Jaksender - Brzyszów              
10. Robert  Misztal - Srocko                  
11. Grzegorz  Całus - Małusy Wielkie     
12. Eugeniusz Cierpiałowski - Mstów                    
13. Zbigniew Bigosiński - Mstów                  
14. Jerzy  Siwek - Zawada                  
15. Grzegorz  Stachurski - Kobyłczyce         

Kadencja  2018 – 2023:

1. Patryk  Woźnica - Wancerzów           
2. Mieczysława  Gaudy - Jaskrów
3. Mariola Juszczyk - Jaskrów
4. Bogusław  Gawron - Jaskrów                
5. Mariusz Kowalczyk - Kuchary             
6. Łukasz  Całusiński - Mokrzesz              
7. Monika Pardela - Krasice                  
8. Krzysztof  Choryłek - Siedlec                
9. Bożena Pluta - Brzyszów              
10. Robert  Misztal - Srocko                  
11. Grzegorz  Całus - Małusy Wielkie     
12. Justyna Klimczak - Mstów                    
13. Zbigniew Bigosiński - Mstów                  
14. Jerzy  Siwek - Zawada                  
15. Andrzej Leśniak - Kobyłczyce   

Rada Gminy Mstów kadencji 2018-2023 z Wójtem Tomaszem Gęsiarzem

Bogusława Jura
Wójt w latach 1992-1995

Henryk Pytel
Wójt w latach 1990 - 1992

Zbigniew Wawrzyniak
Wójt w latach 1995 - 2010

Adam Jakubczak
Wójt w latach 2010 - 2014
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16 SPORT
W niższych ligach 1:0 dla koronawirusa
Piłkarze „Warty” Mstów po sła-
bej w ich wykonaniu rundzie je-
siennej mieli wiosną na boiskach 
udowodnić, że miejsce w okrę-
gówce im się należy. Biała Gwiaz-
da Krasice też zamierzała wywal-
czyć sobie utrzymanie w A-klasie 
swoją grą. O polepszeniu lokat w 
tabelach B-klasowych marzyli pił-
karze popularnej „Laguny” oraz 
Iskry Mokrzesz. Epidemia koro-
nawirusa zweryfikowała plany 
piłkarzy i rozstrzygnięcia zapadły 
bez rywalizacji na sportowych 
obiektach.

Epidemia koronawirusa wpłynęła 
na wiele dziedzin życia i nie uchro-
nił się przed nią również sport. W 
całej Polsce w maju odwołano ofi-
cjalnie odwołano rundę wiosen-
ną w niższych ligach piłkarskich. 
Jako kolejność drużyn w końco-
wych tabelach rozgrywek sezonu 
2019/2020 przyjęto kolejność 
drużyn w tabeli po ostatniej roze-
granej kolejce rozgrywek. Druży-
ny zajmujące miejsca premiowane 

awansem uzyskały awans do wyż-
szej klasy. Po sezonie 2019/20 nie 
ma natomiast spadków. 

Nie wiodło się jesienią piłkarzom 
mstowskiej „Warty”. W 15 ko-
lejkach zdołali uciułać zaledwie 
8 pkt., co spowodowało, że wy-
lądowali na dnie ligowej tabe-
li. Najwierniejsi kibice liczyli, że 
wiosną będzie lepiej i drużynie 
uda się utrzymać w okręgówce. 
Decyzje związane z obostrzenia-
mi okołoepdemicznymi sprawiły, 
że rzeczywiście tak się stało, choć 
mstowianie nie mieli już okazji po-
twierdzić swojej wartości na mu-
rawie.

Analogicznie rzecz zadziała się w 
przypadku Białej Gwiazdy Kra-
sice. Beniaminek boleśnie prze-
konał się, że A-klasa to zdecydo-
wanie większe wymagania, niż 
rozgrywki B-klasowe. 
7 miejsce po rundzie jesiennej zaj-
mowali piłkarze Iskry Mokrzesz w 
grupie I częstochowskiej B-klasy. 

Kibice i działacze liczyli, że wynik 
uda się poprawić, ale pandemicz-
na rzeczywistość sprawiła, że am-
bicje trzeba odłożyć na później.
Piłkarze rezerw Warty radzili so-
bie jesienią dobrze, co zaowoco-
wało 4 miejscem w B-klasowej 
grupie II. Dobre występy rozbu-
dziły apetyty na jeszcze lepszą 
pozycję w tabeli, ale trzeba było 
jednak obejść się smakiem i cze-
kać, co przyniesie przyszłość.

Rywalizacja w wyższych ligach 
co prawda została wznowiona po 
przerwie spowodowanej epide-
mią, choć sytuacja wciąż daleka 
jest od normalności. 
Według najnowszego komuni-
katu Podokręgu Częstochowa 
rozgrywki w ligach lokalnych roz-
poczną się w sierpniu br. Trwa 
więc okres przygotowawczy, w 
którym drużyny z naszej gminy 
rozgrywają mecze sparingowe. 

Zagospodarowanie skweru
w Mokrzeszy

Teren, znajdujący się przy skrzy-
żowaniu drogi powiatowej 1024S 
(kierunek Krasice) z drogą wo-
jewódzką 786, wcześniej był 
zarośnięty i zaniedbany. Dzięki 
kreatywności Pani Sołtys Anny 
Mazia przestrzeń została m.in. 
wyrównana, obsiana trawą i wy-
posażona w nowe, drewniane 
elementy małej architektury . Po-
jawiły się również piękne kwiaty. 
Teraz to miejsce może być wizy-
tówką Mokrzeszy. 

Bardzo ciekawy pomysł  zagospodarowania działki mienia komu-
nalnego został zrealizowany w sołectwie Mokrzesz.


