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Wieści Gminne i inne ...

Wywiad z Wójtem Gminy Czastary
Angela: Czy spodziewał się pan tego, że zostanie
kiedyś wójtem?
W Ó J T: A w ż y c i u ! N i g d y s i ę t e g o n i e
spodziewałem. To tak los zrządził, niezbyt duże
d o ś w i a d c z e n i e
w samorządzie od 2002 roku pozwoliło mi na to, aby
po śmierci mojego poprzednika, wspaniałego
człowieka - wójta Pawła Głowackiego, podjąć taką
decyzję w sprawie kandydatury. Zresztą, nie była
to tylko moja decyzja, ale też moich bliskich,
mieszkańców wsi Kąty Walichnowskie, znajomych,
przyjaciół, to oni mnie do tego namawiali,
no i podjąłem próbę wzięcia udziału w wyborach
samorządowych. Przejście do drugiej tury uważałem
za ogromny sukces, ponieważ było aż ośmioro
kandydatów, a kiedy zostałem wójtem to nie mogłem
w to uwierzyć przez najbliższe kilka dni.
Kasia: Czy bycie wójtem to ciężka praca?
WÓJT: Jest trudna i skomplikowana, nie zawsze
należy do przyjemnych. Bycie wójtem to przede
wszystkim praca z ludźmi o różnych charakterach.
Mieszkańcy z którymi mam do czynienia na co dzień
posiadają różne problemy do których potrzeb trzeba
się dostosować. Niekiedy, rzadko zresztą, również
z ludźmi o wielkich roszczeniach, pretensjach,
niemniej jednak jest wiele też w tej pracy momentów
bardzo przyjemnych takich jak na przykład ten,
że takie miłe i uśmiechnięte dziewczyny przychodzą
na wywiad razem z panią dyrektor Domu Kultury.
Spotykam również ciekawych ludzi na zewnątrz,
poznaję ich. Jednym z zadań wójta jest także godne
reprezentowanie gminy. Czy ciężka praca? Niełatwa,
na pewno bardzo stresująca, to jest praca
o nienormowanych czasie pracy; często tak bywa,
że urząd jest zamykany o godzinie 15:00 gdzie ja
wraz zresztą pracowników opuszczamy budynek, zaś
o godzinie 17:00/18:00 mam kolejne spotkania,
a następnie wracam do domu o 20:00 czy 21:00.
Potem wiadomo jak to w domu - prysznic, kolacja
i rano do pracy. Często wyjazdy, załatwiam różne
sprawy w Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie
Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie często
składamy wnioski, aplikujemy o różne środki, aby
można rozwijać podporządkowane nam tereny.
Niestety z naszego budżetu nie bylibyśmy w stanie
tych wszystkich zadań zrealizować. Nasze działania
polegają na tym, aby te pieniądze pozyskać dla naszej
gminy i inwestować jak z najlepszym skutkiem
w to co nas otacza.

Angela: Czy mimo pracy ma pan też czas dla
rodziny?
WÓJT: Czy mam czas dla rodziny? To bardzo trudne
pytanie. Muszę ten czas znaleźć, chociaż tego czasu
nie posiadam zbyt wiele. Dzisiaj zaczyna się
weekend, akurat tak się składa, że w sobotę
i w niedziele wieczorami już pracuję. Jestem na
festynie w Kątach Walichnowskich, będę również
w Parcicach. Rodzina pewnie nie jest z tego
zadowolona, ale jeśli tylko mogę spędzam z nią
każdą wolną chwilę...

Angela: Jakie są najważniejsze inwestycje gminne
na najbliższy czas?
WÓJT: Tych planów jest bardzo dużo. Tak jak
wcześniej pisaliście we ,,Wieściach Gminnych
i Innych'' staramy się o budowie boiska sportowego,
jednak ta inwestycja będzie podzielona na wiele
etapów. W chwili obecnej aplikujemy o środki
z Urzędu Marszałkowskiego o budowę drogi
w miejscowości Radostów, kwota opiewa na 700 tys.
złotych. Będziemy jeszcze na pewno robić termomodernizację szkoły podstawowej w Parcicach. Być
może, jeśli dostaniemy doﬁnansowanie, to również
jeszcze w te wakacje będziemy chcieli rozpocząć te
działania, aby na początek nowego roku szkolnego
wszystko było dopięte już na ostatni guzik.
Zamierzamy robić podobną modernizację w szkole
w Radostowie. Będą jeszcze dwie eko-pracownie
(przyrodnicze), jedna w szkole podstawowej
w Czastarach, druga w szkole podstawowej
w Parcicach. Mam nadzieję, że otrzymamy
odpowiedni fundusz i będziemy w stanie wszystko
zrealizować.
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Do końca czerwca mają być wybudowane dwa
place zabaw w miejscowościach Józefów
i Kniatowy. Cóż jeszcze? Prawdopodobnie bieżące
remonty w naszych szkołach. Przygotowujemy
dokumenty na kanalizację w Radostowie Pierwszym
oraz Radostowie Drugim. Myślę, że kosztorys
będzie opiewał w kwotę bliską 8 - 10 mln zł. także
dla nas jest to bardzo duży projekt, a mimo tego
działania w jego kierunki wciąż trwają. Tak jak
mówiłem wcześniej, przygotowujemy wszystkie
formalności i pomału chcemy zrealizować
te wszystkie zadania.
Kasia: Co pan planuje dla młodzieży i jak układa się
Panu współpraca z młodzieżą?
W Ó J T : To j e s t k o l e j n e t r u d n e p y t a n i e . . .
- roześmiał się pan Wójt - Co planuję dla młodzieży?
Moje plany skupiają się wokół boiska o którym
wspomniałem już wcześniej. Myślę, że na drugie
pytanie najlepiej odpowiedziałaby właśnie pani
dyrektor GOK-u, Aleksandra Ostrycharz, która mnie
dumnie reprezentuje i ma bezpośredni kontakt
z wami. Uważam, że nasza młodzież w gminie
Czastary jest po prostu wyjątkowa, niepowtarzalna.
Jest tak wspaniała, pełna determinacji, chce im
się pracować, chce im się działać! Przecież wszyscy
dobrze wiedzą ile osiągnęła Młodzieżowa Rada
Kultury. Wiem, że na zajęcia organizowane przez
panią dyrektor przychodzi też bardzo dużo
młodzieży i dzieci. Także uważam, że współpraca
młodzieży, a mnie i moich pracowników jest
na bardzo wysokim poziomie i wszystko kroczy
w kierunku, aby była jeszcze lepsza.
Angela: Jakie ma pan plany na wakacje?
WÓJT: Nie mam planów, stałem się pracoholikiem o

co ma pretensje moja rodzina. Nie planuję nigdy
urlopu pół roku czy rok do przodu, po prostu
najczęściej to są takie wypady3-4 dniowe i pewnie w
tym roku będzie podobnie. Wolę dwa/trzy razy
wyjechać w trakcie wakacji na jakiś dłuższy
weekend niż wypoczywać tygodniami. Tak czy
inaczej będąc na dłuższej przerwie od pracy i tak
zapewne sam skontaktuję się z pracownikami urzędu
gminy wypytując o najdrobniejsze szczegóły.
Pracoholizm, typowy pracoholizm o czym już
mówiłem, o to właśnie ma pretensje moja cała
rodzina.

w niedzielę wystąpi zespół ZaNoZa i Śląska
Biesiada. Odbędzie się również pokaz tańca ognia
oraz fajerwerki. Impreza odbędzie się na boisku
szkolnym, tak jak zawsze do tej pory (z wyjątkiem
ubiegłego roku). Nad atrakcjami jeszcze pracujemy,
ale mamy nadzieję, że każdy mieszkaniec znajdzie
coś dla siebie.
Angela: Czy codzienne chodzenie do pracy w
garniturze, koszuli i krawacie jest dla pana
męczące?
WÓJT: Dzisiaj właśnie złapałyście wójta na luzie.
- roześmiał się pan wójt - To znaczy, nie, nie jest
męczące, można się do tego przyzwyczaić. Zresztą
chyba też trzeba to lubić, a ja należę do takich osób.
Jednak są takie dni kiedy chce się i od tego odpocząć
i jeśli wiem, że nie mam jakiś wyjątkowych spotkań,
a pozostanie mi tylko praca w biurze czy rozmowy
i działania ze współpracownikami, z którymi
wspaniale mi się pracuję to po prostu zakładam
dżinsy wraz z koszulą jak dziś, a następnie
przychodzę tak do pracy. Zdarza mi się to jednak
rzadko, akurat dzisiaj traﬁłyście na taki dzień.
Jednym słowem, można się do tego naprawdę
przyzwyczaić skoro piastuję się ten urząd już
niepierwszy rok. Taki luźny strój zdarza się
z reguły latem, kiedy jest gorąco i ten krawat
i garnitur doskwiera, chociaż kiedy są bardzo
poważne spotkania, to nie mogę sobie pozwolić na
tę wygodę.
Angela: Serdecznie dziękujemy za wywiad.
WÓJT: Ja również dziękuję, było mi bardzo miło.
Andżelika Rzeźnicka i Kasia Howis
od redakcji : wywiad był przeprowadzony
na początku czerwca br..

Kasia: Jakie ma pan plany dotyczące tegorocznego
festynu w Czastarach i czy on się w ogóle odbędzie?
WÓJT: Festyn odbędzie się 6 i 7 sierpnia, ale jeśli
chodzi o więcej szczegółów to pani dyrektor z chęcią
je przedstawi.Pani Ola: W sobotę zagra zespół
EXAITED oraz odbędzie się III Czastarska 5,
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GODZINY PRACY URZĘDU GMINY
W CZASTARACH
Urząd Gminy w Czastarach czynny jest od poniedziałku do
piątku w godzinach:

poniedziałek od 7.00 do 15.00
Wtorek od 7.00 do 15.00
Środa od 7.00 do 15.00
czwartek od 9.00 do 17.00
piątek od 7.00 do 15.00
w dzisiejszych czasach takie miejsca są potrzebne
i dziękujemy wszystkim za wkład w realizację
takich przedsięwzięć.

Dwa nowe place zabaw będą
cieszyć dzieci
Miło nam poinformować, że dwa nowe place
zabaw będą cieszyć dzieci z Józefowa oraz
Kniatów. Po długim oczekiwaniu przyszedł czas
na realizację tejże inwestycji w tychże
miejscowościach.
Place powstaną lada dzień i dzieci z tych sołectw
tegoroczne wakacje będą mogły spędzać bawiąc
się na nowopowstałych, kolorowych elementach.
Place, które” wyrosną” na działkach gminnych
w Józefowie w sąsiedztwie boiska sportowego,
a w Kniatowach obok świetlicy sołeckiej będą
wyposażone w huśtawki wahadłowe podwójne,
huśtawki tzw. bocianie gniazda, zestawy
zabawowe ze zjeżdżalnią oraz piaskownice.
Mamy nadzieję, że nowopowstałe place sprawią
niezwykłą radość zarówno najmłodszym
milusińskim jak i dziatwie szkolnej, a także ich
rodzicom. Jest to wspaniałe miejsce na spędzenie
czasu dla całej rodziny!!! Dodajmy, że dwa nowe
place zabaw kosztowały w sumie 55,615,41 tys.

URZĄD PRZYJAZNY
NIEPEŁNOSPRAWNYM
Nowa platforma czyli winda dla
niepełnosprawnych pojawiła się niedawno przy
budynku Urzędu Gminy.Celem zapewnienia
transportu osób niepełnosprawnych chcących
załatwić sprawy w Urzędzie Gminy, Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej bądź też zwyczajnie
skorzystać z usług Poczty, Gmina zamontowała
przy schodach platformę typu Kali B.
Zakres prac poległ na montażu platformy
z automatycznie składanym podestem, wykonaniu
instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania
platformy oraz wykonaniu robót remontowo budowlanych towarzyszących montażowi
platformy.Wykonanie platformy za blisko 35 tys.
złotych zostało zrealizowane ze środków własnych
gminy.

NOWE CHODNIKI I PARKING
Mieszkańcy Kątów Walichnowskich mają
powody do zadowolenia. Pracownicy Gminy
z kostki betonowej położyli blisko 650 m chodnika.
Nowopowstałe chodniki biegną przy ulicy
Szkolnej oraz Słonecznej (drugi etap). Zostały
również poprawione różne nieprawidłowości obok
budynku OSP i Szkoły.Mamy nadzieję, że poprawi
to bezpieczeństwo naszych mieszkańców jak
również ułatwi komunikację pieszych
i rowerzystów na tych odcinkach.
Także mieszkańcy Czastar będą mogli
w najbliższym czasie korzystać nowo-powstałego
parkingu przy ul. Szkolnej obok Plebani.Dzięki
współpracy Ks. Proboszcza, Powiatu
Wieruszowskiego i Wójta Gminy powstaną nowe
miejsca parkingowe.Wiemy wszyscy jak
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Londyn Zdobyty
Wyjazd do Londynu był wspólnym projektem
dwóch szkół, Publicznego Gimnazjum
w Sokolnikach i Czastarach, był zorganizowany
w celu doskonalenia umiejętności językowych
i poszerzania wiedzy z zakresu kultury anglosaskiej.
Pobyt w Londynie obejmował zwiedzanie
najciekawszych miejsc oraz zakwaterowanie
uczestników u rodzin brytyjskich.

Koniec roku szkolnego
„Hura! Wakacje!”
Czastary – Dariusz Rejman pogratulował uczniom
wspaniałych osiągnięć w nauce, podziękował dyrekcji
szkół, nauczycielom, pracownikom obsługi, radom
rodziców oraz uczniom za owocną i zgodną
współpracę jak również życzył udanych, słonecznych
wakacji spędzonych z dala od wszelkich trosk
i zmartwień.

Na tę chwilę w gminie Czastary czekało 392
uczniów. 24 czerwca 2016 r. wszyscy uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum odebrali świadectwa i
radośnie rozpoczęli wakacje. Z okazji zakończenia
roku szkolnego już po raz 5 najlepsi uczniowie
z terenu gminy za swoje wyniki w nauce otrzymali
stypendia z budżetu gminy Czastary. Warunkiem
uzyskania stypendium jest uzyskanie odpowiedniej
wysokości średniej ocen - 5,20 – uczniowie
szkół podstawowych, 5,00 – uczniowie gimnazjum,
co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania oraz
wykazanie się aktywnością i zaangażowaniem
w życie szkoły. W roku szkolnym 2015/2016 spośród
uczniów szkół gminy Czastary stypendia otrzymało
32 prymusów: 1 uczeń w Szkole Podstawowej
w Radostowie, 19 uczniów Publicznego Gimnazjum
w Czastarach oraz 12 uczniów Szkoły Podstawowej
w Czastarach. Stypendia w wysokości 200,00 zł
przyznawane są raz w roku, na zakończenie roku
szkolnego w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz
gimnazjum. Uczestniczący w zakończeniu roku
szkolnego w Szkole Podstawowej w Parcicach oraz
Szkole Podstawowej w Radostowie Wójt Gminy
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Nasi „młodzi przedsiebiorczy”
w Warszawie.
Młodzież gimnazjum z Zespołu Szkół
im. Bohaterów Września 1939 r. od siedmiu lat,
a więc od pierwszej edycji programu Centrum
Edukacji Obywatelskiej – Młodzi Przedsiębiorczy
uczest-niczy w tym przedsięwzięciu ekonomicznym
realizowanym metodą projektu.Zespoły biorące
udział w projekcie przez kilka miesięcy rozwiązują
zadania na platformie internetowej. Program składa
się z dwóch etapów: Zarządzamy własnymi
zasobami, Zakładamy i prowadzimy ﬁrmę.
W pierwszej części uczestnicy poznają zasady
zarządzania własnym budżetem i innymi zasobami.
Od października do lutego uczniowie przyswajają
informacje związane z budżetem domowym,
budżetem przedsięwzięcia, zagadnieniami z zakresu
ekonomii społecznej, poznają zasady FAIRTRADE
oraz uczą się korzystać z usług bankowych.
W drugiej części drużyny mają za zadanie założenie
i prowadzenie swojej wirtualnej ﬁrmy. Pracują nad
tym od marca do czerwca.
Etap ten składa się z pięciu modułów. W pierwszym
module opisują na czym polegać będzie ich
działalność, dowiadują się jakie wymagania
trzeba spełnić, aby rozpocząć prowadzenie ﬁrmy oraz
do jakich instytucji należy się zgłosić. W drugim
module zadaniem zespołu jest badanie rynku, a więc
przeprowadzenie ankiety, zbieranie informacji
o k o n k u r e n c j i . Tr z e c i m o d u ł t o z a d a n i a
m a r k e t i n g o w e z w i ą z a n e z r e k l a m ą ﬁ r m y.
W czwartym module zajmują się ﬁnansami ﬁrmy
– czyli na co potrzebne są fundusze i skąd je wezmą.
Piąty moduł poświęcony jest analizie swoich
dokonań oraz zaprezentowaniu efektów swoich
działań. Uczniowie dzielą się zarówno
spostrzeżeniami o trudnościach, jakie napotkali
w trakcie realizacji projektu jak i działaniami, które
przyniosły im sukces.
W edycji Młodych Przedsiębiorczych 2015/2016
dziewczyny z zespołu Golden Girls znalazły się w
gronie ﬁnalistów i zostały wyróżnione zaproszeniem
na uroczystą Galę Młodych Przedsiębiorczych, która
odbyła się 16 czerwca 2016 r. w Narodowym Banku
Polskim w Warszawie.
Zespół Golden Girls w składzie: Julia Górecka
(kl. 2 b), Patrycja Strzelecka (kl. 2 b), Wiktoria
Krawczyk (kl. 2 a) i Marta Papuga (kl. 2 a)
prezentował siebie, wyniki swojej pracy oraz swoje
osiągnięcia w programie przed ekspertami z CEO
i NBP.
Dziewczyny wraz z opiekunem p. Izabelą
Kapral zwiedziły Centrum Pieniądza NBP im.
Sławomira S. Skrzypka, otrzymały także dyplomy
i nagrody.Naj-większą wartość dla wszystkich ma
jednak przeko-nanie, że udział w projekcie oprócz

wiedzy umiejętności, większej przebojowości, dał
wiarę we własne możliwości oraz przekonanie o
tym, że każdy może w przyszłości zostać
przedsiębiorcą.

Serdecznie gratulujemy naszym „ młodym
przedsiębiorczym ” i życzymy dalszych sukcesów.
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„Wiosna ach to ty”
W piątek 13 maja 2016r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czastarach
odbył się II Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej
„Wiosna ach to ty - piosenki Marka Grechuty ”
W konkursie wzięła udział młodzież ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych z 6 gmin Powiatu
Wieruszowskiego. Gminna Biblioteka Publiczna
otrzymała doﬁnansowanie z Samorządu Powiatu
Wieruszowskiego. Jury po wysłuchaniu prezentacji
konkursowych wytypowała następujących
zwycięzców.
w kategorii szkół podstawowych
I miejsce – Karolina Pluskota – S.P. w Czastarach
II miejsce – Weronika Fiołka – S.P. w Wyszanowie
III miejsce – Betina Kozłowska – S.P. w Niwiskach
w kategorii szkół gimnazjalnych
I miejsce – Hubert Ceglarek – G.P. Nr. 1
w Wieruszowie
II miejsce – Daria Łuczak – G.P. w Lututowie
III miejsce – Anna Wabnic – G.P. w Bolesławcu
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni a imprezę
uświetniła swoim występem Anna Kukawska
aktorka , wokalistka, prezenterka telewizyjna.
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„Z wdziękiem wyśpiewały brąz”
Weekend 21-22 maja br. z pewnością na długo
zapisze się w pamięci chóru „Con Grazia”
z Czastar. Zespół pod dyrekcją Sebastiana Sikory,
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Czastarach, wziął udział w Ogólnopolskim
Festiwalu Chóralnym 50+ w Wejherowie.
To przełomowe dni dla działalności chóru.
W gmachu Filharmonii Kaszubskiej Panie
wyśpiewały z sercem Brązowe Pasmo festiwalu.
Przesłuchanie konkursowe oceniało jury
w składzie: prof. zw. dr hab. Marcin Tomczak,
dr hab. Iwona Wiśniewska-Salomon, prof. UZ oraz
mgr Tomasz Fopke.
W Wejherowskim Centrum Kultury rozbrzmiały
4 utwory o zróżnicowanym charakterze:
- „Matulu moja”- melodia ludowa z Mazowsza
w opr. Bronisława Rutkowskiego
- „Hymn do nocy” – muz. L. van Beethoven
w opr. Sebastiana Sikory
- „Krzyż i orzeł” – muz. ks. Wiesław Kądziela
w opr. Sebastiana Sikory
- „Modlitwa o pokój” – muz. Norbert Blacha
w opr. Sebastiana Sikory
Po prezentacji repertuaru przyszedł czas ogłoszenia
wyników. Decyzją jury „Con Grazia” otrzymała
dyplom laureata festiwalu z nagrodą Brązowego
Pasma.
Pośród innych chórów Panie były najmłodsze
stażem – zespół w czerwcu obchodzi dopiero
pierwszą rocznicę działalności. Przez to tym
bardziej sukces nabrał podwójnego znaczenia.
To niezwykle ważne osiągnięcie dla chóru.
Festiwal pełen był wzruszających i wzniosłych
momentów, a wygrana zespołu potwierdza,
że było warto.
Dyrygent chóru zapowiedział, że to na pewno nie
ostatni konkurs, w jakim „Con Grazia” bierze
udział i podkreśla, że dla takich chwil pięknie jest
żyć.
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Dzień Działacza Kultury w Czastarach

N i e d z i e l n y w i e c z ó r 1 9 c z e r w c a b r.
w Czastarach okazał się być wieczorem
niezapomnianym i pełnym emocji. Świętowano
"Dzień działacza kultury" który zbiegł się
z zakończeniem sezonu artystycznego 2015/2016
w czastarskim Domu Kultury. Na zaproszenie
Gminnego Ośrodka Kultury licznie odpowiedzieli
rodzice występujących, przedstawiciele władz
samorządu gminnego i powiatowego oraz przyjaciele
Domu Kultury. Na deskach sceny - sali OSP owoce
całorocznej pracy zaprezentowali wykonawcy
z różnych dziedzin: od teatru, poprzez orkiestrę, chór
na instrumentalistach i wokalistach kończąc. Wieczór
rozpoczął się od występu najmłodszych aktorów.
Kółko teatralno-artystyczne prowadzone
przez Panią Monikę Gacka wystawiło sztukę pod
tytułem „Dary czterech wróżek”. Profesjonalizm
małych aktorów nie pozostawił żadnych złudzeń
co do tego, iż świetlana przyszłość i kariera
aktorska przez nimi. Czastarska orkiestra dęta pod
kierownictwem Kapelmistrza Pana Tadeusza
Pietrasa zaprezentowała się w nieco innej odsłonie
grając utwory: „Kiwi cza-cza”, „Wiązankę melodii
biesiadnych” oraz „Marsz Eliza”.
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Po orkiestrze dętej przyszedł czas na chór
kameralny „Con Grazia” prowadzony Przez Pana
Sebastiana Sikorę. Chór mimo niespełna roku
działalności odnosi już sukcesy; ostatnio
– brązowe pasmo na ogólnopolskim przeglądzie
chóralnym w Wejherowie. Panie wykonały dwie
pieśni „Hymn do nocy” oraz „Matulu moja”.
Następnie nadszedł czas na instrumentalistów
i wokalistów, których również prowadzi
Sebastian Sikora. Swoje umiejętności
zaprezentowali: - Małgorzata Mieszała
w utworze „Fale Dunaju”- Magdalena Mieszała
w utworze „Rivers of Babilon”
- Amelia Bieda zagrała temat z 40-tej Symfonii
Mozarta - Monika Sergiel wykonała „Walca”
w kompozycji Carla Czernego - Julia Biedal
(wokal) wraz z Klaudią Janiszewską (gitara)
wspólnie wykonały utwór „Czas nie będzie
na nas czekał” Julia Biedal, już solo, zaśpiewała
dwa utwory zróżnicowane tematycznie:
„Laleczka z saskiej porcelany” oraz „Biegnij
przed siebie”z repertuaru Ani Wyszkoni. - Amelia
Woś – wykonała „Bal” Maryli Rodowicz oraz
„Szukaj mnie” z repertuaru Edyty Gepert.
-Przemek Jaciuk zaśpiewał utwór „Nie dokazuj”
Marka Grechuty oraz „Jutro” zespołu Lemon.Po
raz pierwszy zaprezentowały się również zespoły
w składzie Kamila Malecka, Klaudia
Janiszewska oraz Andżelika Bak (gitary)
na keyboardzie zagrała Amelia Bieda, a o stronę
wokalną zadbał Sebastian Sikora w drugim
utworze zatytułowanym „ Kamień z napisem
love” do zespołu dołączyli :Amelia Woś – wokal,
Przemek Jaciuk – puzon.
Na tym cześć artystyczna się zakończyła.
Przystąpiono do wręczania dyplomów,
pamiątkowych statuetek i podziękowań. Ten
wspaniały wieczór i jego realizacja nie mogłyby
się odbyć bez zaangażowania wielu osób:
Scenariusz, reżyseria i prowadzenie : Sebastian
Sikora, dźwięk i światło : Jarosław Kubacki,
pomoc techniczna: Igor Lochna, zdjęcia : Dawid
Polus, opiekunowie sekcji:- teatralnej - Monika
Gacka, - orkiestry dętej - Tadeusz Pietras,
- Chór „Con Grazia” , instrumentaliści i wokaliści
– Sebastian Sikora, dekoracja sali: Towarzystwo
Przyjaciół Czastar, słodkie wypieki : Członkinie
Chóru Kameralnego Con Grazia i Czastarskiego
Klubu Seniora, dekoracja stołów : Emilia
Rebelka oraz Magdalena Piekielna obsługa sali
Izabela Grzesiak, Klaudia Janiszewska oraz
Angelika Bak. Wszystkim jeszcze raz BARDZO
DZIĘKUJE !!!
Bez Waszej pracy i zaangażowania Dom Kultury
w Czastarach zostałby tylko pustym budynkiem.
Aleksandra Ostrycharz
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DNI CZASTAR `2016
Tegoroczne Dni Czastar, zostały zaplanowane
na dni 6 i 7 sierpnia 2016 r.Impreza tak, jak do tej
pory zlokalizowana będzie na boisku Zespołu
Szkół w Czastarach.W pierwszym dniu tj. 06
sierpnia 2016 r.(sobota) Zapraszamy na biegi
uliczne „III Czastarska Piątka”!!!
Gminny Klub Sportowy Czastary, Ochotnicza
Straż Pożarna w Czastarach, Towarzystwo
Przyjaciół Czastar, Gminny Ośrodek Kultury
w Czastarach i Gmina Czastary zapraszają
serdecznie wszystkich na trzecią edycje biegów
ulicznych w Czastarach „III Czastarska Piątka”.
Zawody odbędą się 6 sierpnia (sobota) 2016
roku w Czastarach w trakcie dwudniowego
festynu z okazji „Dni Czastar 06-07 sierpnia”
na tradycyjnej już trasie. W związku z rosnącym
zainteresowaniem naszym biegiem głównym
na dystansie 5km, wprowadzamy elektroniczny
pomiar czasu ze zwrotnymi chipami oraz
wszystkim, którzy ukończą bieg główny,
zapewniamy medal wykonany specjalnie z okazji
biegu, który można obejrzeć poniżej. W biegu
głównym będzie dodatkowo przeprowadzona
klasyﬁkacja dla kobiet (K40) i mężczyzn (M40)
urodzonych w 1976 roku i starszych.
Zapisy możliwe tylko do 4 sierpnia na stronie
internetowej:
h p://zapisy.ul masport.pl/190
Zainteresowanie biegiem jest duże. Chęć
startu w biegu głównym (5km) zadeklarowało
już 47 osób. Parcice, Czastary, Wieruszów,
Wieluń, Warszawa, Złoczew, Bagatelka,
Czarnożyły, Kuźnica Skakawska, Sieradz, Łódź,
Chobanin, Trębaczew, Olesno, Krzepice,
Katowice, Wrocław, Działoszyn, Kraszkowice,
Opole, Parzymiechy, Starokrzepice, Ostrów
Wlkp., Kępno, Baranów – reprezentanci tych
miejscowości zapowiedzieli swój udział w biegu
głównym na ponad miesiąc przed biegiem. Tym
bardziej serdecznie zapraszamy wszystkich
jeszcze niezdecydowanych do udziału. Wpisowe
do biegu głównego wynosi 20zł - również do
4 sierpnia. Możliwe będą zapisy w dniu zawodów
z wpisowym 30zł.
Wszystkie informacje na:
h p://www.czastary.pl/index.php/866-iiiczastarska-piatka

Zawody siłaczy bracia Masters CzastaryMaciej i Michał Salomon ( Michał 7 krotny
mistrz Polski w wyciskaniu sztangi Maciej
Brązowy medalista )
Wieczorem zaprosimy Państwa na koncert
grupy „EXAITED” i zabawę z zespołem „
DOMINO”.
Drugi dzień 07 sierpnia 2016 r.( niedziela)
Rozpoczniemy o godz. 15.00
w programie: prezentacje zespołów Gminnego
Ośrodka Kultury w Czastarach, konkursy
z nagrodami.
Od godz.18.00do 21.00 ŚLĄSKA BIESIADA
z Grzegorzem Stasiakiem i zespołem FEST,
o godz. 21.00 wystąpi dla Państwa „Za No Za”
po koncercie taniec z ogniem „FLOW
FIRESHOW” a o godz.22.30 pokaz sztucznych
ogni. Imprezę zakończy Dyskoteka. W trakcie
festynu wiele atrakcji dla dzieci, wesołe
miasteczko, animatorzy.Stoiska handlowe
i gastronomiczne.

EXAITED

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich
serdecznie do udziału i kibicowania!!!
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Gminne Zawody Sportowo
– Pożarnicze
W dniu 2 lipca 2016 roku na boisku sportowym
w Kątach Walichnowskich odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP Gminy Czastary.
W zawodach wzięło udział ogółem 9 drużyn:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
1. OSP Parcice
2. OSP Krajanka
3. OSP Kąty Walichnowskie
Grupa „C” - Kobieca Drużyna Pożarnicza:
1. OSP Kąty Walichnowskie
Grupa „A” - Męskie Drużyny Pożarnicze:
1. OSP Czastary
2. OSP Parcice
3.OSP Radostów
4. OSP Krajanka
5. OSP Kąty Walichnowskie
Wszystkie drużyny pokonują ćwiczenie bojowe oraz bieg
sztafetowy z przeszkodami zgodnie z Regulaminem
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z 2010 roku oraz
Regulaminem Ochotniczych Straży Pożarnych z 2011
roku.Po zaciekłej rywalizacji w niezbyt sprzyjających
warunkach atmosferycznych /wiatr, deszcz/ zakończono
zawody z następującymi wynikami:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:
I miejsce – OSP Krajanka
II miejsce – OSP Kąty Walichnowskie
III miejsce – OSP Parcice
Grupa „C” - Kobieca Drużyna Pożarnicza:
I miejsce – OSP Kąty Walichnowskie
Grupa „A” - Męskie Drużyny Pożarnicze:
I miejsce – OSP Czastary
II miejsce – OSP Krajanka
III miejsce – OSP Kąty Walichnowskie
IV miejsce – OSP Radostów
V miejsce – OSP Parcice
Sędzią Głównym zawodów był bryg. Maciej Dzielecki,
sekretariat obsługiwał st. kpt. Damian Polowy. Pozostali
sędziowie to członkowie z poszczególnych Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Czastary.
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W ostatnim numerze opisaliśmy
miejscowość Kniatowy jako wieś o najstarszym
rodowodzie pisanym. Ale czy na terenie gminy
ludzie już wcześniej się osiedlali ? Oczywiście, że
tak . Jednym z takich miejsc mogą być Kąty
Walichnowskie. Co prawda pierwsze wzmianki
pisemne o tej wsi pojawiają się w roku 1377
a założycielami miejscowości był ród Wieruszów,
to jednak w miejscu zwanym „Łysą Górą” lub
„Piekłem” znajduje się grodzisko stożkowe.
Dzisiaj po grodzie pozostał jedynie nasyp ziemny
o średnicy ok. .18 m. i wysokości 7 metrów. Fosa
grodu przekształciła się w malownicze bagna.
Po odkryciu obiektu w roku 1927 nie udało się
określić dokładnego datowania powstania budowli.
Jedni twierdzą, że jest to grodzisko młodsze typu
stożkowego datowanie na X .w , inni natomiast,
że powstało ono w XIII. w lub później.
To rozstrzygną dopiero gruntowne badania
archeologiczne. Czym jednak jest gród stożkowy?
.Jest to rodzaj obiektu mieszkalnego o cechach
obronnych. Tego typu obiekty powstawały na
terenie naszego kraju od X do XV .w sporadycznie
i później. Były one formą przejściową pomiędzy
grodem a zamkiem, budowane przez biedniejszych
feudałów. Z naszym grodem związana jest legenda
dotycząca Mieszka II który w Katach
Walichnowskich uwielbiał polować. Napadnięty
przez wrogie rycerstwo prawdopodobnie Czeskie
zmuszony był salwować się ucieczką do
pobliskiego Sieradza. Jednak w trakcie tej ucieczki
stracił znaczną część swej drużyny. Ponadto
w miejscowości znajduje się urokliwy XIX w.
dwór szlachecki z parkiem dworskim oraz
zabudowania folwarczne „czworaki”. Oprócz
Wieruszów właścicielami miejscowości byli
Rubachowie i Kręscy. Jak widać i u nas w gminie
znajdują się miejsca tajemnicze i ciekawe
historycznie. W następnym numerze miejsce nie
mniej tajemnicze Krajanka.

Wielki Sukces „ Gloria Victis”
Bardzo nam miło zakomunikować państwu, że
„Gloria Victis” w tegorocznej edycji „Grenadiera
odbywającego się w dniach 21-22 maja na Cytadeli
Warszawskiej odniosła wielki sukces. Zdobyliśmy
pierwsze miejsce za najlepszą prezentacje
historyczną w konkursie o puchar Marszałka
Województwa Mazowieckiego, a to jeszcze
nie wszystko nie minęła nas też pierwsza nagroda
w konkursie publiczności. Czy to wszystko nie
zdobyliśmy też pierwszą i trzecią nagrodę o Puchar
Komendanta Głównego w konkursie dla młodych
rekonstruktorów za najwierniej odtworzony strój
historyczny. Czym jest „Grenadier to coroczne
święto miłośników historii wojskowości i gier
strategicznych. W imprezie tej bierze udział
kilkadziesiąt grup rekonstrukcyjnych z całego
kraju. W tym roku wspierali nas też koledzy
ze Zduńskiej Woli i Oleśnicy. Jednak nie mieliśmy
zbyt dużo czasu na świętowanie sukcesu już
4-5 czerwca reprezentowaliśmy gminę na
V Wrocławskiej Prezentacji Grup
Rekonstrukcyjnych „Rekon”.Co prawda w tym
roku organizatorzy nie ogłosili konkursu ale naszą
diorama cieszyła się wielkim zainteresowaniem
zwiedzających i mediów. Jak szacują organizatorzy
imprezę odwiedziło ok 10 tyś. osób. Ale to nie
koniec bogatego kalendarza imprez w którym
uczestniczyliśmy. W dniu 18 czerwca grupa brała
udział w rekonstrukcji bitwy pod Bobrzą którą
stoczył Dionizy Czachowski w 1863 roku.
Następnie 24 czerwca braliśmy udział
w uroczystościach nadania imienia „Bohaterów
Westerplatte” 2 Technikum w Kluczborku.
A w ostatni weekend czyli 26 czerwca braliśmy
udział w uroczystościach 150 rocznicy wybuchu
Powstania Zabajkalskiego - 1866 r. Uroczystości
te miały miejsce w Osuchowie gmina Mszczonów.
Przed nami w okresie wakacji jeszcze wiele imprez
na których na których prezentować będziemy
Gminę Czastary.

prawdopodobny kształt grodziska
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Drugie miejsce w turnieju i wicemistrzostwo ligi
dla GKS Czastary!!!
Najmłodsi zawodnicy GKS Czastary zdobyli
wicemistrzostwo ligi powiatowej “Skrzat” (rocznik
2005 i młodsi) Zrzeszenia LZS w Wieluniu. Ostatni
turniej, odbył się w Łubnicach –11 czerwca 2016.
W pierwszym meczu „Skrzaty” z Czastar wygrały 3:0
z Wartą Osjaków (hat-trick w wykonaniu Patryka
Maciejewskiego). W następnym meczu zrewanżowali
się za porażkę przed tygodniem GLKS Biała,
wygrywając 1:0 (bramka Patryka Maciejewskiego).
Trzeci mecz to pewne zwycięstwo 4:0 z Onionem
Wierzchlas (bramki: Bartłomiej Honcel,Mateusz

Łuczak i Patryk Maciejewski x2). Ostatni mecz
z gospodarzami pewnymi już mistrzostwa, zaczął się
od przewagi GKS i trzech niewykorzystanych sytuacji
bramkowych. Zemściło się to niestety utratą bramki
i przejęciem inicjatywy przez Start Łubnice. Próby
odrobienia strat, zakończyły się szybkimi kontrami
drużyny z Łubnic i w efekcie przegraną GKS 0:4.
Drugie miejsce w turnieju i mocno
zasłużone wicemistrzostwo dla ambitnej drużyny
z Czastar!!! Brawo

POWIATOWA LIGA SKRZATÓW – klasyﬁkacja końcowa
Punkty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LKS START Łubnice
GKS Czastary
GLKS Biała
GLKS WARTA Osjaków
LZS Wydrzyn
UKS ONION Wierzchlas
KS VICTORIA Skomlin
UMKS OSTROWIA Ostrówek
MLKS Konopnica

124
109
98
78
63
59
30
22
19

Skład GKS: Bartłomiej Honcel, Bartosz Lochna, Mateusz Łuczak, Dominik Machynia, Patryk
Maciejewski, Dominik Saplis, Kacper Sierszeń, Tomasz Strzała, Klaudiusz Kretowicz. Drużynę Skrzatów
trenuje Marek Dudka.
Zarząd GKS Czastary
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ŚWIETNY WYSTĘP MŁODZIEŻY Z ZESPOŁU SZKÓŁ
W CZASTARACH W TRAKCJE
IV BIEGÓW ULICZNYCH „WIERUSZA”

Świetnie spisali się reprezentanci Zespołu
Szkół w Czastarach w trakcie IV Biegów Ulicznych
„Wierusza”. Zawody odbyły się w Wieruszowie,
w poniedziałek – 13 czerwca 2016. Na słowa uznania
zasługują szczególnie reprezentanci klas III-IV
szkoły podstawowej, którzy zarówno w kategorii
dziewcząt, jak i chłopców zajęli 2/3 podium.Wśród
dziewcząt klas III-IV zwyciężyła reprezentantka SP
Czastary - Rozalia Piątek, a jej koleżanka z klasy
Dominika Pietrzak zajęła trzecie miejsce. Jeszcze
lepiej zaprezentowali się chłopcy z Czastar.
Zwyciężył z dużą przewagą Patryk Maciejewski,
drugi był Bartosz Lochna, a tuż za podium
na czwartym miejscu uplasował się Bartłomiej
Honcel. Świetne ósme miejsce zajął Dominik Saplis,
który stracił na starcie sporo dystansu, po kolizji
z jednym z zawodników i groźnym upadku.

W kategorii klas V-VI SP wśród dziewcząt
najlepiej zaprezentowała się Aleksandra Głowacka
zajmując 8 miejsce. Pozostałe reprezentantki Czastar
zajęły następujące miejsca: Oliwia Jabłońska – 12,
Julia Zielińska - 17, Julia Dwornicka - 18, Antonina
Janik – 19. Wśród chłopców klas V-VI Jędrzej
Lewandowski zajął świetne, choć najbardziej
nielubiane przez sportowców, czwarte miejsce.
Pozostali reprezentanci Czastar zajęli następujące
miejsca: Kacper Łuczak – 9, Przemysław Kowalczyk
– 14.W kategorii KL. 1-3 Gimnazjum na miejscu
dziewiątym uplasowała się Julia Chudziak.
Pozostałe dziewczęta zajęły następujące miejsca:
Katarzyna Żurek – 17, Karolina Trafna – 20, Emilia
Cybułka – 21.Chłopcy KL. 1-3 Gimnazjum zajęli
następujące miejsca: Adam Furman – 12, Maciej
Cybułka – 14, Mateusz Śmiałek – 20.
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Zapowiedzi wydarzeń
kulturalnych na wakacje 2016

ź

01 lipiec 2016 r. - 31 sierpień 2016 r. - „Kreatywne wakacje na wesoło”

ź 6-7 sierpień 2016 r – Dni Czastar `2016
ź 13-14 sierpień 2016 – Rodzinny Piknik historyczny ( Park w Parcicach)
ź 14 sierpień 2016 r. – Obchody 70 – lecia utworzenia Ochotniczej Straży

Pożarnej w Kątach Walichnowskich.
ź 28 sierpień 2016 r. – Powiatowe Święto Plonów `2016 r.
( Dożynki powiatowe, gminne i paraﬁalne)

Nabór na zajęcia muzyczne od września
Wszystkie osoby chcące rozpocząć swoją przygodę z muzyką poprzez grę
na instrumentach, śpiew solowy czy też śpiew chóralny, serdecznie zapraszamy
do Ośrodka Kultury!!! Instrumenty dęte, gitara, instrumenty klawiszowe
– to wszystko możliwe u nas – w Gminnym Ośrodku Kultury

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury ul.Wolności 36,
98-410 Czastary tel. 627 843 170 e-mail:gok@czastary.pl
Zespół redakcyjny w składzie:Angelika Bak, Katarzyna Ciach, Izabela Grzesiak, Katarzyna Howis,
Weronika Juszczak, Natalia Lewandowska, Karolina Matusiak, Karina Pietrzyńska,
Angelika Rzeźnicka,Wiktoria Saplis,Sandra Strzała.
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