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Umowa na doﬁnansowanie
przebudowy i budowy
dróg podpisana
Donan sowanie z Program u Rozwoju
Obszarów Wiejskich dla Gminy Czastary.
Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął
konkurs unijny na budowę lub przebudowę
dróg lokalnych. O wsparcie mogły się ubiegać
samorządy, które planują poprawę
infrastruktury drogowej łączącej wsie i miasta
do 5 tys.mieszkańców. Na ten cel
przeznaczono 60,8 mln zł z PROW. Pozwoli
to na wybudowanie lub przebudowę ponad
137 km dróg gminnyc h i powiatow ych.
Wsparcie nansowe otrzyma 11 powiatów,
37 gmin, w tym m.in. gmina Czastary, która
dzięki bardzo wysoko ocenianemu wnioskowi,
otrzyma 433.875,00 zł na donasowanie
zadania pod nazwą „Przebud owa drogi
gminnej nr 118111E w miejscowości
Radostów Drugi” oraz 269.619 ,00 zł na
donansowanie zadania pod nazwą
„Przebud owa drogi gminnej nr 118123E
w miejscowości Czastary”. Dzięki
otrzymanym środkom gmina będzie mogła
poprawić stan dróg gminnych przez
co zwiększy się komfort życia mieszkańców .
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Zbliżają się do nału prace związane
z opracowaniem dokumentacji projektowej dla
inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości Radostów Pierwszy
i Radostów Drugi." Inwestycja obejmować
będzie budowę grawitacyjno-ciśnieniowego
systemu kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze
z istniejąc ej oraz planowa nej zabudow y
jenorodz innej i budynkó w użyteczn ości
publicznej wraz z ich transportem przewodem
tłocznym do istniejącej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Parcice. Obecnie na terenie
Radosto wa nie ma zbiorcze go systemu
kanalizacyjnego. Nieczystości gromadzone są
lokalnie w indywidu alnych zbiornik ach
bezodpływowych, często nieszczelnych. Celem
inwestycji jest skanalizowanie istniejących
budynkó w mieszka lnych i użyteczn osci
publicznej oraz nowych działek budowlanych
zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej
(zabudo wa liniowa) na terenie dwóch
miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi.
Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie
z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do
projektowanych przyłączy, a następnie do
projektowanych kolektorów grawita-cyjnych.
Łączna długość sieci jaka zostanie
w najbliższych latach wybudowana to 4530
mb i 219 szt. przyłączy. Przybliżony koszt w/w
inwestyc ji to ok. 6 mln złotych brutto.

TERMOMODERNIZACJA DWÓCH
BUDYNKÓW SZKOLNYCH
Zakończyła się termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Radostowie. Prace
polegały na ociepleniu elewacji. Wykonane
prace przyczynią się do dużych oszczędności
w zimowym utrzymaniu budynku. Koszt
inwestycji to ok. 133 tys. złotych.
Jednocześnie trwają prace termomodernizacyjne w szkole Podstawowej
w Parcicach.
Zakres robót obejmuje między innymi:
ocieplenie ścian budynku, wymianę pokrycia
dachowego, wymianę instalacji co. Zadanie
pod nazwą: „Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Parcicach,współnansowane jest ze środków pozyskanych
przez Gminę Czastary z WFOSiGW w Łodzi.
Wartość zadania wyniosi 437 217,25 złotych,
z czego dotacja z WFOŚiGW to 194 320,00 zł.
Dzięki realizacji tych inwestycji zdecydowanie
poprawi się estetyka elewacji frontowej
budynków, a co najważniejsze zmniejszy się
zużycia energii potrzebnej do ogrzania
budynków.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców
gminy Czastary na
Gminne obchody Święta Niepodległości
11 listopada 2016 r (Piątek )
w Radostowie
rozpoczniemy mszą św. o godz. 11.00
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Dni Czastar 2016
W dniach 6-7 sierpnia odbyły się Dni Czastar.
Pierwszego dnia, w sobotę już po raz trzeci wystartował bieg uliczny pod nazwą „Czastarska Piątka”,
w biegach udział wzięło 131 biegaczy z całej Polski.
Sobotnie wydarzenie przyciągnęło na ulice Czastar
rekordową liczbę miłośników aktywnego trybu
spędzania wolnego czasu. Głównym organizatorem
biegu „Czastarska Piątka” był przewodniczący rady
gminy Marek Dudka. Po biegach rywalizację rozpoczęli bracia Michał i Maciej Salamonowie, którzy
zaprosili do zawodów siłaczy. Zawody
te również cieszyły się dużym zainteresowaniem
publiczności. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni pamiątkowym medalem, a zwycięzcy otrzy mali nagrody rzeczowe. Wieczorem na plenerowej
scenie wystąpiła grupa „Exaited”. Gwiazda wieczoru zainteresowała swoim występem sporą
grupę fanów, która po koncercie bawiła się na
zabawie tanecznej, z zespołem DESANT.
Niedziela to był dzień typowo rozrywkowo kulturalny. Festyn rozpoczęli uczestnicy „Kreatywnych wakacji” wykonując układy taneczne
przygotowane przez p. Magdalenę Piekielnną
i Emilię Rebelkę. Przeprowadzono konkurencje dla
zgromadzonej na festynie publiczności. Nie zabrakło jak zwykle atrakcyjnych nagród i loterii
festynowej. Dzieci i dorośli mogli korzystać
z atrakcji wesołego miasteczka. Grzegorz Stasiak
wraz z zespołem Fest rozpoczął programem
Śląskiej Biesiady blok prezentacji artystycznych .
Na scenie zaprezentowali się także lokalni artyści.
Kolejny raz Dni Gminy uświetniły swoim występem
panie z Towarzystwa Aktywnych Kobiet z Sokolnik.
Niekwestionowaną gwiazdą wieczoru był zespół
ZA-NO-ZA znany m.in. z przeboju „Kanikuły”.
Kulminacją festynu był pokaz tańca z ogniem
i sztucznych ogni. Imprezę zakończyła dyskoteka
na świeżym powietrzu..
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Piknik Historyczny

13-14 sierpnia 2016 w Parcicach odbył
się Rodzinny Piknik Historyczny, którego
organizatorami był Klub RegionalnoHistoryczny „Gloria Victis”, Gminna
Biblioteka Publiczna oraz Gminny
Ośrodek Kultury.W sobotę wystąpiły
grupy rekonstrukcyjne, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem widzów.
Następnie odbył się Konkurs na
najlepszego poszukiwacza skarbu.
Podsumowaniem sobotniego dnia była
potańcówka w strojach historycznych.
W niedzielę organizatorzy zaprosili
wszystkich mieszkańców do wspólnego
Poloneza, którego prowadziły dzieci
uczestniczące w Kreatywnych Wakacjach
Układ taneczny przegotowała p. Monika
Gacka. Nie zabrakło również konkursu
na najlepszy strój historyczny oraz
konkurencji rodzinnych. Dwudniowy
piknik zakończył się ogniskiem.
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W dniu 28.08.2016r. w Czastarach odbyła
się uroczystość dożynkowa wieńcząca
tegoroczne zbiory w powiecie wieruszowskim.
Rolnicy i mieszkańcy naszej gminy przy
współudziale Starostwa Powiatowego
w Wieruszowie podjęli się trudu organizacji tej
świątecznej imprezy. Dożynki rozpoczęły się
barwnym korowodem. Na ulicy Zachodniej
zorganizowano zbiórkę uczestników, z której
kolejnymi ulicami Czastar wyruszył barwny
i radosny korowód. Po dotarciu na plac
zgromadzeni mieszkańcy oraz rolnicy
z Czastar i innych miejscowości uczestniczyli
w dziękczynnej Mszy Świętej o godz. 14.00,
którą celebrował proboszcz parai Czastary,
ks. Jacek Kalferszt, będący również
współgospodarzem
dożynek. Msza Św.
odprawiona została w intencji wszystkich
rolników, ogrodników, sadowników,
pszczelarzy a także w rocznicę 150-lecia
utworzenia Kół Gospodyń Wiejskich.
Ocjalnego otwarcia dożynek dokonał wójt
gminy Czastary Dariusz Rejman, a następnie
obrzędy dożynkowe rozpoczęli uczestnicy,
którzy odśpiewali Hymn Narodowy. Następnie
gospodarzom dożynek wręczono dary
w postaci chleba zboż, owoców i warzyw
z tegorocznych zbiorów.Starostami
tegorocznych dożynek byli p.Aneta Sygulska
oraz Sławmir Kapral. Starosta i wójt podzielili
się z mieszkańcami
symbolicznym
kawałkiem chleba. W następnej kolejności
otrzymali Oni wieńce dożynkowe a cały
ceremoniał ośpiewania i obtańczenia
wykonany został przy wokalnej i tanecznej
asyście Zespołu Folklorystycznego
„Sokolniki”. Kolejnym punktem programu
były podziękowania oraz wręczenie nagród.
Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek
oraz Poseł RP Piotr Polak podziękowali
wszystkim rolnikom, sadownikom
i pszczelarzom za trud swej pracy. Ciepłe
słowa zostały również skierowane do
Jubilatek z Kół i Stowarzyszeń Gospodyń
Wiejskich. Starosta Andrzej Szymanek w
asyście wiceprzewodniczących Rady Powiatu
Wieruszowskiego wręczył Paniom z kół
i stowarzyszeń Gospodyń Wiejskich
okolicznościowe statuetki z okazji150 - lecia
powstania Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce
życząc dalszej owocnej działalności.

Dożynki
Powiatowo - Gmino - Paraalne
Czastary 2016
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Laureaci konkursu ,,Markowy Produkt
Powiatu Wieruszowskiego'' otrzymali także
nagrody i wyróżnienia. Wyróżnienia
i nagrody rzeczowe zostały również
skierowane do najlepszych sportowców,
trenerów oraz działaczy ubiegłego roku.
Podczas dożynek trwał również konkurs „Na
najładniejszy dożynkowy wystrój posesji” za
który przewidziano nagrody rzeczowe. W
programie obchodów Święta plonów nie
zabrakło występów artystycznych dzieci
i młodzieży, którzy prezentowali swoje
umiejętności taneczne i muzyczne.
Dużym zainteresowaniem okazał się taniec
Belgijki wykonany przez uczestników
„Kreatywnych wakacji” pod kierunkiem
Magdaleny Piekielnej i Emilii Rebelki. Na
estradzie wystąpił zespół folklorystyczny
„Sokolniki” oraz miejscowy chór kameralny
„Con Grazia”.
Przeprowadzono także
rywalizację konkursową pomiędzy
sołectwami gminy Czastary. Na miejscu
można było skosztować tradycyjnych
wyrobów takich jak m.in.: żurek lub bigos.
Po wszystkich obrzędach i podziękowaniach
zorganizowano zabawę taneczną na świeżym
powietrzu.
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Rozpoczęcie roku szkolnego
w placówkach oświatowych
Gminy Czastary

1 września to dla dzieci w całym kraju czas
powrotu do szkoły. Nie inaczej jest też w naszej
gminie co możemy zobaczyć własnym okiem
przeglądając poniżej zamieszczoną galerię
zdjęć z rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2016/2017 w placówkach oświatowych gminy

Upłynęły słoneczne wakacje, skończył się
czas beztroskiego, błogiego wypoczynku,
zabrzmiał pierwszy dzwonek. Rozpoczyna się
rok szkolny 2016/2017 - czas pracy i nauki,
zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.
Kolejny rok poznawania otaczającego nas
świata, rozwijania zainteresowań, poszukiwania dalszej drogi rozwoju. Uczniowie, grono
pedagogiczne i rodzice po raz kolejny podejmą
trud kształtowania charakterów, rozwijania
wiedzy i umiejętności, a pracownicy oświaty
tworzenia właściwych warunków do
nauki i pracy.
1 września 2016 r. naukę we wszystkich
typach szkół w całej Polsce podejmuje około 4
626 tys. dzieci i młodzieży oraz 383 tys. osób
dorosłych, w ok. 28,5 tys. szkołach dla dzieci i
młodzieży i 3,8 tys. szkół dla dorosłych.Według szacunkowych danych Ministerstwa
Edukacji Narodowej liczba uczniów w klasie I
szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/
2017 wyniesie ok. 210 tys., w tym około 74 tys.
sześciolatków (około 18%). oraz 136 tys. 7
latków, w tym 45 tys. kontynuujących naukę
w klasie I, którzy w roku szkolnym 2015/2016
rozpoczęli naukę jako sześciolatkowie. Ponad
80% dzieci sześcioletnich (około 340 tys.)
pozostanie w przedszkolu. W sumie w
wychowaniu przedszkolnym będzie uczestniczyło ok. 1 350 tys. dzieci. Natomiast od nowego
roku szkolnego 2016/2017 pracę podejmie ok.
670 tys. nauczycieli.
W gminie Czastary w roku szkolnym
2016/2017 liczba uczniów w poszczególnych
placówkach oświatowych kształtuje się
następująco: Szkoła Podstawowa w
Czastarach – 146 uczniów, Szkoła
Podstawowa w Parcicach – 47 uczniów,
O d d z i a ł
p r z e d s z k o l n y
w Parcicach -25 przedszkolaków, Szkoła
Podstawowa w Radostowie – 18 uczniów,
Publiczne Gimnazjum w Czastarach – 138
uczniów, Publiczne Samorządowe Przedszkole
w Czastarach – 50 przedszkolaków, Punkt
Przedszkolny w Kątach Walichnowskich – 42
przedszkolaków, Punkt Przedszkolny w
Radostowie – 22 przedszkolaków.
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Marsz Pamięci
2 września odbył się VI Marsz Szlakiem
Wieluńskich Bohaterów Obrony Narodowej
oraz Powstańców Styczniowych. W marszu
uczestniczyło około 400 uczniów ze szkół
w Czastarach, Łubnicach, Ochędzynie,
Parcicach, Pichlicach, Sokolnikach,
Walichnowach i Radostowie.
Uczestnicy rozpoczęli marsz spod kapliczki
powstańczej w lesie w Starym Ochędzynie,
a zakończyli przy Sali OSP w miejscowości
Krajanka.Oddając hołd poległym za wolność
naszej Ojczyzny złożyli kwiaty oraz znicze na
cmentarzu, a także przy kapliczce w lesie
w Starym Ochędzynie, przy Krzyżu
Powstańczym Szklarki oraz pod pomnikiem
w miejscowości Krajanka. Każdy uczestnik
marszu otrzymał pamiątkową plakietkę VI
Marszu oraz posiłek.Marsz zakończył
się narodowym czytaniem „Quo Vadis”
Henryka Sienkiewicza. Nie zabrakło również
konkursu wiedzy na temat dzieła
H. Sienkiewicza w którym uczestnicy
otrzymali nagrody książkowe.
Organizatorami VI marszu była GRH Gloria
Victis przy wsparciu Gminy Czastary, Gminy
Sokolniki, GOK w Czastarach, GOKSiT
w Sokolnikach, Bibliotek Publicznych Gminy
Sokolniki i Czastary.
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Bohaterowie Września
- patronem Zespołu Szkół
w Czastarach

W dniu 20 września 2016 r.
w Zespole Szkół im.
Bohaterów Września 1939
roku, odbył się uroczysty
apel, podczas którego
uczniowie oddali hołd
żołnierzom poległym we
wrześniu 1939 roku.
Pamiętamy o wszystkich
bohaterach, którzy oddali
życie w obronie naszej
ojczyzny.

Inscenizację przygotowali
uczniowie klas drugich,
którzy opowiedzieli
o wydarzeniach II wojny
światowej. Wierszem
i piosenką szczególnie uczcili
pamięć tych, którzy walczyli
na terenie naszej małej
ojczyzny. W wykonaniach
wokalnych doskonale
zaprezentowali się Amelia
Woś, Przemysław Jaciuk
oraz Aleksandra Honcel.
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Małżeństwa na medal!
Złote, Diamentowe i Żelazne Gody
Pół wieku temu powiedzieli sobie
sakramentalne „tak” małżonkowie z terenu
Gminy Czastary, którym 20 października br.
wręczono odznaczenia za długoletnie pożycie
małżeńskie przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Medalami
uhonorowani zostali Państwo:
·
Bronisława i Andrzej Klimas
·
Stanisława i Stanisław Głowaccy
·
Krystyna i Edward Wolni
·
Lidia i Kazimierz Chałupka
·
Mirosława i Werner Chrzan
·
Halina i Bogdan Wieczorek
·
Teresa i Kazimierz Machynia
·
Ewa i Tadeusz Sadowi
Na szczególne wyróżnienie zasługują 3 pary,
które świętowały Diamentowe Gody. A są
to Państwo:
·
·
·

Marianna i Jan Korcz
Janina i Tadeusz Urbańscy
Zoa i Stefan Golińscy

Wyjątkowy jubileusz obchodzili także Państwo
Kazimiera i Franciszek Ryng, którzy
w bieżącym roku świętowali 65 lat po ślubie,
czyli Żelazne Gody.
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Uroczystego aktu dekoracji dokonał: Wójt
Gminy Czastary Pan Dariusz Rejman
i Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek
Dudka. W uroczystości uczestniczył również
Starosta Wieruszowski Pan Andrzej Szymanek,
Sekretarz Gminy Czastary Pani Bożena Bak
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani
Barbara Łuźniak.
Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Parcicach pod opieką Pani
Izabeli Nalepa i Pani Magdaleny Kołaczek.
Dzieci wystąpiły ze specjalnie przygotowanym
na ten jubileusz programem artystycznym.
Jubilaci otrzymali odznaczenia, pamiątkowe
dyplomy, statuetki oraz kwiaty. Ich małżeńska
codzienność, pracowitość, trud i poświęcenie
stały się sprawą wagi państwowej.
Jubilaci mają za sobą co najmniej 50 lat
wspólnej drogi, to wiele wspólnych trosk,
marzeń, tęsknot, małych i większych radości.
Wszystkim należą się podziękowania i wyrazy
uznania za dochowanie wierności przysięgi
małżeńskiej, za trud zmagania się z prozą życia
codziennego oraz za piękną postawę i wzór dla
młodego pokolenia, że można, że warto i należy
tak żyć.
Serdecznie gratulujemy medali i życzymy
świętowania kolejnych rocznic w zdrowiu
i szczęściu!
Kierownik USC
Barbara Łuźniak
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upamiętniający heroizm żołnierzy
Batalionów Obrony Narodowej w Wieluniu.
Pomnik ten w ostatnich latach został
odnowiony. W miejscu bitwy odbywają się
liczne uroczystości patriotyczne.
Obecnie Krajanka jest prężnie rozwijającą
się miejscowością, przez wieś przebiega
czerwony szlak turystyczny, istnieje zakład
produkcji mebli „Meble - Krajan”. Prężnie
rozwija się Ochotnicza Straż Pożarna. Na
terenie miejscowej remizy organizowanych
jest wiele imprez kulturalnych, nie tylko o
zasięgu gminnym, ale również powiatowym.
Mieszkańcy Krajanki są bardzo aktywni
społecznie, ich praca w znacznym stopniu
wpłynęła na wygląd nie tylko wsi, ale też
całej gminy.

Historia pisana naszej ojczyzny zaczyna się
dopiero od X wieku. Więcej informacji
przynoszą nam obce źródła pisane oraz
archeologia. Z nich to wiemy, że przez nasz
powiat przechodził „bursztynowy szlak”,
a pradawne „Arsonium” to obecny
Wieruszów. A czy szlak przechodził przez
nasza gminę? Tak, przechodził potwierdzają to badania archeologiczne
dokonane na pradawnym kurhanie kultury
łużyckiej w miejscowości Krajanka. Tu
wydobycie piasku spowodowało odkrycie
grobów tej kultury. Niestety, nie udało się
ocalić wiele cennych przedmiotów,które
zostały zniszczone lub rozgrabione. Jednak
to, co udało się ocalić - pochówki mężczyzn i
kobiet - świadczy o bogatej kulturze
rozwijającej się na naszych terenach oraz
kontaktach z kulturą śródziemnomorską.
Miejmy nadzieje, że przyszłe badania
pogłębią posiadaną obecnie przez nas
wiedzę.
Ale i dzisiaj można śmiało potwierdzić, że
na terenie obecnej Krajanki wieki przed
pierwszymi wzmiankami pisanymi kwitło
osadnictwo. Osada, tak jak i cała gmina,
przechodziła różne koleje dziejowe. Liczne
wojny, powstania oraz zaraza nie
oszczędzały mieszkańców. Miejscowość
jednak przetrwała i po odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku rozpoczęła swój
rozwój. O tym fakcie świadczy zachowany
drewniany budynek szkoły z pierwszej poł.
XX w. Niestety, już 1 września 1939 r. znów
wojna nie ominęła Krajanki. Tutaj rozegrała
się jedna z pierwszych bitew wojny obronnej,
którą stoczyli żołnierze Wieluńskich
Batalionów Obrony Narodowej. W trakcie
walk zginęło sześciu żołnierzy, a kilkunastu
zostało rannych. Na polu chwały polegli:
por. Witold Sas, ppor. Tadeusz Zajdel, kpr.
Stefan Dębski ,szer. Leon Drezner, szer.
Stefan Zimoch oraz żołnierz nieznany.
Stefan Zimoch był mieszkańcem Krajanki,
można więc śmiało powiedzieć, że oddał
życie za ojczyznę - tą duża i tą małą.
Poległych żołnierzy pochowano na
cmentarzu w Czastarach. Natomiast w
miejscu stoczonej bitwy w dniu 14 września
1966 roku odsłonięto pomnik
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JĘDRZEJ LEWANDOWSKI MISTRZEM
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH!
turnieju pomoże bardziej się zmobilizować na
trzeci turniej.

Ogromny sukces odniósł reprezentant SP
Czastary – Jędrzej Lewandowski
- zwyciężając w Mistrzostwach Powiatu
Wieruszowskiego w Indywidualnych Biegach
Przełajowych. W tym samym biegu bardzo
dobrze zaprezentowali się pozostali
reprezentanci SP Czastary – 7 miejsce zajął
Patryk Maciejewski, a na początku drugiej
dziesiątki niszowali Bartłomiej Honcel
i Dominik Saplis. Bardzo dobre 7 miejsce
wywalczyła również w biegu dziewcząt
- Rozalia Piątek – z SP Czastary.
W kategorii gimnazjów nie było już tak
rewelacyjnie. Najlepiej zaprezentowała się w
biegu dziewcząt – Katarzyna Żurek
–zajmując bardzo dobre 9 miejsce. Zawody
odbyły się 22 września w Galewicach. Jędrzej i
Patryk ( Patryk zastąpi jednego
z zawodników, który był przed nim ale nie
może wystąpić w Uniejowie) będą
reprezentować powiat wieruszowski
w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego
w Indywidualnych Biegach Przełajowych,
które odbędą się w Uniejowie.

II Turniej Ligi Powiatowej
„ M ł o d z i k ”
L Z S
w
W i e l u n i u
Młodzi zawodnicy GKS Czastary, rozegrali
drugi turniej ligi powiatowej “Młodzik”
(rocznik 2004 i młodsi) Zrzeszenia LZS
w Wieluniu, który odbył się w Konopnicy
– 27 września 2016 roku. To nie był udany
turniej dla GKS. Drużyna rozpoczęła bardzo
dobrze i ambitnie z bardzo silną drużyną
z Konopnicy, by po wyrównanej, bardzo
uważnej grze w obronie bezbramkowo
zremisować 0:0. Następne trzy mecze to
jednak coraz słabsza gra młodzieży z Czastar.
Szczęśliwy bezbramkowy remis z Wydrzynem.
Zdecydowanie najsłabsze spotkanie od roku
z drużyną z Łubnic, przegrane 0:2 i ponownie
szczęśliwy remis 1:1 ze Skomlinem, gdzie
tylko nieskuteczność zawodników Skomlina
uchroniła GKS od wysokiej porażki. Na
zakończenie zawodnicy z Czastar podnieśli się
po słabych występach i wygrywając 2:0
z drużyną Ostrówka poprawili minorowe
nastroje i ogólny wynik turnieju. Być może ten
zimny prysznic po bardzo udanym pierwszym
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III Turniej Ligi Powiatowej
„Młodzik” LZS w Wieluniu
Mecz z Konopnicą również miał wyrównany
przebieg. Młodzież z GKS nadal nie umiała
jednak strzelić bramki, a udało się to rywalom
i stąd pierwsza porażka 0:1. Ostatni mecz
z Ostrówkiem to ogromna przewaga GKS,
mnóstwo sytuacji do strzelenia bramek i tylko
skromne zwycięstwo 1:0, po wykorzystanym
przez Patryka Maciejewskiego rzucie karnym.
Dorobek z turnieju to 6 pkt. i czwarte miejsce.
Takie również zajmuje drużyna GKS Czastary
w tabeli na zakończenie rundy jesiennej.
Rewanżowa runda rozegrana zostanie wiosną
i przy poprawie skuteczności, drużynę GKS
Czastary stać zapewne na wyższą lokatę.

Młodzi zawodnicy GKS Czastary, rozegrali
trzeci turniej ligi powiatowej “Młodzik”
(rocznik 2004 i młodsi) Zrzeszenia LZS
w Wieluniu, który odbył się w Skomlinie – 18
października 2016 roku.
Pierwsze dwa mecze to bardzo wyrównane
spotkania, w których GKS zagrał bardzo
dobrze w obronie i po ambitnej grze
bezbramkowo zremisował ze Skomlinem
i z Wydrzynem. W trzecim spotkaniu
z drużyną z Łubnic zdecydowaną przewagę
miał GKS, jednak mimo wielu szans nie udało
się tej przewagi udokumentować bramką.
Mecz ponownie GKS zakończył wynikiem 0:0.
Wyniki turnieju w Skomlinie:
MLKS Konopnica
:
VICTORIA Skomlin
:
LZS Wydrzyn
:
MLKS Konopnica
:
LZS Wydrzyn
:
OSTROWIA Ostrówek :
VICTORIA Skomlin
:
START Łubnice
:
MLKS Konopnica
:
START Łubnice
:
MLKS Konopnica
:
OSTROWIA Ostrówek :
MLKS Konopnica
:
OSTROWIA Ostrówek :
VICTORIA Skomlin
:

START Łubnice
GKS Czastary
OSTROWIA Ostrówek
VICTORIA Skomlin
GKS Czastary
START Łubnice
LZS Wydrzyn
GKS Czastary
OSTROWIA Ostrówek
LZS Wydrzyn
GKS Czastary
VICTORIA Skomlin
LZS Wydrzyn
GKS Czastary
START Łubnice

1:0
0:0
2:1
2:1
0:0
1:0
2:2
0:0
3:0
0:4
1:0
0:3
0:0
0:1
3:0

Skład GKS: Bartłomiej Honcel, Szymon Hącel, Mateusz Kania, Jędrzej Lewandowski, Bartosz
Lochna, Mateusz Łuczak, Dominik Machynia, Patryk Maciejewski, Jakub Matczak, Krystian
Pietraszewski, Dominik Saplis, Kacper Sierszeń. Trenerem jest Marek Dudka.
GKS rozegrał również dwa zaległe spotkania - z Konopnicą przegrywając 0:1 i pokonując
Łubnice 2:0 ( bramka Patryka Maciejewskiego z rzutu karnego i Jędrzeja Lewandowskiego po
ładnej akcji całego zespołu i asyście Patryka Maciejewskiego ).
POWIATOWA LIGA MŁODZIKÓW 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MLKS KONOPNICA
LZS WYDRZYN
KS VICTORIA SKOMLIN
GKS CZASTARY
UMKS OSTROWIA OSTRÓWEK
LKS START ŁUBNICE

15
15
15
15
15
15

Mecze Punkty

Bramki

33
28
26
22
9
4

18:3
20:7
22:8
12:5
4:32
2:23

ZARZĄD GKS CZASTARY
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