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Szanowni Państwo 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Czastary

Wójt Gminy

Z okazji zbliżających się 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

wypełnionych nadzieją i siłą budzącej do życia przyrody, 

pragniemy w imieniu całego Samorządu Gminy Czastary złożyć 

serdeczne Życzenia Wielkanocne: 

dużo zdrowia, pogody ducha, wzajemnej życzliwości, 

serdecznych spotkań w gronie rodzinnym oraz spełnienia wszelkich zamierzeń.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie 

napełni Państwa serca pokojem i wiarą.

trudności 

w przyszłość.

Wesołego Alleluja, Czastary 2018 r.
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I n f o r m a c j e

Urzędu Gminy

Najważniejsze inwestycje gminne 
_ _  zrealizowane
V T/V w latach 2013-2017

O£res 2013-2017 to dła ęminy Czastary czas intensywnej -pracy, dzięki której 
zreałizowanych zostało w iek zadań inwestycyjnych finansowanych zarówno ze środków własnych gminy ja k i  ze 
źródeł zewnętrznych. Czas minionych czterech łat to czas niezwykle pracowity, a przez to owocny w  wiełe 
inwestycji i przedsięwzięć.

^Mijające łata współnej pracy zaowocowały konkretnymi i wymiernymi efektami, dokonując 
podsumowania tego, co udało się nam wspófnie zreałizować, można powiedzieć, że nie Był to dła ęminy Czastary 
czas stracony.

Idspófne dokonania, są dowodem aktywności radnych oraz do6rej współpracy samorządu i mieszkańców.

do co udało nam się zro6ićprzez te minione 4 łata dła ęminy Czastary to zasługa nas wszystkich.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków

d ' Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci 
Czastary z częściową wymianą istniejącej 
sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na 
PCV - III etap: ul. Zachodnia, ul. Miodowa
koszt realizacji: 2.491.398,57 zł w tym:

♦  545.88900 zł - pożyczka z WFOŚiGW 
w Łodzi,

♦  963.051,00 zł - dotacja z PROW
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S  Wykonano dodatkowe przyłącza kanalizacyjne na ul. Miodowej i Zachodniej w Czastarach, 
koszt realizacji 115.492,73 zł

'CBudowa sieci wodociągowej w m. Krajanka -  847
mb, koszt realizacji: 27.013,08 zł

S  Budowa 90 szt. przydomowych oczyszczalni 
ścieków w miejscowościach: Czastary (2 szt.) 
Jaworek (3 szt.), Jaśki, Krajanka, Nalepa 
i Przywory, koszt realizacji: 1.214.531,52 zł, w tym:

♦  1.008.140,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW 
w Łodzi

♦  2.000,00 zł wkład własny użytkownika POŚ

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

JROPEJSKA I
EUROPEJSKI ■ ■ ■  
SPOŁECZNY ■

W FO ŚiGW  w Łodzi

Budowa i modernizacja dróg gminnych

S  Przebudowa drogi gminnej Przywory -  
Nalepa, koszt realizacji: 320 tyś zł w tym:

♦  66.790,00 zł -
dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego,
♦  52.339,33 zł

- dotacja od Lasów 
Państwowych

K Przebudowa drogi gminnej nr 118111 E w m-ci 
Radostów Drugi, koszt realizacji: 349.869,00 zł w tym 
219.567,00 zł dotacja z PRO W

S  Przebudowa odcinka drogi gminnej - Parcice ul. 
Akacjowa -  150 mb, koszt realizacji: 46.343,68 zł

K Przebudowa drogi gminnej- Józefów ul. Zielona, koszt 
realizacji: 28.768,00 zł
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•S Przebudowa drogi gminnej nr 118120 E -  Jaśki, koszt realizacji: 256.448,75 zł

S  Przebudowa dróg gminnych nr 1181224 E ul. Krótka i nr 1118106 E ul. Polna 
w Czastarach, koszt realizacji: 478.096,76 zł

•S Naprawa przepustu drogowego w m. 
Krzyż -  koszt 5.948,00 zł

S  Utwardzenie drogi gminnej w 
Czastarach - oś. Porąbki -  koszt: 
17.173,11 zł

W 2018 r. zostaną zmodernizowane następujące drogi gminne:

X Czastary ul. Wschodnia - wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 896 mb - 297.144,11 zl 

X Czastary ul. Łąkowa - naprawa istniejącej nawierzchni - koszt ok. 100.000,00 zl 

X Krzyż droga nr 118109 długość 1490 mb - koszt ok. 200.000,00 zł

Rozbudowa infrastruktury oświetlenia drogowego

•S Oświetlenie uliczne w miejscowości Jaśki,
koszt realizacji: 39.975,00 zł
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■S Budowa chodnika w m. Kąty Walichnowskie
przy ul. Słonecznej i Szkolnej

•S Budowa chodnika 
w m. Kniatowy

Łączny koszt budowy chodników ok.: 150.000,00 zł

^  JV2018 r. zostanie ukończony odcinek chodnika przy os. Porąbki w Czastarach.

Inwestycje w placówkach oświatowych oraz Gminnym Ośrodku Kultury

S  Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Parcicach, koszt realizacji: 
437.217,25 zł w tym 194.320,00 zł dotacja 
z WFOŚiGW w Łodzi, 194.320,00 zł pożyczka

S  Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Radostowie Pierwszym, koszt 
realizacji: 110.700,00 zł

„EKO -  PRACOWNIA” w Gimnazjum 
w Czastarach, koszt realizacji: 33.122,00 zł w tym:

♦  28.438,00 zł dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

^  „Przedszkole naszych marzeń” w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole 
Podstawowej w Parcicach, koszt realizacji: 85.968,20 zł w tym:

♦ 85.968,20 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego POKL 85.968,20 zł 
Remont łącznika - korytarza, wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej 
w Parcicach, koszt realizacji: 9.089,51 zł
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■S Eko -  pracownia „LEŚNY ZAKĄTEK” w Szkole Podstawowej w Parcicach,
koszt realizacji: 44.301,00 zł w tym:

♦  31.960,19 zł dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

S  Remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Radostowie Pierwszym - koszt realizacji 
22.900,00 zł

•S Remont kotłowni w Oddziale Przedszkolnym w Kątach Walichnowskich -  zakup kotła 
grzewczego -  koszt realizacji 10.700,00 zł

S  Remont kuchni w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Czastarach,
koszt realizacji: 12.000,00 zł

•S Remont pomieszczeń w budynku Punktu Przedszkolnego w Kątach 
Walichnowskich, koszt realizacji: 70.000,00 zł

•S Zakup sprzętu sportowego dla świetlicy w Kątach 
W alichnowskich,
koszt realizacji:
2.065,33 zł

S  Zakup i montaż drzwi wejściowych dla budynku 
Szkoły Podstawowej w Radostowie Pierwszym,
koszt realizacji: 14.730,00 zł 

S  Remont świetlicy w m. Kniatowy, koszt realizacji:
6.082,00 zł

S  Wyposażenie świetlicy w Józefowie -  zakup stołów, koszt realizacji: 2.583,00 zł
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Place zabaw i miejsca rekreacji

S  „Park w Czastarach -  miejsce rekreacji, 
wypoczynku i zabawy”, koszt realizacji:
275.899,81 zł w tym:

♦  176.186,00 zł dotacja z Funduszu Odnowy 
Wsi

S  Budowa placu zabaw w m. Parcice,
koszt realizacji: 72.302,00 zł

S  Budowa placu zabaw w m. Radostów,
koszt realizacji: 42.296,00 zł

S  Budowa placu zabaw w m. Józefów, koszt realizacji: 30.000,00 zł

•S Budowa placu zabaw w m. Przywory,
koszt realizacji:
22.642,85zł

•S Budowa placu 
zabaw w m-ci 
Kniatowy, koszt 
realizacji: 25.000,00 zł

■S Montaż siłowni
zewnętrznej w m. 

Krajanka, koszt 
realizacji: 7.954,63 zł

S  Remont czytelni - GOK, koszt realizacji: 10.872,68 zł 

S  Remont sali pamięci - GOK, koszt realizacji: 31.019,02 zł

Remont łazienek i korytarza - GOK, koszt 
realizacji: 36.800,00 zł

^  Zakup instrumentów dla orkiestry dętej,
koszt zakupu: 28 828,00 zł w tym:
♦ 18.749,00 zł dotacja z PROW
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S  Zakup nagłośnienia stacjonarnego i przenośnego, oświetlenia i kotar scenicznych dla 
GOK, koszt zakupu: 75.969,00 zł w tym: 35.000,00 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa 
Narodowego^

Inwestycje zrealizowane w placówkach Ochotniczej Straży Pożarnej

S  Montaż bramy - OSP Czastary,
dotacja w kwocie: 6.450,00 zł

S  Dom Strażaka w Parcicach -  
dofinansowanie wymiany dachu,
koszt realizacji: 17.220,00 zł

S  Remont elewacji budynku OSP 
Krajanka, koszt realizacji: 16.500,00 zł

S  Wymiana przyłącza energetycznego w OSP Krajanka -  koszt realizacji 1.500,00 zł

S  Zakup wozu strażackiego dla OSP Kąty Walichnowskie, koszt: 38.000,00 zł

S  Zakup wozu strażackiego dla OSP Czastary, koszt zakupu: 620 tyś zł, w tym:
♦  180 tyś. -  ze środków budżetu Gminy
♦  260 tyś z WFOŚiGW
♦  150 tyś. z ZG OSP
♦ 80 tyś. z PSP

^  Zakup i montaż syreny elektronicznej w OSP w Czastarach -
koszt realizacji: 15.050,00 zł

^  Zakup urządzenia do uruchamiania akcji serca -  defibrylator, koszt zakupu: 5.000,00 zł 
w tym:

♦  4.500,00 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
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S  Dofinansowanie systemu alarmowego dla OSP Krajanka i Czastary, koszt: 6.000,00 zł

Zakup sprzętu

S  Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem (ładowacz czołowy TUR,TUZ i kosiarka 
bijakowa), koszt zakupu: 233.200,00 zl w tym:

♦ 180.120,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi

V

V

V

Zakup pługa do odśnieżania dróg, koszt 
zakupu: 11.931,00 zł

Zakup agregatu prądotwórczego dla
SUW -  koszt zakupu 6.200,00 zł

Zakup zgarniacza rolniczego -  równiarki,
koszt 10.086,00 zł

Zakup
autokaru
Temsa, koszt: 153.750,00 zł
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Odnowa budynku Urzędu Gminy w Czastarach

Z Montaż windy dla osób niepełnosprawnych, koszt 
35.000,00 zł

Z Remont korytarzy 
budynku Urzędu 
Gminy w 
Czastarach, sali 
ślubów,
sanitariatów, sali 
narad, wyposażenie 
sali narad -  koszt 
95.000,00 zł

Inwestycje w trakcie realizacji

Przebudowa Centrum Kultury w Czastarach
- wykonawca wyłoniony w 2017 r.

Umowa na realizację zadania podpisana w grudniu 
2017 r.

♦  koszt realizacji: 313.420,37 zł w tym: 
173.790,00 zł dotacja z PROW

♦  Zakończenie inwestycji planowane jest na 
przełom kwietnia i maja 2018 r.
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Zadłużenie Gminy Czastary
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Ogólna wartość inwestycji w latach 2013 - 2017
8mln 800 tys. zł

H Środki własne

u Środki pozyskane z UE i 
innych funduszy - dotacje

u Środki zewnętrzne 
pozyskane z WFOŚiGW - 
pożyczki

Sporządzono na podstawie danych ze sprawozdań finansowych - wykonanie budżetu w poszczególnych latach obrachunkowych.
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Inwestycje zaplanowane

Kompleks rekreacyjno - sportowy w Czastarach

- budowa w latach 2019 - 2021

cena kosztorysowa: 3.679.596,00 zł w tym:

♦  1.268.500,00 dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

W 2013 r. zakupiony został grunt 
w Czastarach pod budowę obiektu 
sportowego. Koszt zakupu 
nieruchomości to: 108.800,00 zł

_____________ r

Ministerstwo 
Sportu i 

Turystyki

Jako Wójt ęminy Czastary chciałem podziękować wszystkim osobom, kjóre czują się 
odpowiedziałne za miejsce, w  którym żyją, za naszą ęminę i angażują się w  działania sprzyjające jej 
rozwojowi

<Dziękuję (Radzie ęminy na czełe z  (Panem Przewodniczącym za dobrą, owocną współpracę 
i zaangażowanie. (Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom i radom sołeckim za aktywną pracę na rzecz 
naszych mieszkańców, dziękuję kierownikom jednostek, organizacyjnych oraz pracownikom Vrzędu 
ęminy za zaangażowanie i sumienną pracę.

W  sposób szczegółny dziękuję wszystkim mieszkańcom za cenne opinie i uwagi dotyczące pracy 
łokgłnego samorządu. Pomagały nam one w  podejmowaniu decyzji i kierowaniu gminą. Sądzę, że wszyscy 
razem przyczyniłiśmy się do rozwoju naszej małej ojczyzny. Pragnę wszystkim serdecznie podziękować za 
tą otwartość na diałog, współne działanie i ogromne zaangażowanie, czego efekty widoczne są dziś w  
całej naszej gminie.

Wójt ęminy Czastary 
(Dańusz (Ręjman
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I n f o r m a c j e
kulturalno - ośw iatow e

Chóry na medal!
2.02.2018 w Łódzkim 
Domu Kultury
śpiewająco zakończył 
się VIII Wojewódzki 
Przegląd Twórczości 
Dojrzałej „Przystanek 
60+”.

Nasi reprezentanci nie 
zwalniają tempa
i zasłużenie zapisują 
się w muzycznej 
historii całego regionu 

„Con Grazia” z 
Czastar, po raz 
kolejny na podium, 
zajmując 2. miejsce i 
zdobywając nagrodę w 
wysokości 500 złotych, 
a węglewicki chór 
„Biała Góra” ze 
specjalnym
wyróżnieniem i
nagrodą 200 złotych. Oba zespoły prowadzi dyrygent Gratulujemy!
Sebastian Sikora.

* Wyjazd na przegląd został sfinansowany przez 
„Przystanek 60+” to piękny projekt, który pokazuje, że Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach oraz Gminny
w każdym wieku warto walczyć o swoje pasje i wspólnie Ośrodek Kultury w Galewicach,
je rozwijać.
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Kreatywne Ferie 2018!
W ciągu pierwszego tygodnia młodzi uczestnicy 

wzięli udział w zajęciach z robotyki, 
na których uczyli się podstaw automatyki, zasad 
działania robotów budowanych z klocków Lego.
Tradycyjnie odbył się 
wyjazd do Aąuaparku we 
Wrocławiu, który sprawił 
dzieciom dużo radości. 
Ciekawostką było kino 
sferyczne, w którym dzieci 
mogły oglądać filmy, będąc 
dosłownie w samym centrum 
wydarzeń, dzięki czemu 
doświadczyły
niezapomnianych wrażeń. 
Oprócz tego, uczestniczyły w 

ajęciach plastycznych i 
tanecznych. Tydzień

ończymy wyjazdem na film 
LEGO NINJAGO”

do kina „Syrena” w 
Wieluniu. W drugim tygodniu młodzi uczestnicy spędzili

swój wolny czas w ciekawy i interesujący sposób. Były 
zajęcia plastyczne, mogli pograć w ciekawe gry 
planszowe. We wtorek dzieci uczestniczyły w zajęciach, 
gry na bębnach afrykańskich. Miały możliwość poznać

zatrzymaliśmy się na posiłku

muzykę pochodzącą z 
Afryki Zachodniej, graną 
na bębnach Djeme 
(dżembe). W ten sposób 
mogli się zetknąć 
z egzotyczną kulturą tej 
części świata. Kolejną 
ciekawą atrakcją był 
wyjazd dzieci do Teatru 
im. Adama Mickiewicza 
w Częstochowie na 
spektakl teatralny
pt. ”Gałganiarz
i Patyczek. Po spektaklu 
dzieci wzięły udział w 
warsztatach teatralnych. 
W drodze powrotnej 
McDonaldzie.



Sebastian Sikora -  Człowiekiem Roku 2017 w kategorii Kultura!

Sebastian Sikora - 
dyrygent, 
nauczyciel, 
nominowany do 
tytułu
CZŁOWIEK 
ROKU 2017 w 
kategorii 
KULTURA.

Jak zareagował 
na nominację?

"Nominacja 'CZŁOWIEK ROKU 2017' spadła na mnie 
z zaskoczenia. Jestem zaszczycony, że w czyichś oczach 
robię swoją robotę po prostu dobrze. Przepis na sukces? 
Być szczęśliwym, bezinteresownym, mieć serce dla ludzi i 
pamiętać, że karma zawsze wraca z podwójną mocą. 
Dziękuję za to wyróżnienie! V

13 lutego zakończono głosowanie i Sebastian Sikora 
został wybrany przez społeczeństwo Człowiekiem Roku. 
Niebawem odbędzie się w związku z tym uroczysta Gala 
w Łodzi.

Sztab WOŚP w Czastarach zebrał 6000 zł!

Podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili
Pomocy czastarski sztab zbrał kwotę 6000 zł dla i wsparli działania WOŚP.
wyrównania szans w leczeniu noworodków!
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W karnawale czas na BALE!

27 stycznia 2018 roku po raz kolejny odbył się Szkolny 
Bal Karnawałowy organizowany wspólnie przez 
Dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły i 
rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Parcicach. Z 
tej okazji, niczym w baśniowej krainie, parcicka sala 
OSP zamieniła się na moment w prawdziwą salę balową, 
wystrojoną ogromną ilością balonów, gwiazdek i 
światełek. Magiczny nastrój udzielał się każdemu ....

Punktualnie o godzinie 19:00 Rada Rodziców 
przywitała przybyłych gości, życząc im udanego 
wieczoru, w atmosferze radości i zadowolenia. Nie mogło 
być zresztą inaczej, bo od pierwszych chwil imprezy 
cala sala wypełniona była blaskiem przepięknych kobiet 
oraz szalenie przystojnych mężczyzn.

Dodatkowych atrakcji tego rocznego balu też nie 
brakowało ... walczyk czekoladowy, nagrody z 
wylosowanych numerów biletów, licytacje zdobytych 
fantów to tylko niektóre z przygotowanych dla gości

niespodzianek. Przy suto i smacznie zastawionych 
stołach oraz znakomitej oprawie muzycznej DJ Michała 
Zaczyka tańce, hulanki i swawole w fantastycznych 
nastrojach trwały do białego rana...

Bal karnawałowo-walentynkowy w Czastarach!

> —
3 lutego w Szkole Podstawowej w Czastarach odbył się 
;al karnawałowo-walentynkowy. Głównymi
rganizatorami spotkania był Gminny Ośrodek Kultury

w Czastarach przy współpracy z nauczycielami szkół 
Podstawowych: Paną Aliną Krzyżanowską- SP
Radostów, Panią Anną Jany-Chałupka-SP Czastary 
i Panią Grażyną Otorowską-SP Parcice. Głównym 
celem imprezy była integracja dzieci z klas 1-3 całej 
gminy. Najlepsze przyjaźnie zaczynają się przecież już 
w podstawówce! Uczestnicy doskonale bawili się przy 
muzyce, uczestniczyli w zabawach
i konkursach. Z balem związany był również konkurs na 
najpiękniejszą maskę karnawałową. Wszystkie dzieci 
wykonały swoje maski w których potem pięknie 
się prezentowały. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 
Organizatorzy dziękują przybyłym gościom, DJ 
Wojciechowi Malikowi za prowadzenie imprezy, 
rodzicom i paniom kucharkom za przepyszny 
poczęstunek, Panu Dawidowi Polusowi za piękne zdjęcia 
oraz wychowawcom klas za opiekę

Bal karnawałowy dla przedszkolaków...
al karnawałowy dla przedszkolaków to dzień 
;zwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Tak 

też było u nas - czekaliśmy, czekaliśmy... 
i v końcu nadszedł ten dzień. Dnia 4 stycznia dzieci 
z przedszkoli w Kątach Walichnowskich, Radostowie 
oraz Czastarach uczestniczyły w długo oczekiwanym 
b u karnawałowym. Tego dnia już od rana 
w przedszkolu pojawiły się kolorowe postacie. Dzieci 
przebrane były za bohaterów znanych bajek, wszystkich 
nie sposób zliczyć. Podczas tańców dzieci zabawiał 
animator. Dobrej zabawy nie było końca. Wspólna

zabawa
dala
dzieciom
wiele
radości.
Kolejny
bal
karnawało 
wy już za 
rok!
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Choinka szkolna w Czastarach
Tegoroczna choinka szkolna odbyła się ostatniego dnia 
karnawału 13 lutego 2018 r. W godzinach 
popołudniowych wspólnie bawili się uczniowie szkoły 
podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. Oprócz zabawy 
tanecznej uczniowie każdej klasy brali udział w

konkursach. Przedstawiciele klas zaprezentowali występ 
wybranego przez siebie zespołu muzycznego oraz 
pokazali własną wersję stroju sportowego i 
wieczorowego.

Choinka szkolna w Parcicach
W dniu 13 stycznia 2018r. Szkoła Podstawowa w 
Parcicach obchodziła choinkę szkolną. Wydarzenie

odbyło się na sali OSP w Parcicach. Uczniowie szkoły 
przybyli w pięknych kreacjach. W tym roku przeważały 
stroje policjantów, strażaków oraz księżniczek, ale także 
nie brakowało stroju kowboja, pirata czy jednorożca. 
Dzieci, oprócz tańca, uczestniczyły w różnych zabawnych 
i ciekawych konkurencjach: począwszy od tradycyjnych

po
też

krzeseł, 
karaoke czy 
tańcem z
balonem. 
Największą 
popularnością 
cieszyła się
zabawa w parach 
na kawałku 
gazety oraz
chodzenie po 
wybiegu bez 
zginania kolan. 
Każda
z wygranych par 
dostawała 
nagrodę. Po 
wyczerpujących 
konkurencjach 

dzieci kolejno klasami schodziły się na poczęstunek. W 
tym roku były to kanapki oraz upieczone przez rodziców 
ciasta. Imprezy nie było końca. Dzieci zmęczone , ale 
bardzo zadowolone ze smutkiem opuszczały salę.

Dzień babci i dziadka w Szkole Podstawowej w Parcicach
W dniu 22 stycznia 2018 r. Szkoła Podstawowa w 
Parcicach gościła Babcie i Dziadków swoich uczniów. Z 
tej okazji przygotowany został wyjątkowy program 
artystyczny. Były wiersze, tańce i piosenki.Ten dzień z 
pewnością na długo pozostanie w pamięci kochanych 
Babci i Dziadków.



Dzień bezpiecznego Internetu
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z nauczycieli i wychowawców
inicjatywy Komisji
Europejskiej od 2004 r.
Początkowo wydarzenie 
to świętowały jedynie 
państwa europejskie, ale 
już od lat DBI 
przekracza granice
Europy angażując
państwa z całego świata.

DBI ma na celu przede 
wszystkim inicjowanie i 
propagowanie działań na 
rzecz bezpiecznego
dostępu dzieci i 
młodzieży do zasobów 
internetowych, 
zaznajomienie rodziców,

z problematyką 
bezpieczeństwa online 
oraz promocję
pozytywnego 
wykorzystywania 
internetu. Ideą DBI 
jest podkreślanie siły 
współdziałania w 
dbaniu o cyfrowe 
bezpieczeństwo, 
zarówno na poziomie 
międzynarodowym, 
jak również lokalnym, 
łącząc zaangażowanie 
wielu instytucji, ale 
także rodziny, czyli 
najbliższego otoczenia 
dziecka.

Projekt powszechnej nauki pływania -  „Umiem pływać”
Od 27 lutego do 8 maja 2018r, 30-osobowa 
grupa dzieci z Gminy Czastary będzie 
uczestniczyć w zajęciach pływania na Krytej 
Pływalni w Słupi k. Kępna. Dzieci będą 
zdobywać podstawowe umiejętności pływania 
oraz poznają zasady bezpieczeństwa. Nauka 
pływania odbywa się w dwóch grupach, pod 
pieczą dwóch instruktorów, nad 
bezpieczeństwem wszystkich czuwa ratownik. 
Dzieci z Parcie i Radostowa radzą sobie 
doskonale z nowymi zadaniami na basenie, 
towarzyszy im duży zapał i uśmiech na twarzy.

Główny cel, który przyświeca realizowanemu 
programowi Ministerstwa Sportu i Turystyki 
"Umiem pływać", to upowszechnianie 
aktywności fizycznej dzieci oraz edukacja w 
zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów 
wodnych. Wnioskodawcą i realizatorem 
projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Radostów, partnerem Gmina Czastary. Zarząd 
SRW Radostów

Dzień kobiet w Parcicach
„Kobiety jak te kwiaty..
Dzień Kobiet w Parcicach

Już po raz kolejny uroczyście świętowaliśmy Dzień 
Kobiet w Parcicach. Dziękujemy organizatorkom -  
Agnieszce Biedal, Aldonie Owczarek i Karolinie Maniak 
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, żeby 
v jak najlepszy sposób umilić Paniom ten dzień.
0  tym, że poczęstunek był smaczny, że Panie zostały 
obdarowane pięknymi kwiatami, że mieliśmy

rzyjemność zobaczyć występ naszych kochanych dzieci,
1 tóre przygotowały panie nauczycielki ze Szkoły 

odstawowej w Parcicach świadczą uśmiechy Naszych
> ań na twarzach i to jest najlepszą nagrodą za trud 
włożony w przygotowanie tej uroczystości.
Dziękujemy również księdzu Proboszczowi Naszej 
P; rafii za Mszę Św, którą odprawił w intencji Kobiet 
oraz Wójtowi Dariuszowi Rejmanowi jak i 
Pi ewodniczącemu Rady Markowi Dudce za ciepłe

życzenia i kwiaty, którymi została obdarowana każda 
kobieta.
Życzymy Wam Drogie Panie: Wszystkiego Najlepszego, 

wytrwałości w dążeniu do celu i by uśmiech 
rozpromieniał Wasze twarze.
„Świat bez kobiet nie miał by sensu ...”
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Wojewódzki Dzień Sołtysa
11 marca obchodziliśmy Wojewódzki Dzień Sołtysa. 
Uroczystość odbyła się z Teatrze Wielkim w Łodzi. Pod 
jednym dachem gościło ponad 1200 sołtysów z regionu 
łódzkiego. Podczas wydarzenia zostały wręczone przez 
Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia 
oraz Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Jana Tobiasza 
„Odznaki Sołtysa”, które są wyróżnieniem dla osób 
pełniących tę funkcję społeczną.

W uroczystości w Teatrze Wielkim w Łodzi nie zabrakło 
oczywiście sołtysów z Gminy Czastary w osobach: Pani 
Lucyna Naciskała -  Sołtys Sołectwa Czastary I, Pani 
Joanna Maciejewska -  Sołtys Sołectwa Radostów, Pani 
Agnieszka Bieda! -  Sołtys Sołectwa Parcice, Pani Anna 
Karbowiak -  Kamys -  Sołtys Sołectwa Kąty 
Walichnowskie oraz Pani Karolina Maniak -  Sołtys 
Sołectwa Krzyż.

Obchody Dnia Sołtysa swoją obecnością zaszczycili 
również: przewodniczący Sejmiku Województwa
Łódzkiego Marek Mazur oraz pozostali przedstawiciele 
Zarządu Województwa Łódzkiego: wicemarszałek
Dariusz Klimczak, wicemarszałek Artur Bagieński oraz 
członek zarządu Jolanta Zięba-Gzik.
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Czastary kulturalnie nie zwalniają!
‘Seniorzy w akcji’ to kolejny projekt kulturalny w 
czastarskim GOK-u, którego pomysłodawcą jest 
Sebastian Sikora i animatorka 60+ Teresa Pieprzyk. 
Przedsięwzięcie współfinansuje Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych ‘ę’ oraz Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności.

Seniorzy aktywnie działają w obszarze muzyki -  
odbywają się próby chóru, uczą się technik śpiewu, 
emisji głosu, ruchu scenicznego. Ponadto planowane

są 2 wyjazdy do Narodowego Forum Muzyki we 
Wrocławiu, aby uczestniczyć w koncertach.

Integracja społeczeństwa i znoszenie
międzypokoleniowych barier to priorytety tego projektu. 
Seniorzy dzielą się doświadczeniem, wzajemnie się 
inspirują i tworzą doskonałe warunki do rozwoju 
kulturalnego w gminie Czastary.

Tak trzymać!
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I n f o r m a c j e
Sportowe

I miejsce w ostatnim turnieju i Mistrzostwo Ligi Halowej LZS dla
Młodzików GKS Czastary!!!

IV i ostatni turniej rozgrywek Halowej Ligi Powiatowej “Młodzik” (rocznik 2005 i młodsi) Zrzeszenia LZS w 
Wieluniu odbył się w Białej w dniu 17 marca 2018 roku.

Wyniki turnieju;

GLKS Biała II : Piłkarz Sokolniki 2:0

LZS Wydrzyn : GLKS Biała I 0:6

Warta Osjaków : GKS Czastary 1:6

GLKS Biała I : GLKS Biała II 1:3

LZS Wydrzyn : Warta Osjaków 1:0

GKS Czastary : Piłkarz Sokolniki 3:0

GLKS Biała I : Warta Osjaków 3:0

LZS Wydrzyn : Piłkarz Sokolniki 1:0

GLKS Biała II : GKS Czastary 0:2

GLKS Biała I : Piłkarz Sokolniki 4:0

LZS Wydrzyn : GKS Czastary 0:3

GLKS Biała II : Warta Osjaków 2:1

GLKS Biała I : GKS Czastary 2:1

Warta Osjaków : Piłkarz Sokolniki 2:0

LZS Wydrzyn : GLKS Biała II 0:3

Pierwszy mecz z 
straty bramki, jednak

Osjakowem, GKS zaczął od 
wpłynęło to na chłopców

Sprawcy niespodzianki nie 
następnym meczu chłopcom

mobilizująco i następnych 6 bramek (Kacper Sierszeń 
x3, Mateusz Łuczak, Bartosz Lochna i Tomasz Strzała) 
strzelały Czastary. Ponadto GKS wygrał z Sokolnikami 
3:0 (Patryk Maciejewski, Tomasz Strzała 
i Kacper Sierszeń). Wcześniej doszło do ogromnej 
niespodzianki -  druga drużyna z Białej wygrała ze 
swoimi kolegami z pierwszej drużyny Białej 3:1.

wygrali 2:0 po bramkach Kacpra Sierszenia i 
Bartłomieja Honda. W następnym meczu GKS pewnie 
wygrywa z Wydrzynem 3:0 (Kacper Sierszeń x2, 
Bartłomiej Honcel). Przed turniejem wydawało się, że 
mecz pomiędzy pierwszą drużyną z Białej i GKS 
Czastary będzie decydował o mistrzostwie, jednak 
wcześniejsza porażka liderów z Białej ze swoimi
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kolegami z drugiej drużyny i komplet zwycięstw Czastar 
rozstrzygnął o kolejności w lidze już wcześniej. Biała I 
wygrała 2:1, po bardzo zaciętym meczu z GKS Czastary 
(bramka Bartłomieja Honda), ale to GKS Czastary 
został mistrzem ligi.

HALOWA LIGA MŁODZIK 201

Mecze

1. GKS Czastary 15
2. GLKS Biała I 15
3. GLKS Biała II 15
4. LZS Wydrzyn 15
5. GLKS Warta Osjaków 15
6. UKS Piłkarz Sokolniki 15

Ogromne słowa uznania należą się trenerowi — 
Marcinowi Błaszczakowi i chłopcom GLKS Biała za 
postawę fair play w meczu pomiędzy drużynami z Białej, 
który miał niebagatelny wpływ na układ tabeli i 
kolejność w ostatnim turnieju: 1. GKS Czastary 2. 
GLKS Biała II 3. GLKS Biała I

-  TABELA KOŃCOWA 

Punkty

40
39
32
18
15
6

Skład Mistrzów Ligi Halowej LZS -  GKS Czastary: Bartłomiej Honcel, Bartosz Lochna, Mateusz Łuczak, Dominik 
Machynia, Patryk Maciejewski, Dominik Saplis, Kacper Sierszeń, Tomasz Strzała, Kacper Strzelczyk. Trenerem jest 
Marek Dudka.

ZARZĄD GKS CZASTARY
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AEROBIK DLA KAŻDEGO!
Zapraszamy na aerobik w każdy wtorek i czwartek 
godz. 18.20 - Sala gimnastyczna z Czastarach.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowany instruktor. 
Aerobik to nie tylko ćwiczenia ruchowe wykonywane 
w rytm dźwięków muzyki, ale również 
ćwiczenia siłowe. W trakcie treningu 
aerobowego wykonuje się bowiem 
ćwiczenia typu fat burner, aeroboxing i 
TBC, ABT i body shape. W przebiegu zajęć 
uczestnicy wzmacniają mięśnie
poszczególnych partii ciała, a także 
je uelastyczniają i rozciągają, wykonując 
elementy typowe dla jogi i pilatesu.
AEROBIK to trening, który zapewnia 
płaski brzuch, jędrne pośladki i smukłe 
uda. Efekty gwarantuje duża liczba 
powtórzeń poszczególnych ćwiczeń. Zajęcia 
odpowiednie dla każdej grupy wiekowej.
NA ZAJĘCIACH WYKORZYSTUJEMY 
SKAKANKI I EKSPANDERY. Trening 
jest świetną metodą na rozładowanie stresu

i negatywnych emocji w bezpieczny sposób. 
Chcesz kompleksowo zadbać o formę? Spróbuj tych 
zajęć!

Rollmasaż z podczerwienią
Głównym celem rollmasażu jest przede wszystkim 
spadek wagi i uzyskanie szczupłej sylwetki. Oprócz 
działania odchudzającego rollmasaż sprawdza się 
również doskonale jako urządzenie zwalczające cellulit i 
rozstępy.

Ponadto maszyna służy do rehabilitacji przy urazach 
kostnych , tj. złamania, skręcenia.

Rollmasaż w Domu Kultury w Czastarach 
Zapisy pod nr tel. 691-738-402

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wolności 36, 98-410 
Czastary, tel. 62 78 43 170, e-mail: gok@czastary.pl 
Zespół redakcyjny: Szkoły Gminy Czastary, Urząd Gminy, 
Marek Dudka, Sebastian Sikora 
Skład i grafika: Sebastian Sikora
Druk: wielkareklama.eu, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń
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