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Gmina kupiła grunt będzie boisko!!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
mieszkańców, Gmina Czastary, zakupiła grunt
o powierzchni nieco ponad 2,80 ha, położony
w centralnej części miejscowości zaraz za Parkiem
z przeznaczeniem na obiekt sportowy. Grunt ten
wymaga zagospodarowania oraz wybudowania
całości potrzebnej infrastruktury.
Na załączonych zdjęciach, pragniemy Państwu
zaprezentować koncepcję kompleksu sportowego,
który pragniemy wybudować. W zamierzeniach
powstaną 2 boiska; jedno do piłki nożnej, drugie
uniwersalne do siatkówki, koszykówki oraz piłki
ręcznej wraz całą potrzebną infrastrukturą.
Powstaną szatnie, budynki garażowe i amfiteatr
doskonały na imprezy plenerowe. W związku ze
znacznym kosztem inwestycji, realizacja będzie
podzielona na etapy i rozłożona w czasie. Mamy
nadzieję, że wybudowany obiekt w pełni spełni
oczekiwania Mieszkańców Naszej Gminy i stanie
się jej wizytówką.
Wójt Gminy Czastary – Dariusz Rejman

Przewodniczący Rady Gminy -Marek Dudka
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Informacje z Urzędu Gminy

Niższa emisja
Wyłoniono Wykonawcę do opracowania „Planu
niskiej
dla
Gminy
Czastary”.
emisji
Przygotowanie dokumentów pozwoli zaplanować działanie w naszej Gminie. Celem
zaplanowanie
realizacji
zadania
jest
gospodarki niskoemisyjnej w gminie i umożliwienie mieszkańcom wykorzystania środków
finansowych z Fun-duszy Unijnych oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
min. Na termo-modernizację budynków,
wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż
kolektorów słonecznych itp.

Będzie kanalizacja w Radostowie
Opracowany jest projekt sieci Kanalizacyjnej
w miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów
Drugi. Definicja terminu: „sieć kanalizacyjna
system kolektorów, rurociągów, przewodów
i pomp do odprowadzania ścieków z miejsc ich
powstania do oczyszczalni ścieków lub do
miejsc, skąd są odprowadzane do wód
powierzchniowych. Jak z tej definicji wynika, to
nie tylko rura położona w ziemi ale takie
skomplikowane urządzenia potrzebne do
odprowadzania ścieków. Na obecną chwilę
skanalizowane mamy miejscowości Czastary,
Parcice, Krzyż, Chorobel, Dolina. Kolejnymi
miejscowościami planowanymi są to: Radostów
Pierwszy i Radostów Drugi. W Krajance
i Przyworach opracowane są projekty na
przydomowe oczyszczalnie ścieków około 104.
Pozostają jeszcze do skanalizowania, Józefów,
Kąty Walichnowskie, Kniatowy, Jaworek
i Stepna.

Przez cały luty, podatnicy podatku rolnego
mogli składać wnioski o zwrot akcyzy
zawartej w cenie paliwa rolniczego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W naszej
gminie wnioski złożyło 319 osób na łączną
kwotę 143 120,48 zł. Pienią-dze należne
rolnikom zostaną wypła-cone. Do końca
kwietnia 2016 w kasie urzędu gminy w pokoju
nr 19 lub na rachunek bankowy wskazany we
wniosku.
Przypominamy, iż w ramach rocznego limitu
drugim terminem właściwym do składania
wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie
paliwa rolniczego będzie sierpień. Wniosek
wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od
1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. należy
złożyć w tutejszym urzędzie gminy pok. Nr 19
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Egzaminy gimnazjalne
W dniach 18—20 kwietnia odbędą się egzaminy gimnazjalne.

Podstawowe terminy egzaminu gimnazjalnego:
część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r.
(poniedziałek)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz.
9:00 z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
część matematyczno-przyrodnicza –
19 kwietnia 2016 r. (wtorek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
z zakresu matematyki - godz. 11:00
język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r.
(środa) na poziomie podstawowym - godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Dzień Kobiet
8 marca przypada Dzień Kobiet. W szkole święto to
obchodziliśmy tego samego dnia, czyli we wtorek,
a jedynie klasa 2a świętowała w piątek. Chłopcy
z naszego gimnazjum w tym roku postanowili zamówić
pizzę. Niektórzy bardziej się jednak postarali i oprócz
tradycyjnego włoskiego dania m.in. zorganizowali też
konkursy, czy wręczyli dziewczynom drobne upominki,
np. kwiaty.
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Od lutego w gminie Czastary trwała kampania sprawozdawczo - wyborcza w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku przeprowadzonych wyborów w jednostkach
ukonstytuowały się nowe Zarządy jednostek. Serdecznie gratulujemy nowo wybranym i życzymy
sukcesów w ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Poniżej publikujemy składy poszczególnych
Zarządów.

NOWE SKŁADY ZARZĄDU OSP NA KADENCJĘ 2016 - 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OSP CZASTARY
PREZES - KAROL OLEK
WICEPREZES-NACZELNIK - JANUSZ DWORAK
WICEPREZES -MARCIN JAŚKO
Z-CA NACZELNIKA - PA WEL WIŚNIEWSKI
SEKRETARZ-ADAM SOLA
SKARBNIK - ANNA BIELICKA
GOSPODARZ- MICHAŁ KOLEŚNIKOW
KRONIKARZ-MICHAŁ CHRZAN
CZŁONEK - DAWID CHRZAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OSP RADOSTÓW
PREZES -SZYMON WOŚ
WICEPREZES-NACZELNIK - GRZEGORZ PORASZKA
WICEPREZES - KAMIL WOŚ
Z-CA NACZELNIKA -ARTUR PREŚ
SEKRETARZ-ANDRZEJ LIS
SKARBNIK-SYLWESTER GOJ
GOSPODARZ - MARCIN PORASZKA

1.
2.
3.
4.
5.

OSP PRZYWORY
PREZES - ANDRZEJ ZAUSTOWICZ
WICEPREZES - NACZELNIK - ARKADIUSZ SZUKALSKI
SEKRETARZ -STANISŁAW NALEPA
SKARBNIK -ANDRZEJ GALIŃSKI
GOSPODARZ - ZYGMUNT GÓRECKI

1
2
3
4
5
6

OSP KĄTY WALICHNOWSKIE
PREZES -ADAM WÓJCIAK
WICEPREZES-NACZELNIK- MARIUSZ RYBKA
Z-CA NACZELNIKA - MACIEJ KAŁUŻA
SEKRETARZ - AGNIESZKA STRZAŁA
SKARBNIK-MARIUSZ PERDEK
GOSPODARZ - TOMASZ PIETRZYŃSKI
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OSP PARCICE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREZES - ZYGMUNT CHAŁUPKA
WICEPREZES-NACZELNIK-SYLWESTER GRZESIAK
WICEPREZES -ARTUR NOW AK
Z-CA NACZELNIKA - MACIEJ SZYMANEK
SEKRETARZ-DANIEL ŻUREK
SKARBNIK - IRENEUSZ SIEDLECKI
GOSPODARZ-TOMASZ KOWALEWSKI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OSP KRAJANKA
PREZES - ZBIGNIEW FURMAN
WICEPREZES-NACZELNIK-MARCIN PATYKOWSKI
WICEPREZES - TOMASZ OSTRYCHARZ
Z-CA NACZELNIKA - KONRAD WOJEWODA
SEKRETARZ -PRZEMYSŁA W MATUSIAK
SKARBNIK - PIOTR URBANEK
KRONIKARZ - GRZEGORZ WOJEWODA
GOSPODARZ-KRYSTYNA NOGAJ
CZŁONEK ZARZĄDU - KRZYSZTOF CIEPŁY
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Czastarska "Con Grazia"
Chór kameralny „Con Grazia” zawiązał się
w kwietniu 2015 roku. Początkowo nasze
spotkania miały charakter wyłącznie towarzyski,
na których śpiewaliśmy piosenki rozrywkowe
i biesiadne oczywiście jednogłosowo. Dopiero
w czerwcu, kiedy dobrze się poznaliśmy, padła
z mojej strony propozycja rozpoczęcia przygody
chóralnej, nauki wszystkiego od podstaw:
odpowiedniej pozycji, ustawienia głosu, ćwiczeń
emisyjnych, prawidłowego oddechu i wielu
innych istotnych spraw niezbędnych do
właściwego śpiewu. Stało się tak, że wszystkie
Panie – a wówczas było ich 10, bez chwili
zawahania wyraziły chęć na rozwój w tym
kierunku. Dzięki temu od czerwca właśnie
pracujemy elementarnie nad repertuarem,
spotykając się dwa razy w tygodniu. Początkowo
były to dwa utwory patriotyczne w układzie
dwugłosowym,
z
kolei
od
listopada
przyswajaliśmy utwory na 3 głosy: sopran, alt I
i alt II. Praca od podstaw wiąże się z wieloma
trudnościami, które trzeba pokonać. Niemniej
zaangażowanie Pań, serce, które wkładają w swój
śpiew oraz radość, będąca nieodzownym
elementem naszych prób pozwala nam na ciągły
rozwój i poszerzanie swojego repertuaru. W
sierpniu mieliśmy pierwszy ważny występ
związany z obchodami Dnia Wojska Polskiego.
Wykonaliśmy wówczas dwie dwugłosowe pieśni
patriotyczne. Dalej, bardzo obfitym okresem
koncertowym był listopad i grudzień. 7 listopada
braliśmy udział w Powiatowym Przeglądzie

Chórów i Zespołów w Sokolnikach, na którym
uczestnicy mają zaprezentować się w gronie
śpiewaków nie tylko z naszego powiatu, ale
również z regionu. 14 listopada wystąpiliśmy
podczas I Senioraliów regionu wieruszowskiego,
które miały charakter konkursowy i właśnie tu
zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii chórów,
wygrywając z chórami mającymi dużo większy
staż, jak choćby chór z Łęki Opatowskiej,
z Wielunia, z Wieruszowa. Następnie końcem
listopada byliśmy w Skierniewicach na
Przeglądzie Twórczości Senioralnej, a zaraz
w grudniu był koncert kolęd. Tempo pracy jest
niesamowite i w dodatku cały czas takie
utrzymujemy. W najbliższym czasie zostaną
uszyte stroje. Obecnie chór liczy już 12 osób,
pewnym jest, że jeszcze jedna Pani do nas
dołączy. Sama nazwa została przeze mnie
wymyślona w październiku, nie jest przypadkowa.
Con Grazia oznacza „z wdziękiem”. Wdzięk
naszego chóru przejawia się w wielu aspektach,
począwszy od wejścia na scenę, przez otwarcie
teczek, wykonanie repertuaru, aż po zejście.
Przywiązujemy wagę do wielu najmniejszych
szczegółów. Sezon artystyczny w 2016 roku
będzie niewątpliwie bogaty, realizujemy piękny,
ale zarazem trudny repertuar w opracowaniach
trzygłosowych.
Sprawa związana z przyjęciem do chóru jest
zawsze otwarta – wystarczy przyjść z dużą dawką
dobrego humoru, szczyptą słuchu i kilogramem
dobrego głosu.
Sebastian Sikora
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Co nowego w "Gloria Viktis"?
Przełom lutego i marca 2016 roku był dla Klubu
Historyczno - Regionalnego „Gloria - Victis ” bardzo
pracowitym a zarazem ciekawym okresem. Już 21
lutego uczestniczyliśmy w rekonstrukcji bitwy pod
Małogoszczą. Rekonstrukcja ta odbyła się dla uczczenia
153 rocznicy stoczenia tej największej bitwy Powstania
Styczniowego. Członkowie klubu wcielili się
w postacie kosynierów, strzelców i dam .Klub nasz
wspierały nasze koleżanki z Biblioteki Powiatowej
w Wieruszowie. Następnie 26 lutego na terenie Czastar
odbyło się „Misterium Męki Pańskiej”. Głównymi
odtwórcami tego przejmującego widowiska byli nasi
przyjaciele z GRH 31 Pułk Strzelców Kaniowskich
z Mszczonowa. Oprócz nich w misterium udział wzięli
działający przy GOK Czastary Klub Seniora i „Gloria
Victis”.Szczególne podziękowania bo bez nich na
pewno widowisko to by się nie odbyło należą się
Księdzu Proboszczowi. Panu Wójtowi, Dyrekcji
i Pracownikom Domu Kultury oraz wszystkim ludziom
dobrej woli. Jeszcze nie opadły emocje związane z tym
wydarzeniem a już 28 lutego w Oleśnicy wcieliliśmy
się w postacie żołnierzy podziemia. W dwóch szybkich
i dynamicznych inscenizacjach przedstawiliśmy
najpierw napad na niemiecki konwój ,dokonany przez
żołnierzy AK. By następnie jako żołnierze „Niezłomni”
odbić więźniów z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. Ale to nie koniec obchodów Dni „Żołnierzy
Niezłomnych” w naszym wykonaniu na zaproszenie
GRH „Błysk’ w dniu
6 marca w Ostrowie
Wielkopolskim bierzemy udział w inscenizacji walk
żołnierzy ze zgrupowania „Warta”. Wszystkie
inscenizacje w których
w wymienionym okresie
braliśmy udział naszym zdaniem odtworzone były na
bardzo dobrym poziomie. Jak zwykle przy takich
okazjach pogłębiliśmy dotychczasowe przyjaźnie oraz
nawiązaliśmy nowe. A co najważniejsze promowaliśmy
gminę i nasz region. Jeżeli chcesz podobnie jak my
uczestniczyć w podobnych wydarzeniach na terenie
całego kraju, zapraszamy w nasze szeregi.
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W niedzielę 6 marca 2016 mieszkanki
gminy Czastary tradycyjnie świętowały Dzień
Kobiet, na który zostały zaproszone przez
Wójta Gminy Czastary oraz Gminny Ośrodek
Kultury. Paniom umilały ten dzień dzieci z
Kółka Teatralnego, które przygotowały
przedstawienie
pod
tytułem
„
Z
przymrużeniem oka ”. Świętującym paniom
życzenia złożyli wójt Dariusz Rejman,
przewodniczący Rady Gminy Marek Dudka
oraz strażacy z Zarządu OSP Czastary którzy
wręczyli paniom kwiaty.

Program artystyczny przedstawili również
uczniowie
Szkoły
Podstawowej
w
Radostowie.
Dużą
atrakcją
dla
zgromadzonych pań był koncert w wykonaniu
Mirosława Owczarka który, przeniósł nas
w świat operetki za pomocą pieśni, arii oraz
pieśni biesiadnych, pochodzących ze znanych
dzieł. Na panie czekał również słodki
poczęstunek. Wśród pań które przygotowały
ciasta rozlosowano 3 atrakcyjne nagrody.
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26 lutego 2016 r. odbyło się Misterium Męki Pańskiej, rekonstrukcji wydarzeń z przed 2000 lat
podjęła się Grupa Rekonstrukcyjno - Historyczna 31 Pułk Strzelców Kaniowskich z Mszczonowa,
którą dzielnie wspierały panie z Klubu Seniora, oraz pomysłodawcy przedsięwzięcia Klub
Historyczno - Regionalny "Gloria Victis "
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Dziewczęta z Gimnazjum
w Czastarach na III miejscu
w Mistrzostwach Powiatu w Siatkówce
W dniu 14 marca 2016 roku w hali sportowej
Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939
roku w Czastarach odbył się Finał Mistrzostw
Powiatu w Siatkówce Dziewcząt Szkół
Gimnazjalnych. W zawodach brały udział
gimnazja: Czastary, Sokolniki, Walichnowy
i Wieruszów Nr1. Zawody odbywały się
systemem „każdy z każdym”

Skład Mistrzyń Powiatu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marta Bryłka
Katarzyna Figiel
Ewelina Herbeć
Klaudia Krzywańska
Sandra Mania
Natalia Pietras
Patrycja Rzeźnik
Julia Tomczak
Nauczyciel – Jarosław Glinka.

Kolejność końcowa:
1.Gimnazjum Walichnowy - awans
do mistrzostw rejonu w Wieluniu
– 30 marca 2016
2.Gimnazjum Sokolniki
3.Gimnazjum Czastary
4.Gimnazjum Nr 1 Wieruszów

HalowaLiga„Młodzik”
(rocznik2003-2004)
IV turniej - Biała – 12 marca 2016
Ostatni turniej Halowej Ligi „Młodzik” nie był
udanym dla młodzików z Czastar. W pierwszym
meczu wydawało się, że pokonają Wartę
Osjaków 2:1. Niestety bramka stracona
w ostatnich sekundach i tylko remis z wyżej
notowaną drużyną. W drugim meczu GKS
przegrywa z L ZS Wydrzyn 3:1 i szansa
na zakończenie rozgrywek na podium oddala
się. Nadzieje ożywają po szczęśliwym
(przeciwnicy
mieli
wiele
sytuacji
bramkowych) zwycięstwie 1:0 z Victorią
Skomlin. W ostatnim meczu by zapewnić sobie
podium ligi trzeba wy-grać z liderem ligi.
Porażka z GLKS Biała 1:3 i w efekcie czwarte
miejsce w lidze. Drużyna GKS uzbierała,
podobnie jak LZS Wydrzyn, 18 pkt. Regulamin
w takim przypadku określa, że wyższe miejsce
w tabeli ligi zajmuje drużyna, która zajęła
wyższe miejsce w ostatnim turnieju. GKS
Czastary wystąpił w składzie: Mateusz Kania,
Przemysław Kowalczyk, Maciej Kowalik,
Łukasz Kryś, Jędrzej Lewandowski, Mateusz
Machynia, Jakub Matczak, Oliwier Sobkowski.

W kwietniu „Młodzik” GKS wznawia
rozgrywki na boiskach trawiastych, w których
zajmuje
po
rundzie
jesiennej
drugie
miejsce, a prowadzi Victoria Skomlin.

Trener - Marek Dudka
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GKS Czastary Mistrzem Ligi
Halowej „Skrzat” LZS Powiatu Wieluńskiego
(rocznik 2005 i młodsi).Przed rozpoczęciem
turnieju szanse na mistrzostwo miały jeszcze trzy
drużyny. GLKS Biała , GKS Czastary i Warta
Osjaków. Regulamin
ligi do klasy-fikacji
końcowej zalicza wyniki trzech najlepszych
turniejów spośród czterech roze-granych.
Najmłodsi
reprezentanci
GKS
Cza-stary
rozpoczęli od spotkania z Wartą Osja-ków. Mecz
był rewanżem za finał Mi-strzostw LZS (wygrana
Osjakowa w rzutach karnych) i gdy wydawało
się, że po emocjo-nującej i wyrównanej grze,
znowu padnie remis, 10 sekund przed końcem,
zwycięską bramkę dla GKS zdobył Patryk
Maciejew-ski. To był turniej Patryka – w
następnym meczu z drugą drużyną z Wydrzyna,
zdobył 4 bramki. GKS wygrał pewnie 6:0 – dwie
bramki zdobył jeszcze kapitan drużyny Bartłomiej Honcel. Ci sami zawodnicy zdobyli po
jednej bramce w wygranym 2:0 meczu z
pierwszą drużyną LZS Wydrzyn. W trzecim
meczu GKS wygrywa z drugą drużyną GLKS
Biała 2:0 po dwóch bramkach Patry-ka
Maciejewskiego. Przed ostatnim meczem w
lepszej sytuacji była pierwsza drużyna GLKS
Biała, która podobnie jak GKS wy-grała cztery
mecze. Do mistrzostwa wystar-czał jej remis z
drużyną GKS. To był jednak dzień chłopców z
Czastar. Pewnie pokonali rówieśników z Białej
i
zdobyli mistrzo-stwo ligi. Dwie
2:0
zwycięskie bramki zdobył niezwykle skuteczny
w tym dniu Patryk Ma-ciejewski. Cała drużyna
rozegrała świetny turniej, wygrywając pięć
spotkań i nie tracąc żadnej bramki.

GKS Czastary wystąpił w składzie:
Bartłomiej Honcel, Bartosz Lochna,
Mateusz Łuczak, Dominik Machynia,
Patryk Maciejewski, Dominik Saplis,
Kacper Sierszeń, Tomasz Strzała.
Trener Marek Dudka.
Klasyfikacja końcowa
Halowa Liga Skrzat (rocznik 2005)
Punkty
1. GKSCZASTARY
2. GLKS BIAŁA I
3. GLKS WARTA
OSJAKÓW
4. LZS WYDRZYN I
5. GLKS BIAŁA II
6. LZS WYDRZYN II

39
38
29
20
13
3

W kwietniu rozpocznie się runda rewanżowa
Ligi „Skrzat” na Orlikach.
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Gimnazjum w Czastarach
Mistrzem
Powiatu w Siatkówce Chłopców
W dniu 15 marca 2016 roku w hali
sportowej Zespołu Szkół im. Bohaterów Września
1939 roku w Czastarach odbył się Finał
Mistrzostw Powiatu w Siatkówce Chłopców Szkół
Gimnazjalnych. W zawodach brały udział
gimnazja:
Bolesławiec,
Czastary, Lututów,
Łubnice, Sokolniki, Walichnowy, Wieruszów Nr1
i Wieruszów Nr2. Rozgrywki grupowe odbyły się
10 marca w Czastarach i Sokolnikach – wyniki w
załączonych tabelach. Z nich po dwie najlepsze
drużyny awansowały do półfinałów.
Wyniki zawodów finałowych
I półfinał
Gimnazjum Czastary : Gimnazjum Lututów
2:0 ( 25:15; 25:14 )
II półfinał
Gimnazjum Walichnowy :Gimnazjum Nr 2
Wieruszów 2:0 ( 26:24; 25:20 )
O miejsce III
Gimnazjum Lututów: GimnazjumNr2 Wieruszów
0:2 ( 22:25; 23:25 )
Finał
Gimnazjum Czastary : Gimnazjum Lututów
2:0 ( 25:19; 25:17 )

Kolejność końcowa:
1. Gimnazjum Czastary- awans
do mistrzostw rejonu w Wieluniu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

01 kwietnia 2016

Gimnazjum Walichnowy
Gimnazjum Nr 2 Wieruszów
Gimnazjum Lututów
Gimnazjum Łubnice
Gimnazjum Nr 1 Wieruszów
Gimnazjum Bolesławiec
Gimnazjum Sokolniki
Skład Mistrzów Powiatu:
1. Kuba Kałużny
2. Filip Karbowiak
3. Mateusz Klimas
4. Miłosz Łuczak
5. Adrian Machynia
6. Jakub Małecki
7. Patryk Małecki
8. Leszek Moś
9. Kacper Witoś
10. Adam Furman
11. Szymon Siwik
12. Bartłomiej Skał
Nauczyciel – Marek Dudka.
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Kniatowy najstarsza miejscowość w Gminie
Czastary. Pierwsze wzmianki o miejscowości
datuje się na rok 1294. Można śmiało powiedzieć,
że gdyby nie było Kniatów nie było by też
Czastar. A to dla czego?.
Ponieważ
w Kniatowach miała swą siedzibę banda rycerzy
rabusiów która grasowała na okolicznych
szlakach. Naj-sławniejszym z nich był Mikołaj
Dudel, który zarazem był właścicielem
Kniatów. Ich niesławne czyny znane były aż
w Poznaniu. Byli rycerze rabusie musieli być
i strażnicy którzy pilnowali porządku na drogach.
Nazwa Czastary wywodzi się z języka
czeskiego
i
oznacza
strażników dróg.
Natomiast nazwa Kniatowy pochodzi od
kaczeńców które porastały podmokłe i bagienne
tereny na których położona była miejscowość. Po
przeprowadzonych me-lioracjach po bagnach
i licznych rozlewiskach nie ma już śladu.
Jedynie co pozo-stało to malownicze stawy
dworskie w rejonie leśniczówki. Tam gdzie
obecnie jest leśniczówka stał dwór szlachecki
i nieliczne zabudowania i to były i całe
Kniatowy .Tak jak i cała gminę miejsco-wości
nie oszczędziły liczne zarazy i wojny. Kilka
krotnie wieś opustoszała. 1863 roku właściciel
miejscowości
wraz
ze służbą dworską
przystąpił
do
powstania.
Po
upadku
powstania ,za zasługi w jego tłumieniu
właścicielami wsi staja się następuje nowe
osadnictwo przybywa mieszkańców. generałowie
Kołczakow i Naszczokin. Oczywiście nowi
właściciele mieszkali w Rosji a ziemię
dzierżawili. Po 1864r. następuje nowe
osadnictwo przybywa mieszkańców.

Po odzyskaniu niepodległości następuje szybki
rozwój miejscowości. W Kniatowach prężnie
działa PSL”Wici”, jest kółko teatralne, rozwija
się życie społeczne. W tym okresie wieś
odwiedzają licznie dzien-nikarze w tym nawet
z Warszawy. Wieś jest przedstawiana jako
wzór rozwoju i nowoczesności .Ten pomyślny
rozwój przerywa wybuch II Wojny Światowej.
Po bitwie Krajańskiej w rejonie leśniczówki
odpoczywają żołnierze Batalionów Obrony
Narodowej Wieluń .W dniu 2 września 1939
roku rozpoczyna się ponury czas okupacji.
Miejscowość jak i cała gmina włączona zostaje
do Rzeszy Niemieckiej. Powstaje tak zwany
„Kraj Wart” ,gdzie Polacy maja być
zlikwidowani, rozpoczynają się liczne represje
i wysiedlenia. Na miejsce wysiedlonych
przybywają osadnicy niemieccy .Powstaje ruch
oporu jednym z przywódców i organizatorów
Batalionów Chłopskich jest mieszkaniec
Kniatów Stanisław Dera ps. „Stasic”.W roku
1944 dokładnie 6 października wsią targa
ogromny wstrząs to wybuchł pocisk V-2 który
uderzył w kniatowskie pola. 18 stycznia 1945
na teren gminy docierają pierwsi żołnierze
Sowieccy. Po zakończeniu wojny Kniatowy
rozwijają się istnieje tu szkoła, sklep, klub,
kółko rolnicze oraz spółdzielnia rolnicza.
Niestety odpływ młodzieży do rozwijającego się
przemysłu powoduje ,że wieś starzeje się
i pustoszeje. Na szczęście trend ten został
zatrzymany przybywa nowych mieszkańców
wieś rozwija się i pięknieje.
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Agnieszka Sapińska
Urodziła się w 1973 roku w Łęczycy z dziecięcym
porażeniem mózgowym, a mieszka w Mąkolicach pod
Łodzią. Od 1995 roku maluje obrazy „ustami” na płótnie
stosując różne techniki, najczęściej olejną. Kocha kwiaty
i ludzi, dlatego są to jej tematy przewodnie. Należy
do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami
i Nogami VDMFK w Księstwie Liechtenstein od 1998 roku
i od tego czasu ściśle współpracuje z wydawnictwem
„AMUN" z siedzibą w Raciborzu.
Swoje prace prezentuje na wystawach indywidualnych
oraz zbiorowych, zarówno w kraju jaki i za granicą między
innymi w Budapeszcie, Warszawie, Płocku, Łodzi,
Łęczycy...
Na wystawach często prezentuje technikę swojego
warsztatu malarskiego. Lubi podróżować, tańczyć
i oczywiście malować.
Jej życiowe motto to "CARPE DIEM"
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Zapowiedzi wydarzeń kulturalnych
w kwietniu i maju.
Serdecznie Państwa zapraszamy do uczestnictwa
w imprezach, organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną
w Czastarach.
• 14 kwietnia 2016 r . o godz. 12.00

zapraszamy na wystawę malarstwa i
spotkanie z Agnieszką Sapińską artystką
malarką o której piszemy (na str. 15)

• 15 kwietnia 2016 r. serdecznie zapraszamy na

Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski w
programie tej imprezy: Gminny Konkurs
Recytatorski "Tak Polska się zaczęła - 1050
rocznica Chrztu Polski", Rozstrzygnięcie
Gminnego Konkursu Plastycznego "Tak
Polska się zaczęła - 1050 rocznica Chrztu
Polski"finałem obchodów będzie występ
Chóru Kameralnego"Con Grazia"

• 3 maja 2016 r. zapraszamy na Gminne

Obchody Święta Konstytucji , obchody
rozpoczną się o godz. 11.00 Mszą Świętą w
Kościele Parafialnym w Czastarach , dalsza
część uroczystości w sali OSP w Czastarach .

• 22 maja 2016r.o godz. 18.00 na scenie

Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach,
występ Babskiego Kabaretu"Old Spice Girls"
Znane polskie artystki Emilia Krakowska,
Barbara Wrzesińska, oraz Lidla Stanisławska
zaprezentują żarty ,skecze, anegdoty i
piosenki Bilety w cenie 39,00 zł. do nabycia
w Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach.
tel. 627-843-170

Wydawca- Gminny Ośrodek
Kultury ul. Wolności 36,
98-410 Czastary
tel.627-843-170
e-mail:gok@czastary.pl
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