
mysłami. Dziękuję też mojej rodzinie, za serce
i wsparcie, a przede wszystkim wyrozumiałość, zro-
zumienie i cierpliwość.

Czuję się zaszczycony, że pełnię funkcję Wójta Gmi-
ny Sędziejowice.  Dziękuję za zaufanie, którym mnie 
obdarzyliście jesienią 2018 roku i obiecuję, że do osta-
tniego dnia tej kadencji będę robił wszystko, co
w mojej mocy, żeby dalej rozwijać naszą gminę. 
Każdy kolejny dzień traktuję jako okazję, żeby 
pchnąć sprawy do przodu. Nie zmarnujemy ani
jednego. 

Moi Drodzy,

Trudno znaleźć słowa, by opisać to wszystko, co wy-
darzyło się przez ostatnie cztery lata. Dokładnie 21 
listopada 2018 roku, po wygranych wyborach i zło-
żeniu ślubowania, objąłem urząd Wójta Gminy Sę-
dziejowice. Od pierwszego dnia budowałem zespół 
ludzi, zawiązywałem współpracę w Radzie Gminy 
Sędziejowice, samorządach Powiatu Łaskiego i całe-
go województwa, pukałem do drzwi nawiązując 
kontakt z ludźmi życzliwymi dla Gminy Sędziejo-
wice na każdym możliwym szczeblu.   

I praca. Codzienna, na pozór prozaiczna. Setki spo-
tkań z mieszkańcami, setki rozmów, dziesiątki roz-
wiązanych spraw, kilkaset oficjalnych wydarzeń,
a do tego zmiany gospodarcze i społeczne. Nie za-
wsze było łatwo. Po drodze przyszło nam zmagać się 
z wyzwaniami, które do tej pory wydawały się abs-
trakcyjne: z pandemią i ograniczeniami z niej wy-
nikającymi, z nawałnicą, która dosłownie wy-
wróciła w naszym życiu wszystko do góry nogami. 
Z kryzysem humanitarnym wywołanym wojną
w Ukrainie i napływem potrzebujących. Aktualnie 
doskwiera nam potężna inflacja. 

Pomimo tego, udało się zakończyć większość zapla-
nowanych inwestycji. Po blisko 30 latach nasi naj-
młodsi mieszkańcy doczekali się w Sędziejowicach 
przedszkola z prawdzi-
wego zdarzenia. Wyre-
montowaliśmy 16 od-
cinków dróg gminnych, 
a stare i wysłużone uję-
cie wody w Sędziejowi-
cach zastąpiliśmy nowo-
czesną i znacznie wy-
dajniejszą stacją uzdat-
niania wody. W trakcie 
realizacji jest duże zada-
nie wodno-kanalizacyj-
ne za ponad 9 milionów złotych, a lada moment 
ogłosimy przetarg na długo wyczekiwaną rozbudo-
wę szkoły w Marzeninie i 12 kolejnych odcinków 
dróg (m.in. w Sędziejowicach, Marzeninie, Brze-
skach, Siedlcach, Woli Wężykowej, Grabnie, Kozu-
bach, Osinach, Nieceni i Grabicy). 

Nie zapominamy przy tym o mniejszych przedsię-
wzięciach. Systematycznie inwestujemy w stadion 
gminny w Sędziejowicach, a w tym roku odnowili-
śmy nawierzchnię boiska w Marzeninie. Dbamy
o mniejsze boiska i tereny wiejskie. Każde sołectwo 
jest tak samo ważne. Wspólnie z Wami remontuje-
my i modernizujemy obiekty sołeckie, czy to z udzia-
łem pieniędzy z budżetu gminy czy przy wsparciu 
funduszy zewnętrznych.

W tym czasie wydaliśmy na inwestycje ponad 24 
miliony złotych, z czego ponad 15 milionów to by-

ły pieniądze pozyskane z zewnątrz. W budżecie na 
2023 rok zaproponuję radnym ambitny cel zrealizo-
wania inwestycji za ponad 17,5 miliona złotych.

Po latach ciężkiej pracy nareszcie materializuje się 
nasz Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola 
Karsznice. Przy wybudowanym łączniku powstają 
tereny inwestycyjne, a obok rośnie port multimodal-
ny. Jestem przekonany, że za kilka lat zyski z MOF 
pozytywnie odmienią system dochodowy naszej gmi-
ny. Analizy jednoznacznie pokazują, że to właśnie 
wielkiego biznesu potrzebuje nasza gmina do dalsze-
go rozwoju.  

Oczywiście, nie mogę się tylko chwalić bo nie 
wszystko udało się zrealizować. Dużo jeszcze przed 

nami, tym bardziej, że 
cały świat dynamicz-
nie się zmienia i nie 
wszystkie przyszłe wy-
zwania są już znane. 

Dziękuję Wam za każ-
de spotkanie, te oficjal-
ne w urzędzie, czy 
podczas najróżniej-
szych wydarzeń, jak
i te nieoficjalne: na 

spacerze, na ulicy, czy w markecie. Wśród Was znaj-
duję pomysły i inspiracje. Bo kto zna tę gminę lepiej 
niż Wy?

Dziękuję też moim współpracownikom, bez których 
wiele moich i Waszych pomysłów byłoby tylko po-
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Cztery trudne, ale też owocne lata 



Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 30 września 2022 r. podczas 
XLVII sesji Rady Gminy Sędziejowice 
podjęta została uchwała w sprawie okre-
ślenia trybu i szczególnych kryteriów oce-
ny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokal-
nej. Inicjatywa lokalna jest narzędziem 
umożliwiającym realizację działań zgła-
szanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. W jej ramach 
można zgłaszać pomysły i deklarować udział w ich realizacji, który może 
mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.  Przed-
miotowe wnioski mogą dotyczyć między innymi budowy, rozbudowy lub
remontu dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, a także budynków oraz 
obiektów małej architektury stanowiących własność gminy, edukacji,oświaty 
i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony 
przyrody w tym zieleni i rewitalizacji, porządku i bezpieczeństwa publiczne-
go. Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej bezpośrednio do Wójta Gminy 
Sędziejowice mogą składać mieszkańcy, bądź za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Podczas oceny przedmiotowych wniosków pod uwagę brane będą następujące 
kryteria:

    1. Celowość zadania ze względu na potrzeby społeczności lokalnej.
    2. Udział mieszkańców w realizacji zadania.
    3. Zaangażowanie środków z budżetu gminy w realizację zadania.
    4. Stopień przygotowania realizacji zadania.
    5. Sposób i koszt utrzymania efektów inicjatywy lokalnej.
    6. Trwałość rezultatów zadania zrealizowanego w ramach inicjatywy

  lokalnej.
    7. Ocena merytoryczna przygotowanego wniosku.

Ocena wniosku dokonywana jest jak najszybciej i nie powinna trwać dłużej 
niż 30 dni. Osoby wskazane we wniosku do kontaktu informowane są o wy-
nikach oceny. Jeśli istnieje możliwość zrealizowania inicjatywy podpisywana 
jest umowa pomiędzy mieszkańcami bądź podmiotem wnioskującym
a Gminą Sędziejowice. W jej ramach ustalane są wszystkie szczegóły realizacji 
umowy. Zadania zgłoszone w ramach inicjatyw lokalnych będą realizowane 
do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy.

W związku z powyższym proszę o zainteresowanie się inicjatywą lokalną
i zapraszam do współpracy.

Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice

Jarosław Bartczak
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Blisko półtora miliona złotych tra-
fiło do mieszkańców Gminy Sę-
dziejowice w formie dotacji do 
wymiany źródeł ciepła. Taki jest 
wynik działania programu „Czy-
ste Powietrze”. Spory udział w 
osiągnięciu tego efektu ma działa-
jący w Urzędzie Gminy punkt 
konsultacyjno-informacyjny.

Gminny punkt w okresie od lipca 
2021 do lipca 2022 udzielił aż 260 
konsultacji. - Mieszkańcy najczę-
ściej zwracali się o podstawowe in-

formacje dotyczące programu.
- mówi Magdalena Dawidzka,
z punktu „Czyste Powietrze” – Ja-
kie źródła ciepła podlegają wymia-
nie, które z dostępnych na rynku 
rozwiązań kwalifikują się do dopłat 
i na jaką kwotę wsparcia mogą li-
czyć – dodaje konsultantka.
   W ciągu tych 12 miesięcy pra-
cownicy punktu prowadzili działa-
nia informacyjne i promocyjne; 
zorganizowali cztery spotkania in-
formacyjne dla mieszkańców, za-
kupili czujniki jakości powietrza, 

„Czyste Powietrze” w Gminie Sędziejowice
www.gminasedziejowice.eu

Mieszkańcy, którzy posiadają na 
swoich nieruchomościach szamba
i przydomowe oczyszczalnie ście-
ków, powinni wymagać od firm 
odbierających nieczystości rachun-
ków za usługę. Za ich brak można 
zapłacić karę. Usługę świadczyć 
mogą wyłącznie przedsiębiorcy po-
siadający odpowiednie zezwolenie. 

Zasady dotyczące bezodpływowych 
zbiorników (szamb) oraz przydo-
mowych oczyszczalni reguluje usta-
wa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Według jej zapi-
sów, poza obowiązkiem posiadania 
umowy na wywóz nieczystości cie-
kłych, należy też mieć potwierdze-
nie regularności ich odbioru. Nie 
wyrzucajmy starych rachunków, 
należy je zachować na okoliczność 
kontroli.  
   Warto zadbać o kompletność do-
kumentów także z innych powo-
dów. Według zasad dobrej praktyki 
rolniczej wymaganych przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przy udzielaniu dopłat, 

niedopuszczalne jest by ścieki z bu-
dynków mieszkalnych były groma-
dzone lub wywożone wspólnie z gno-
jówką lub gnojowicą na grunty rolne.
   Poza tym ważny jest odpowiedni 
stan techniczny instalacji. Nie-
szczelne szambo grozi zanieczysz-
czeniem bakteriologicznym i che-
micznym wody oraz gleby. Choro-
botwórcze bakterie są wchłaniane 
przez rośliny, w tym także warzy-
wa w przydomowych ogródkach. 
Szkodliwe związki chemiczne roz-
przestrzeniają się także na większe 
odległości, skażając wody podziem-
ne. Dlatego przepisy nakazują regu-
larne kontrole oraz kary dla 
mieszkańców, którzy w nieodpo-
wiedni sposób dbają o wywóz nie-
czystości ciekłych.
   Usługę wywozu nieczystości cie-
kłych mogą wykonywać jedynie 
przedsiębiorcy posiadający zezwo-
lenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych wydane przez 
Wójta Gminy Sędziejowice.

Zadbaj o rachunki – 
uniknij kary

w Urzędzie Gminy pojawiła się 
elektroniczna tablica informacyj-
na, zakupiono też gadżety pro-
mujące program. Te działania 
przełożyły się na wysokie zainte-
resowanie i aż 175 zawartych 
umów na dofinansowanie. W sa-
mym punkcie konsultacyjno-in-
formacyjnym złożo-ych zostało 39 
wniosków. W pierwszym kwarta-
le 2022 Gmina Sędziejowice zajęła 
414. miejsce w rankingu na 2105 
gmin, które biorą udział w pro-
gramie „Czyste Powietrze”.

Z gminnym punktem konsulta-
cyjno-informacyjnym można się 
kontaktować pod nr. tel. 43 840 00 
21, lub osobiście w Urzędzie Gmi-
ny od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.30 – 15.30.  

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia 
ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich 
opróżniania, przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli często-
tliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych
a także umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości. 

Zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiada-
nego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni 
ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Sędziejowice w terminie do 
31.12.2022 roku. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Sędzie-
jowice ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (Referat Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, pokój nr 1), na stronie internetowej www.gminasedziejowice.eu
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wiatu łaskiego - Pani wicestarosta Teresa Weso-
łowska oraz radna Pani Barbara Potasiak; Wójt 
Gminy Sędziejowice Pan Dariusz Cieślak, Prze-
wodniczący Rady Gminy Sędziejowice - Pan Ja-
rosław Bartczak, Sekretarz Gminy Sędziejowice 
Pan Mirosław Potasiak, radni Gminy Sędziejowi-
ce, Komendant Gminny OSP Pan Tomasz Miel-
czarek, Prezes Gminny OSP Pan Krzysztof 
Domowicz, prezesi gminnych jednostek OSP, dy-
rektorzy i kierownicy gminnych jednostek orga-
nizacyjnych, uhonorowani tytułem „Przyjaciel 
Zespołu Szkół w Marzeninie”, sołtysi sołectw 
Gminy Sędziejowice.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się przemarszem 
całej społeczności szkolnej, zaproszonych gości, 
przybyłych mieszkańców oraz pocztów sztanda-
rowych: Zespołu Szkół w Marzeninie, Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, 
Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach; jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych z: Marze-
nina, Bilewa, Pruszkowa, Kamostka, Brzesk oraz 
Grabi, do Kościoła pw. W.N.M.P. w Marzeninie. 
O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza 
Święta, której przewodniczył ksiądz wikariusz 
Adrian Zimnowłocki. Po nabożeństwie, zgroma-
dzeni w Kościele uczniowie, nauczyciele, pracow-
nicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz zaproszeni 
goście prowadzeni przez Gminną Orkiestrę Dę-
tą „Druh”. udali się na teren boiska szkolnego
im. Ks. Andrzeja Susło, by uczestniczyć w dalszej 
części uroczystości, której kulminacją było odsło-
nięcie i poświęcenie Pamiątkowych Tablic Jubi-
leuszowych.
   Niepowtarzalny klimat wydarzeniu nadały za-
prezentowane publiczności w formie tablic dzie-

100-lecie Publicznej Szkoły Powszechnej w Marzeninie

je szkoły od roku 1922, wystawa fotografii doku-
mentująca działalność szkoły od lat 40 -tych XX 
wieku, listy pracowników szkoły od roku 1922, 
a także listy uczniów i absolwentów 
marzeninskiej szkoły od roku 1932.
   Na uroczystość przybyli byli pracownicy i ab-
solwenci szkoły oraz goście oficjalni, posłowie na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Piotr Polak, Pa-
weł Bejda, Paweł Rychlik; w imieniu władz po-

Podniosła atmosfera towarzyszyła obchodom ważnego dla środowiska lokalnego i Gminy Sędziejowice,
Jubileuszu 100 - lecia Publicznej Szkoły Powszechnej w Marzeninie. 1 września 2022 roku minął wiek od kiedy pierw-
szy uczeń przekroczył próg dostojnej Jubilatki, a jej mury stały się drugim domem dla pokoleń mieszkańców okolicz-
nych sołectw. Wysiłkiem całej społeczności Zespołu Szkół w Marzeninie, przygotowano uroczystość, która z pewnością 
stanie się elementem dziedzictwa pamięci o ludziach, podejmowanych działaniach i tradycji. 

Minął pierwszy rok pełnienia funkcji Prezesa 
Zarządu Oddziału Gminnego OSP. Jak pan wi-
dzi te ostatnie 12 miesięcy?

Każda nowa sytuacja budzi wyzwania. Pandemia 
przyhamowała nasz rozwój i działania, ale z po-
czątkiem mojej kadencji już następuje zmiana sy-
tuacji. Widać już zmiany w zadaniach, oczeki-
waniach i coraz większą liczbę obowiązków. Po-
za tym, czym zajmowaliśmy się przed i w cza-
sie pandemii, dodatkowo jesteśmy obecni przy 
gminnych uroczystościach, bierzemy udział
w zabezpieczaniu imprezy MotoFolk, rajdów ro-
werowych, wyścigów kolarskich, coraz bardziej 
angażujemy się w życie gminy. Priorytetem po-
zostaje jednak pożarnictwo i nasze cztery jedno-
ski w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym, te najlepiej wyposażone, na których spo-
czywa najwięcej zadań.

Zadań coraz więcej, potrzeba na pewno też co-
raz więcej pieniędzy by sprostać wyzwaniom. 
Jak OSP sobie radzi by nadążyć za zmianami? 

Zadowolony jestem z tego, że w tym roku prak-
tycznie każda jednostka otrzymała jakieś wspar-
cie. Zwracaliśmy się do Ministerstwa Sprawie-
dliwości, Urzędu Marszałkowskiego, do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do 
Orlenu. Pukaliśmy do wszystkich drzwi. Zdoby-
liśmy promesę na średni samochód dla OSP 
Pruszków, który będzie zakupiony w tym roku 
za środki z komendy głównej PSP, z gminy,

Kluczem dialog i współpraca
Rozmowa z Krzysztofem Domowiczem, Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Sędziejowicach, podsumowująca pierwszy rok pełnienia funkcji.

z funduszy MSWiA. To poważny wydatek, dla-
tego tych źródeł finansowania jest tak wiele. Mię-
dzy innymi dzięki inwestycjom idziemy do przo-
du. Poziom wyszkolenia stale się podnosi. Udo-
wodniły to gminne manewry na obiekcie nowe-
go przedszkola w Sędziejowicach pod okiem kadr 
z komendy powiatowej. Plan był ambitny, wy-
zwania trudne ale akcja przebiegła bez zastrzeżeń.

Czy jest tak całkiem zielono? Jednostek jest 11, 
na pewno pojawiają się też obszary na których 
jest jeszcze potencjał do poprawy?

Baza lokalowa. OSP Marzenin i Sedlce, jednost-
ki z KSRG na pewno wymagają inwestycji. Na-
sze budynki są już wiekowe i standardami 
odbiegają od współczesnych norm, często wyma-
gają napraw i remontów. Na szczęście mamy 
wsparcie w gminie. Podoba mi się, że jest na tej 
płaszczyźnie dialog. Nie ma dyktatu z jednej, czy 
drugiej strony. Gmina zna potrzeby, ale ma też 
ograniczone możliwości. Sam jestem radnym
Rady Gminy Sędziejowice. Znam budżet, wiem 
w jaki sposób działa i że nie da się dołożyć pienię-
dzy w jednym miejscu bez zabierania z innego. 
Widzę jednak zaufanie i chęć wsparcia. 

Czy w ciągu tych ostatnich 12 miesięcy pełnie-
nia funkcji mógłby Pan jednoznacznie wskazać 
co może uznać za sukces, a co za porażkę?

Może trudno to nazwać tak jednoznacznie suk-
cesem, bo nie do końca mam na to wpływ, ale na 

pewno cieszy mnie postawa jednostek i ich zaan-
gażowanie. Wszystkie chcą się rozwijać, iść do 
przodu, realizować jakieś plany, składają wnioski 
o dofinansowanie. Trudno jest wskazać taką, któ-
ra stała by w miejscu. Kto nie idzie do przodu, 
ten się cofa, a widzę, że żadna jednostka nie chce 
zostać w tyle. A co do porażek? Trudno tak sa-
mego siebie oceniać. To może lepiej zostawić in-
nym. Na pewno chciałoby się więcej. Więcej 
sprzętu, więcej funduszy, szkoleń. Na pewno czu-
ję na sobie odpowiedzialność, bo moją kandyda-
turę poprali wszyscy. W OSP działam nie od 
wczoraj, przez kilkanaście lat przecież byłem pre-
zesem OSP Bilew, byłem skarbnikiem gminnym 
OSP, trzecią kadencję jestem radnym gminnym. 
Ludzie mnie znają i chyba wierzą w moje zaan-
gażowanie skoro ciągle mam ich zaufanie. Poma-
ga wsparcie osób, z którymi współpracuję. mam 
na mysli komendanta gminnego Tomasza Miel-
czarka, wójta Dariusza Cieślaka oraz druhów jed-
nostek z terenu Gminy Sędziejowice. Tutaj też 
jest dialog i dobra współpraca. A czas weryfika-
cji i autorefleksji na pewno jeszcze przyjdzie. Do-
piero minął pierwszy rok z pięcioletniej kadencji, 
więc jeszcze wiele wyzwań przede mną.   
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Gminny Klub Sportowy Sędziejo-
wice zakończył jesienną rundę na 
siódmym miejscu w tabeli rozgry-
wek Klasy B Keeza Elite 2022/2023 
w grupie Sieradz I. GKS zgroma-
dził w 13 meczach 21 punktów,
o siedem mniej od liderów tabeli. 
Pięta achillesową były mecze u sie-
bie, w których niebiesko-biali za-
notowali aż trzy porażki. Dla po-
równania na wyjazdach tylko raz 
schodzili z boiska pokonani.

Rundę udało się zakończyć efek-
townym zwycięstwem 1:7 nad Het-
manem Sieradz. To zwycięstwo 
przyniosło nieco pocieszenia po pe-
chowo traconych punktach w me-
czach z Piastem Błaszki, czy LKS 
Kamienna. Niedosyt pozostaje, 
szczególnie po tych dwóch wspo-

GKS Sędziejowice - podsumowanie jesieni

Chcesz mieć stały, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji dla mieszkańców Gminy Sędziejowice?

Sędziejowicki Turniej Piłki Siatko-
wej przyciągnął do udziału sześć 
drużyn. Spośród nich najlepsza 
okazała się GRB/WWA, czyli re-
prezentacja Grabicy i Woli Węży-
kowej. Zawodnikiem turnieju 
został Adam Kowalski, również
z tej drużyny. 

Turniej miał nieco zmienioną for-
mułę w porównaniu z ubiegłorocz-
nym. Nie był już zawodami 
sołeckimi, a drużyny mogły zawią-
zywać się dowolnie. Regulamin do-
puszczał udział do dwóch graczy 
spoza gminy w każdym z zespołów. 
- Zastosowaliśmy nieco luźniejszą 
formułę i drużyny chętnie korzysta-
ły z tych zapisów. Mieliśmy zarów-
no drużyny złożone z mieszkańców 
konkretnego sołectwa, ale też grupy 
przyjaciół, znajomych, którzy lubią 
razem uprawiać sport – wyjaśnia 
Justyna Kmiecik, organizatorka za-
wodów. Ostatecznie wygrała druży-
na sołecka – GRB/WWA (sołectwo 

Grabica). Drugie miejsce zajął 
Pruszków, a trzecie drużyna Bez 
Rozgrzewki. Pozostali uczestnicy to 
MT Volley, Młode Orły oraz KKS 
Remis Rakieta.  
   W turniej zaangażowało się grono 
partnerów, sponsorów i podmiotów 
wspierających jak: Ludowy Bank 
Spółdzielczy w Zduńskiej Woli, 
ZSO Nr 1 w Sędziejowicach, sena-
tor Maciej Łuczak, posłowie, Paweł 
Bejda i Dariusz Klimczak, starosta 
pabianicki Krzysztof Habura, radna 
sejmiku Jolanta Zięba-Gzik, Powiat 
Łaski, Urząd Marszałkowski w Ło-
dzi, Osada Kajakowa "Ujście" oraz 
Sołectwo Kozuby.

Emocje pod siatką

mnianych meczach, gdzie punkty 
uciekły w ostatnich sekundach.
   W tabeli prowadzi Piast II Błaszki 
z wynikiem 28 punktów. Tuż za 
nim są Amatorzy Zapolice i KS Rę-
bieskie z taką samą liczbą punktów 
ale gorszym bilansem bezpośred-
nich spotkań. GKS w środku tabeli 
powinien bez obaw o utrzymanie 
przystąpić do rundy wiosennej, ale 
apetyty są nieco wyższe, niż samo 
utrzymanie w klasie rozgrywkowej. 

Siedem punktów straty nie jest złą 
pozycją wyjściową przed piłkarską 
wiosną, tym bardziej, że w pierw-
szych meczach niebiesko-biali zmie-
rzą się z niżej notowanymi LKS 
Wolą Będkowską i MUKS Wrób-
lew, a trzecia kolejka to lokalne der-
by przeciw Amatorom Zapolice. 
Na jesieni udało się pokonać ry-
wala zza między 3:1.
   W pierwszej rundzie rozgrywek 
na boisku pojawiło 28 zawodników.

Skład: Balcerzak Sebastian, Bucz-
kowski Dominik, Chodak Marcel, 
Chudobiński Dominik, Cichecki 
Kamil, Dłużyński Mikołaj, Hatłas 
Michał, Jabłoński Adrian, Kawa-
łowski Tomasz, Kempiński Kacper, 
Kubiś Paweł, Lewandowski Marek, 
Otocki Jan, Pawlak Dawid, Po-
trzebny Michał, Sagan Mikołaj, So-
bala Adrian, Sowiński Emil, 
Stachera Dawid, Szewczyk Kamil, 
Szulgan Karol, Szymczak Wiktor, 
Trzeszczak Damian, Trzeszczak 
Dawid, Urbaniak Adrian, Wojna 
Dominik, Wojna Przemysław, Za-
krajda Kamil.     

Najlepsi strzelcy: Dominik Wojna 
i Dawid Trzeszczak - 9 bramek, 
Adrian Sobala - 8, Tomasz Kawa-
łowski – 7. 

fot. Karolina Mintus


