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Skierniewickie Święto
Kwiatów Warzyw i Owoców
19 września br. reprezentacja Gminy Lipce Reymontowskie wzięła udział
w paradzie podczas obchodów XXXVIII Skierniewickiego Święta Kwiatów
Warzyw i Owoców. Podczas parady gminę reprezentowali najmłodsi jej
mieszańcy: zawodnicy Szkółki Piłkarskiej Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, druhowie Ochotniczej
Straży Pożarnej z Lipiec Reymontowskich i Drzewiec oraz członkowie
Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta. Reprezentacji
przewodniczył Wójt Gminy Jerzy Czerwiński.
Stoisko promocyjne reprezentowało KGW Lipce Reymontowskie.

Gospodarzami tegorocznych dożynek powiatowych była gmina
Kowiesy. 23 sierpnia br. delegacje z gmin naszego powiatu spotkały
się w kościele parafialnym w Chojnacie na mszy dziękczynnej za plony.
Następnie barwny korowód udał się na boisko w Woli Pękoszewskiej gdzie
odbywała się dalsza część uroczystości.
Wyjątkowo atrakcyjnie zaprezentowali się gospodarze lipieckich
dożynek parafialnych, czyli delegacja z Mszadli w skład, której weszli:

1. Barańczyk Marek i Małgorzata
2. Barańczyk Mirosław i Katarzyna
3. Gruchała Krzysztof i Anna
4. Janczak Jarosław i Magdalena
Pierwszy raz w historii dożynek w pełni wykorzystano potencjał A.Z.R.
im. Wł. St. Reymonta. Nasz zespół zapewnił oprawę artystyczną dla każdego
prezentowanego przez gminy wieńca. W zgodnej opinii wszystkich gości
pomysł i poziom artystyczny występu był wyjątkowy.
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Z prac Rady Gminy
W III kwartale br. Rada Gminy spotkała się
na sesji w dniu 2 września br.
Na wstępie VI sesji zebrani wysłuchali:
- informacji Przewodniczącej Rady Gminy Danuty
Łaskiej o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
- informacji Wójta Gminy Jerzego Czerwińskiego
w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
Następnie zgłoszone zostały interpelacje
i zapytania przez:
1)radnego Mirosława Barańczyka, który zapytał
o koszty dowozu uczniów z Teresina i Kotulina
do szkoły w Mszadli, które będzie musiało pokrywać stowarzyszenie prosząc, aby to była jak
najmniejsza kwota lub całkowicie pokrywana
przez gminę;
2)radnego Jozefa Kuchtę, który zapytał na czyich
gruntach biegnie droga przeciwpożarowa nad
lasem w Lipcach R. (od ul. Cichej do Leśnej)
i czy powinna być ogrodzona?
3)radnego Ryszarda Dąbrowskiego, który zapytał
czy niewykorzystane środki, z kwoty 11 tys. zł
przedzielonej na zakup narzędzi hydraulicznych,
nie można przekazać na jednostkę OSP w Lipcach R. na założenie kolejnych drzwi?
Zwrócił także uwagę, aby:
- wykosić zielsko między mostem a oczyszczalnią
ścieków w Lipcach R.
- obciąć gałęzie przy drodze do „Domku Reymonta”, gdyż nie można tam przejechać;
4)radnego Łukasza Barańczyk, który powiedział
o procedurze wniosków suszowych , żeby
mieszkańcy mogli składać i zapytał czy będą
zwolnienia z podatku?
5)wiceprzewodniczącą Annę Gidrewicz-Krawczyk,
która zapytała:
- kiedy panowie powrócą do wycinki zakrzaczeń
od przejazdu do stacji PKP w Woli Drzewieckiej,?
- czy drogą na kolonii Rowy w Woli Drzewieckiej
będzie poprawiona?
- czy wiadomo już co ze sprzedażą budynku po
byłej szkole w Woli Drzewieckiej ?
oraz powiedziała:
- o potrzebie naprawy zapchanego przepustu
w Woli Drzewieckiej na kolonii Praga,
- o błędzie w zapisie nazwy miejscowości „Wola
Drzewiecka” na znaku drogowym przy wjeździe
do Lipiec R. ( od strony Chlebowa),
- o potrzebie posprzątania śmieci pod tunelem
w Lipcach R.
6) radnego Wiesława Maja, który poprosił, by
wysłać pismo do właściciela posesji w Mszadli,
aby usunął orzeszynę, która wystaje na drogę
i zasłania widoczność;
7) radną Annę Czajkę, która zgłosiła problem niesprawnych hydrantów i zapytała czy można uruchomić drugą studnie w hydroforni w Mszadli?

8) przewodniczącą Danutę Łaską, która zapytała
o fotowoltaikę, czy są już znane jakieś programy
unijne, które pozwoliłyby wykorzystać ten sposób pozyskiwania energii na dużych powierzchniach budynków takich jak szkoły, urzedy itp.?

KOMISJE
RADY GMINY

W kolejnym punkcie, który był wiodącym
punktem obrad, Rada Gminy zapoznała się
z informacją z wykonania budżetu gminy za
I-sze półrocze 2015 r.

Komisje Rady Gminy odbyły 2 posiedzenia.
W dniu 26 sierpnia br. Komisja Oświaty,
Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisja
Rozwoju Gospodarczego i Finansów zaopiniowały materiały będąc przedmiotem obrad
VI sesji , która odbyła się 2 września br.

W dalszej części sesji wysłuchano informacji:
- stowarzyszeń o dotychczasowym działaniu
i nowym roku szkolnym 2015/16,
- oświatowej dotyczącej uzyskanych w naszej
gminie wyników sprawdzianów szóstoklasistów
oraz egzaminów gimnazjalnych, a także przygotowania placówek gminy Lipce Reymontowskie
do rozpoczętego roku szkolnego 2015/2016.
- Prezesa Lokalnej Grupy działania „Gniazdo”.
Na VI sesji odjęto uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2015 r.
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2015-2018 wraz z wieloletnią prognozą
długu gminy Lipce Reymontowskie,
- uchylenia uchwały Nr V/34/15Rady Gminy
Lipce R. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Lipce R.,
- uchylenia uchwały Nr V/35/15Rady Gminy Lipce R. w sprawie nadania statutów jednostkom
pomocniczym Gminy Lipce Reymontowskiesołectwom.
Obrady zakończyły odpowiedzi na pytania
i interpelacje radnych, których udzielił Wójt
Gminy Jerzy Czerwiński.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

Kolejne wspólne posiedzenie komisje odbyły w dniu 5 października br. Podczas tego
posiedzenia komisje wysłuchały informacji
o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy,
zaopiniowały projekty uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości zabudowanych będących
przedmiotem zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie gminy Lipce Reymontowskie dotychczasowemu użytkownikowi;
- zawarcia porozumienia z Powiatem Skierniewickim, Powiatem Łowickim, Gminą Maków
i Gminą Łyszkowice dotyczącego wspólnej
realizacji projektu pn. „Połączenie terenów marginalizowanych wschodniej części województwa
łódzkiego z autostradą A2, szansą na rozwój
regionu” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020”;
- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
Uchwały te zostaną przedłożone na VII
sesji Rady Gminy, która odbędzie się 14
października br.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

ZEBRANIA WIEJSKIE

W miesiącu wrześniu br. odbyły się w poszczególnych sołectwach Gminy Lipce Reymontowskie zebrania wiejskie.
W zebraniach wiejskich uczestniczyli: Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łaska, Wójt
Gminy Jerzy Czerwiński , Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik oraz pracownicy Urzędu Gminy.
Podczas zebrań mieszkańcy wnioskowali
o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie
Gminy Lipce Reymontowskie na rok 2016
ze środków sołectwa w ramach funduszu
sołeckiego i podjęli w tym temacie stosowne
uchwały.
Poszczególne sołectwa planują wykonanie:
- Chlebów - zakup budynku po byłym sklepie
- Drzewce - zagospodarowanie terenu koło szkoły
poprzez budowę altany z miejscem do grillowania i ogrodzenie terenu

- Lipce Reymontowskie –przebudowa drogi
gminnej ul. Wiosenna
- Mszadla - przebudowa pomieszczeń w strażnicy
OSP
- Retniowiec - zakup zastawy stołowej i zagospodarowanie terenu wokół kapliczki
- Siciska - budowa placu zabaw
- Wola Drzewiecka-przebudowa drogi kolonia
Rowy
- Wólka Krosnowska - remont pomieszczeń
w świetlicy OSP oraz zakup farby na pomalowanie dachu remizy OSP
- Wólka Podlesie - remont kapliczki.
Ponadto w trakcie zebrań zgłoszono wiele
wniosków i uwag, które zostały przekazane
do realizacji poszczególnym pracownikom
Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska
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REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
BOISKO
Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

Czas wakacji to czas remontów. W 2015 roku w placówkach oświatowych zrealizowano następujące remonty:

Uczniowie szkół od września mogą
korzystać ze zmodernizowanego boiska wielofunkcyjnego znajdującego
się przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich. W bieżącym roku firma
ANH Dzięcioła Stanisław z Duczek
wykonała nawierzchnię poliuretanową. Na boisku zostały wydzielone trzy
boiska: do piłki koszykowej, siatkowej
i ręcznej. Koszty wykonania nowej
nawierzchni i nadzoru inwestorskiego
wyniosły 113.529,00 zł. Zadanie było
realizowane z udziałem środków
Funduszu Sołeckiego.
Przypomnijmy, iż w roku ubiegłym
na boisku zostało wymienione wyposażenie sportowe oraz wykonane
odwodnienie wokół płyty boiska.
Tym samym stare boisko zostało
unowocześnione i stało się bardziej
bezpieczne dla użytkowników.
Z boiska mogą korzystać wszyscy
miłośnicy sportu. Jednak, aby służyło
ono jak najdłużej, prosimy nie wchodzić na nawierzchnię w korkotrampkach oraz wjeżdżać rowerami i innymi
pojazdami.

PRZEBUDOWA
DROGI
W WOLI
DRZEWIECKIEJ
2 października oddana została
do użytku droga dojazdowa do pól
na Kolonii Podstacja w Woli Drzewieckiej. Na odcinku o długości 719
m wykonawca – Pan Marek Dziuda
z Drzewiec, wykonał nawierzchnię
z destruktu bitumicznego. Łączny
koszt budowy drogi i nadzoru inwestorskiego wyniósł 43.452,21 zł.
Zadanie było realizowane z udziałem
środków Funduszu Sołeckiego. Ponadto na realizację inwestycji gmina
pozyskała dotację w wysokości
5.930,00 zł ze środków budżetu
Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów
z produkcji rolniczej.

Nazwa szkoły

Nazwa inwestycji/
remontu

wykonawca

Kwota brutto w zł

Szkoła Podstawowa
w Lipcach
Reymontowskich

Założenie wykładziny
na dolnym korytarzu
i na schodach w
Szkole Podstawowej
w Lipcach
Reymontowskich

P.P.H.U. Jacek
Świątek, ul.
Tomaszowska 147 A,
93-635 Łódź

32051,43 zł

Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum
w Lipcach
Reymontowskich

Wstawienie rynienek
betonowych
odprowadzających
wodę z rynien

EL-Bruk Emil Pokora,
ul. Dominikowej
12, 96-127 Lipce
Reymontowskie

4500,00 zł

Gimnazjum
w Lipcach
Reymontowskich

Zaadaptowanie
zaplecza pomiędzy
salami nr 11 i 12 na
pokój nauczycielski
i pokoju
nauczycielskiego
na pomieszczenia
świetlicy (zakup
wykładziny
przemysłowej, listew
przypodłogowych,
drzwi przeszklonych,
wybicie i
zamontowanie
drzwi, malowanie
pomieszczenia)

Pracownik własny

3000,00 zł

Szkoła Podstawowa
w Drzewcach

Wymiana 3 okien i
drzwi wewnętrznych

PH BARTEK
ul. 11 Listopada 63,
95-040 Koluszki

6.090,00 zł

Szkoła Podstawowa
w Mszadli

Założenie wykładziny
na górnym korytarzu
i na schodach w
Szkole Podstawowej
w Mszadli

P.P.H.U. Jacek
Świątek, ul.
Tomaszowska 147 A,
93-635 Łódź

13.915,54 zł

Przedszkole
w Lipcach
Reymontowskich

Wymiana okna w
piwnicy

TOM-DAR
Ul. Targowa 1
99-420 Łyszkowice

763,00 zł

Inwestycje w Szkole Podstawowej w Mszadli i w Drzewcach zostały wykonane ze środków Urzędu Gminy.

ZATOKA
PARKINGOWA DLA
AUTOBUSU
SZKOLNEGO
Od nowego roku szkolnego dowożący uczniów do lipieckich szkół „Antek”
parkuje w nowej zatoce parkingowej.
Zatoka wybudowana została w ciągu
drogi powiatowej Pszczonów – Słupia.
Dotychczas istniejąca przy ogrodzeniu
szkoły skarpa została zniwelowana,
w jej miejsce został przesunięty chod-

nik, zaś w miejscu chodnika powstała
zatoka.
Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków budżetu gminy. Łączne koszty budowy wyniosły
23.597,97 zł. Wykonawcą zadania był

Zakład Ogólnobudowlany „MARBUDEX” Marek Kierlańczyk ze Skierniewic.
Budowa zatoki dla autobusu szkolnego znacznie zwiększyła bezpieczeństwo ruchu drogowego przy lipieckich
szkołach.
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OSP DRZEWCE ZNÓW
NAJLEPSZE!
30 sierpnia na stadionie w Lipcach Reymontowskich rozegrane
zostały IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP
z terenu powiatu skierniewickiego.
W zawodach udział wzięło 28
drużyn. Naszą gminę reprezentowały dwie drużyny z Drzewiec
(męska i żeńska) oraz jedna z Lipiec
Reymontowskich (męska).
Rywalizację przeprowadzono
w dwóch konkurencjach biegu

sztafetowym i ćwiczeniu bojowym.
W kategorii mężczyzn już po raz
siódmy bezkonkurencyjni okazali
się strażacy z Drzewiec, którzy
uzyskali fantastyczne rezultaty najlepsze w tym roku w całej Polsce.
Zawody, których gospodarzem
była nasza gmina przeprowadzone
były jak podkreślali obserwatorzy
w sposób wzorowy.

SPOTKANIE
STRAŻAKÓW
Z BISKUPEM!
6 września w remizie OSP
w Lipcach Reymontowskich
odbyło się spotkanie strażaków z naszej gminy z biskupem Józefem Dziubą.
W spotkaniu uczestniczyły
druhny, druhowie oraz najmłodsi strażacy z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Komendant Gminny druh
Krzysztof Supera omówił

działalność naszych jednostek OSP, przedstawił plany
na przyszłość i podkreślił
znakomitą współpracę z proboszczem naszej parafii ks.
Franciszkiem Urbaniakiem.

Wszystkich druhów zdziwiła znakomita znajomość
tematów strażackich przez
księdza biskupa.

TURNIEJ SPEEDWAY SHOW
W niedzielę 27 września
br odbył się Turniej Speedway Show. Orzeł Łódź
pokonał zespół Vito Team,
czyli prezesa Witolda Skrzydlewskiego, któremu skład
wybrał Rory Schlein.
Z inicjatywy Sławomira
Krawczyka, druhowie OSP
z Lipiec Reymontowskich
(juniorzy 7-11 lat jak i strażacy biorący czynny udział
w akcjach ratowniczo – gaśniczych wraz z rodzinami)
otrzymali zaproszenie na
ten turniej.
Mecz obfitował w mijanki
i był ciekawy dla kibiców,
którzy szczelnie wypełnili
kameralny stadion w Łodzi.
Wraz z kibicami bawili się
zawodnicy, trener i prezes
Orła. Oprócz walki zawodników, fani obejrzeli historyczny wyścig pomiędzy
Witoldem Skrzydlewskim,
Lechem Kędziorą, Rorym
Schleinem i Mariuszem
Puszkowskim, który bawił
publiczność szybką jazdą
i popisami na jednym kole.
Witold Skrzydlewski był
bliski wygrania, ale Rory
Schlein złapał go „na kresce’
Ostateczne wyniki turnieju to : Vito Team – 43, Orzeł
Łódź – 47.
Z turnieju strażacy przywieźli puchar od prezesa
Witolda Skrzydlewskiego za
udział w zawodach a także
pamiątkowe zdjęcia. Sponsorem wyjazdu był Urząd
Gminy Lipce Reymontowskie oraz OSP Lipce Reymontowskie.
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DOŻYNKI
W RETNIOWCU
W miesiącu sierpniu br.
mieszkańcy wsi Retniowiec spędzili miłe chwile
świętując zakończenie
żniw. W tym celu wykorzystano sprzęt zakupiony ze
środków funduszu sołeckiego. W nowym oświetlonym namiocie wiejskim
liczna grupa mieszkańców i zaproszonych gości raczyła się frykasami

przygotowanymi przez
gospodynie domowe. Do
wczesnych godzin rannych biesiadowano przy
nowych stołach i bawiono
się przy muzyce, którą
zapewniła młodzież.
Gratulujemy mieszkańcom inicjatywy pomysłu
i zaangażowania w przygotowanie uroczystości.

WIZYTACJA DUSZPASTERSKA W NASZEJ GMINIE
6-go września br. mszą
świętą w kościele parafialnym w Lipcach Reymontowskich rozpoczęła się
wizytacja duszpasterska
księdza biskupa Andrzeja
Dziuby. Następnie Jego
Ekscelencja spotkał się
na śniadaniu z Radą Parafialną i przedstawicielami
samorządu. Gościł także
na spotkaniach z druhami
OSP, członkami A.Z.R. im.
Wł. St. Reymonta i KGW.
W dniu 15 września br.
Jego Ekscelencja spotkał się z pracownikami
Urzędu Gminy i GOKSiR.
Wizytował także szkoły
i przedszkola, które to
przedstawiały programy
artystyczne.
W miłej i serdecznej
atmosferze rozmawiano
o problemach i planach na
przyszłość naszej małej
lipieckiej ojczyzny.
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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
W RODZINIE W NASZEJ GMINIE

Podejmowanie interwencji w środowisku
wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się
w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty, która
obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli w/w instytucji
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Ze sprawcami przemocy i z osobami jej
doświadczającymi pracują tzw. grupy robocze
utworzone spośród członków Gminnego Zespołu
Interdyscylinarnego.
Prace w ramach grup roboczych prowadzone
są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez
zespół interdyscyplinarny lub wynikających
z problemów występujących w indywidualnych
przypadkach.
W ciągu 4 lat działania Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego wpłynęło 14 Niebieskich
Kart sporządzonych przez Policję w związku
z interwencją związaną z przemocą w rodzinach.
Z rodzinami tymi opracowywane są i realizowane plany pomocy, monitorowana jest sytuacja
rodzin i dokumentowane działania podejmowane
wobec rodzin.
Rodziny dotknięte przemocą kierowane są
do odpowiednich specjalistów typu: psycholog,
poradnia wychowawczo-zawodowa, gminna
komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
obliguje gminy do tworzenia gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
- opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie;
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące
wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie;
- zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zgodnie z w/w ustawą Zarządzeniem Wójta
Gminy Lipce Reymontowskie w dniu 24 października 2011 roku powołany został Gminny Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych między wójtem a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład
zespołu.
A w jego skład wchodzą przedstawiciele następujących instytucji działających na terenie naszej
Gminy:
- Policji,
- Oświaty,
- Służby zdrowia,
- Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- Parafialnego Zespołu Charytatywnego „Caritas”.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy
Społecznej.

SUSZA
W GMINIE

WYCINKA DRZEW PROBLEM
ZAORYWANIA
DRÓG GMINNYCH

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe
prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia
oraz poszanowania godności osobistej, a władze
publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim
obywatelom równe traktowanie i poszanowanie
ich praw i wolności, a także zwiększyć skuteczność
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ze względu na panującą w Polsce suszę i straty,
które wystąpiły w rolnictwie, Urząd Gminy wszczął
procedurę szacowania szkód. W składzie komisji
zgodnie z Zarządzeniem Wojewody znaleźli się
również przedstawiciele ŁODR-u i Izby Rolniczej
w Łodzi.
Komisja mogła oszacować uprawy wskazane
w raportach opublikowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach. Zgodnie z raportem
szacowano trawy, ziemniaki, kukurydzę, rośliny
strączkowe, aronię i sady owocowe.
W Gminie Lipce Reymontowskie złożono 74
wnioski. Osoby, których straty przekroczyły 30
% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie mogły złożyć wniosek do ARiMR o pomoc
finansową.

Przypominamy, że usuwanie drzew i krzewów ze
względu na okres lęgowy ptaków powinien mieć
miejsce w terminie od 15 października do 28 lutego.
Wyjątki dotyczą drzew wycinanych ze względów
bezpieczeństwa i sanitarnych. Tak jak dotychczas,
wniosek składa się w urzędzie gminy.

We wniosku należy podać:
• dane właściciela nieruchomości;
• tytuł prawny do nieruchomości (numer księgi wieczystej lub aktu notarialnego) i jej przeznaczenie;
• nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do wycięcia;
• obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub
powierzchnię zajmowaną przez krzew;
• przyczynę i termin planowanej wycinki;
Do wniosku należy załączyć rysunek lub mapę
z zaznaczeniem usytuowania drzewa lub krzewu
w stosunku do granic działki i obiektów budowlanych na niej położonych.
Nie wymaga uzyskania zezwolenia   wycinka
drzew owocowych, na plantacjach drzew i krzewów
oraz których wiek nie przekracza 10 lat.

UTRZYMANIE DRÓG
W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016
W miesiącu październiku br. zostały podpisane
umowy dotyczące zimowego utrzymania dróg
w sezonie zimowym 2015/2016 z Ochotniczą Strażą Pożarną z Lipiec Reymontowskich oraz Firmą
Usługową Dziuda Marek z Drzewiec.
Usługę w zakresie odśnieżania dróg położonych we wsi: Lipce Reymontowskie, Chlebów,
Retniowiec, Mszadla, Wólka Krosnowska, Wólka
Podlesie będzie świadczyć Ochotnicza Straż Pożarna. Natomiast Firma Marka Dziudy zobowiązała

się do odśnieżania dróg położonych we wsi Wola
Drzewiecka i Drzewce, a także zwalczania gołoledzi poprzez sypanie piachem z solą wszystkich
dróg znajdujących się w zarządzie Gminy Lipce
Reymontowskie.
Uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg
gminnych można zgłaszać w Urzędzie Gminy Lipce
Reymontowskie, w godzinach urzędowania od 8.00
do 16.00 – tel. 46 831-61-66 , 46 831-61-97.

W związku z wykonywanymi pracami rolniczymi
na polach uprawnych, w ostatnim czasie nasilił się
problem zaorywania dróg gminnych, dojazdowych
do pól. Działania takie doprowadzają do utrudnień
komunikacyjnych i szeregu konfliktów społecznych.
Postępowanie takie jest niezrozumiałe i naganne. To są przecież drogi dojazdowe do gruntów
rolnych oraz gospodarstw i mają służyć przede
wszystkim Państwu - Mieszkańcom Gminy Lipce
Reymontowskie.
Pragnę więc zaapelować do wszystkich rolników,
którzy użytkują grunty przylegające do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób,
aby nie niszczyć nawierzchni dróg i nie zaorywać
pasów drogowych.
Jednocześnie proszę o zachowanie porządku
przy gruntach, oraz drogach bezpośrednio do
nich przylegających. Należy zadbać o czystość
nawierzchni, po których poruszają się, maszyny
rolnicze wjeżdżające, oraz wyjeżdżające z gruntów
rolnych, i posesji tak, aby nie zanieczyszczać dróg,
przez nanoszenie na nie błota, odpadów z pól, lub
obornika.
Zgodnie z art. 91 i art. 100 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. Kodeks wykroczeń „kto zanieczyszcza drogę publiczną…” i „kto zaorywa lub w inny sposób
zwęża pas drogowy…., podlega karze grzywny
albo karze nagany”.
Liczę na społeczną odpowiedzialność Państwa
i mam nadzieje, że apel ten spotka się ze zrozumieniem.
Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński
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WARTO WIEDZIEĆ

Od 25 do 27 września br. delegacje lipieckich
szkół noszących imię Wł. St. Reymonta wzięły udział
w kolejnym Zlocie Szkół Reymontowskich w Lublinie, w trakcie którego miały miejsce dwa ważne dla
mnie wydarzenia. Pierwszym było wręczenie Panu
Kazimierzowi Chrapce - Honorowemu Obywatelowi
Lipiec Reymontowskich – Odznaki „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”, o którą wystąpiła do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja im. Wł.
St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich za piękną patriotyczną pracę Prezesa bliźniaczej Fundacji
w łonie kanadyjskiej Polonii  oraz w podziękowaniu
za doniosłą promocję autora „Chłopów” w naszym
kraju, którą stanowi XI już edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”.
Starania te inspirowała i skutecznie wsparła pani
Emilia Krakowska, również Honorowa Obywatelka
Lipiec Reymontowskich, która w tym roku miała
możliwość przekonać się jak wygląda praca Pana
Prezesa Kazimierza Chrapki goszcząc w Kanadzie,
dzięki współpracy zaprzyjaźnionych Fundacji. Był to
niezwykle podniosły moment uroczystości organizowanej w historycznych wnętrzach pięknego Lublina.
Drugim ważnym i niezwykle miłym przeżyciem
tego wyjazdu było spotkanie z kolejnym aktorem filmu
„Chłopi” w reżyserii Jana Rybkowskiego, którym był
Pan Jerzy Rogalski, grający brata Jagny. Filmowy
Jędrzej świetnie pamiętał dni realizacji „Chłopów” również w Lipcach, spotkania ze sławnymi już wówczas

aktorami, z którymi pracował na tym planie, podzielił się
przy okazji wspomnieniami o swojej własnej „drodze
do sceny”. Pewnie niewiele osób wie, że Pan Jerzy
Rogalski wychowywał się w pobliskich Skierniewicach.
Mieszkał naprzeciwko budynku Sejmiku. Tu „złapał
bakcyla tej sztuki”, gdy jako mały chłopiec wysłany
przez matkę na przedstawienie pt.”Balladyna” uciekł
z widowni na widok zjawy Aliny. Zdobył jednak jeszcze
raz bilet, jeszcze raz zasiadł na widowni w Sejmiku
i już tak został w tej fascynacji teatrem, filmem i …
w naszej pamięci, jako współtwórca tak bliskiego nam

dzieła, jakim jest ekranizacja „Chłopów”. Pana Jerzego
Rogalskiego zaprosiłam oczywiście do Lipiec. Obiecał
wizytę, jednak raczej w terminach wakacyjnych, gdyż
praca w Teatrze w Lublinie, dojazdy do Warszawy
czasowo bardzo go ograniczają. Jestem pewna, że do
wizyty jednak dojdzie i wszyscy będą mogli wysłuchać
tych niezwykłych opowieści. Zatem poczekajmy …
Prezes Fundacji
im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
mgr Danuta Łaska

OD PIERWSZEGO DO OSTATNIEGO ADRESU W WARSZAWIE…
Od kilku lat uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł.
St. Reymonta  w Lipcach Reymontowskich wyruszają
jesienią na ogólnoszkolną wycieczkę, której celem jest
poznanie „Pereł naszego regionu” lub też podążanie
śladem wybitnych Polaków, którzy żyli tak niedaleko naszej miejscowości. Dzięki tej idei uczniowie
lipieckiej podstawówki w Roku Fryderyka Chopina
odwiedzili Żelazową Wolę, potem podążyli szlakiem
ks. Maksymiliana Kolbe, gdyż odwiedzili miejsce jego
urodzin, lat dzieciństwa i pracy, czyli Zduńską Wolę,
Pabianice oraz Niepokalanów, a w następnych latach
zachwycili się urodą Arkadii i Nieborowa, poznali
niezwykłe miejsca i postacie z historii Skierniewic, natomiast  13 października br. wyruszyli śladem patrona
szkoły. Pewnym zobowiązaniem do tej wyprawy była
przypadająca w 2015 r. 90. rocznica śmierci Wł. St.
Reymonta oraz obchodzony na Mazowszu w 2015
Rok Reymontowski. Podróż rozpoczęli od Cmentarza
Powązkowskiego, gdzie uroczyście złożyli kwiaty, zapalili znicze i pomodlili się na grobie Wł. St Reymonta,
a także jego matki Antoniny z Kupczyńskich oraz
siostry Katarzyny Jakimowiczowej. Potem podzieleni
na grupy, zaopatrzeni w zadania i mapki rozpoczęli
wędrówkę ze zniczami palonymi w podzięce i hołdzie
tym, którzy wraz z „Chłopami” tak pięknie zasłużyli
się naszej wsi. Byli więc na grobach pochowanych
na Starych Powązkach aktorów powojennej filmowej
wersji „Chłopów”, czyli u Władysława Hańczy (Boryny)
i jego żony Barbary Ludwiżanki (Jagustynki), Tadeusza Fijewskiego (Kuby), a także Tadeusza Janczara
(Mateusza). Podczas kolejnej wizyty zadaniem będzie
odnalezienie pochowanych również na Cmentarzu
Powązkowskim: reżysera filmu, czyli Jana Rybkowskiego oraz aktora Bronisława Pawlika (kowala – zięcia
Boryny). Znicze zapalili także „budowniczemu” słynnej

Wiedenki - Stanisławowi Wysockiemu, ponieważ
w 170. rocznicę uruchomienia pierwszego odcinka
Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej warto wspomnieć,,
że to właśnie ta droga żelazna przywiodła do Lipiec
Reymonta. Na zakończenie wizyty na Powązkach
odwiedzili też grób prof Barbary Koc – Reymontiologa
tak życzliwie związanego z Lipcami Reymontowskimi.
Kolejnym punktem programu było odwiedzenie
Bazyliki Św. Krzyża, w której spoczywa serce Wł. Reymonta. W tej pięknej świątyni, postawionej na miejscu
przydrożnej kapliczki, o której donoszą źródła z 1510 r.,
posiadającej wielką i szlachetną historię służby Bogu
i Ojczyźnie, przewodniczący wszystkich klas złożyli
pod sercem patrona kwiaty, a następnie poprowadzili
różaniec w intencji Ojczyzny, dziękując za Wł. St. Reymonta i Fryderyka Chopina, których serca spoczęły
w tym samym filarze,  modlili się również do św. Jana
Pawła II prosząc o pomoc w jak najpełniejszym wykorzystaniu wszystkich swoich talentów, gdyż w 1987 r.
nasz Wielki Rodak spotkał się właśnie w tym kościele
z przedstawicielami środowisk twórczych z całej Polski,
w końcu pomodlili się i za swoich nauczycieli w wigilię
ich święta. Dalej droga poprowadziła Krakowskim
Przedmieściem do tablicy pamiątkowej poświęconej
Reymontowi, a wmurowanej w 40. rocznicę śmierci
przez Cech Rzemieślników Włókienniczych, skąd
zawędrowali na ulicę Miodową 14. Miejsce to stanowi
pierwszy adres pisarza w Warszawie, bowiem w budynku, gdzie dziś mieści się tablica pamiątkowa, kiedyś
mieszkała najstarsza siostra pisarza - Katarzyna, której
mąż Konstanty Jakimowicz przyuczał Reymonta do
zawodu krawca.
Ostatnim punktem wędrówki była Katedra Św. Jana
Chrzciciela. Świątynia niezwykła i wielce zasłużona.
Miejsce królewskich ślubów, koronacji i spoczynku

ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego, panteon Narodu i … miejsce pracy młodego
Reymonta, który tu właśnie odnajdował tak potrzebną
mu w pracy twórczej ciszę. Stąd też wyruszył w swoją
ostatnią drogę w grudniu 1925 r. pięknie żegnany
przez licznie przybyłe delegacje, współczesne władze,
artystów i mieszkańców Warszawy.
Na zakończenie uczniowie poszli powitać, a zaraz
potem pożegnać warszawską Syrenkę i pełni wrażeń
wrócili do autokaru a potem do domu.
5 grudnia, czyli w rocznicę śmierci Wł. St. Reymonta
do Warszawy jak zwykle wyruszy delegacja szkoły
i gminy. Jednak każdy uczeń lipieckiej podstawówki,
budowanej jako pomnik piewcy wsi powinien odwiedzić to miejsce.
Tak pięknie spełniamy zobowiązanie wdzięczności
wobec patrona oraz przeszłych pokoleń, które o tę
szkołę walczyły, budowały ją i z takim zadaniem pozostawiły swoim następcom.
Danuta Łaska
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Wspomnienia pani Zofii Jeziorskiej
Pani Zofia Jeziorska, rodowita
lipczanka zechciała podzielić się
z nami okruchami wspomnień
z czasów dzieciństwa, wojny
i okupacji. Są to jej subiektywne wspomnienia, tak utrwalił się
w jej pamięci tamten czas, pełen
dramatycznych wydarzeń, lęków,
nieustającego poczucia zagrożenia. Pani Zofia, córka małżeństwa
Stefana i Heleny Pintarów z domu
Janczak urodziła się w 1930 roku.
Mimo, że w chwili wybuchu wojny,
we wrześniu 1939 roku była dziewięcioletnią dziewczynką, wiele
zapamiętała z tamtych dni.
Latem 1939 roku, wyjątkowo
upalnym, tuż przed wybuchem wojny drogą biegnącą przez wieś przemieszczały się oddziały polskiego
wojska. Pani Zofia zapamiętała, jak

pojawiły się błyszczące w słońcu samoloty. Było to niedzielne
popołudnie.   Ludzie zebrali się
przed karczmą prowadzoną przez
rodziców pani Zofii, byli bowiem
spragnieni wiadomości. Panowała
atmosfera podniecenia, wszyscy
wiedzieli, że wybuchła wojna, ale
nikt nie wiedział nic na pewno.
Nadlatujące trzy samoloty przyjęli
z radością, przekonani, że to nasze
lotnictwo, machali w ich kierunku.
Niestety, z samolotów w stronę
zebranych ludzi skierowane zostały
serie z karabinów maszynowych,
które na szczęście w nikogo nie
trafiły. Pani Zofia przerażona hukiem wystrzałów wbiegła do domu
i ukryła się pod stołem, który w tym
momencie wydał się jej najbezpieczniejszym miejscem na ziemi.

stała przed swoim domem w centrum wsi i podawała przejeżdżającym na koniach kawalerzystom
z dziecięcego fartuszka pomidory,
które tego lata dojrzały wcześniej
i były wyjątkowo dorodne.
Pierwsze dwa dni wojny minęły
w Lipcach bardzo spokojnie, dopiero trzeciego dnia wojny nad wsią

Kolejne wstrząsające wydarzenie to nalot bombowy, który miał
miejsce kilka dni później w środku
tygodnia. Samoloty niemieckie
zrzuciły kilka bomb, największa
upadła blisko kościoła, tworząc
ogromny lej, mniejsze spadły
na stary, nie używany wówczas
cmentarz, odsłaniając pogrzebane

przed laty ludzkie kości. Podmuch
spadającej bomby był tak silny, że
przewrócił stojącego w drzwiach
zakładu masarskiego ojca pani Zofii
a brata rzucił na ścianę.
Następne dramatyczne wydarzenie, które na zawsze utrwaliło
się w pamięci dziewięcioletniej
dziewczynki, to jadące przez wieś
wozy, wiozące pomordowanych
i spalonych w Mszadli Siciskach
i Dąbrowie Mszadelskiej. W pierwszych dniach września 1939 roku
hitlerowcy rozstrzelali a następnie
spalili ponad 100 osób, mieszkańców Sicisk, Dąbrowy Mszadelskiej,
Teresina oraz przypadkowych
uciekinierów w odwecie za strzał
oddany do niemieckiego samolotu.
Część ofiar tej zbrodni przywieziono i pochowano na lipieckim
cmentarzu. Jadące od Mszadli
wozy konne na żelaznych obręczach podskakiwały na bruku,
spod prześcieradeł, którymi okryte
były ciała wysuwały się ręce, kołyszące się w rytm stukotu kół. Ten
widok pozostanie w oczach pani
Jeziorskiej do końca życia. Ciała
pomordowanych zostały pochowane bez trumien, owinięte w białe
prześcieradła w dwu grobach na
cmentarzu nazywanym dziś starym
w pobliżu parkanu.
Po tych wydarzeniach rodzina
pani Zofii podjęła decyzję o przeniesieniu się do krewnych „do Wojciecha”, mieszkających na kolonii
ku Drzewcom z dala od centrum
wsi. W domu został tylko dziadek.
Schroniło się tam wiele ludzi, którzy
spali na słomie rozłożonej w jednej z izb. Córeczka gospodarzy
zachorowała na „krwawą dyzenterię” i zmarła. Wówczas rodzina
Pintarów wróciła do domu, niestety
zakaźną chorobą zaraził się młodszy brat pani Zofii, Tadeusz. Na
podwórku w obejściu Pintarów już
od pierwszych dni wojny stał  stół,
na którym wystawiano mleko, słodkie i kwaśne w  trzech kamiennych
garnkach, kubki, chleb, aby liczni
uciekinierzy, początkowo udający
się w kierunku Warszawy, a później
już powracający z tułaczki, mogli
się posilić, zwłaszcza, że wrzesień
był bardzo gorący. Pewnego razu,
już pod wieczór zjawiła się grupa
strudzonych wędrowców, babka
przyjęła ich w kuchni, pokroiła
świeżo upieczony chleb, przyniosła
mleko. Jeden z uciekinierów zapytał o powód smutku, malujący się
na twarzy gospodyni. Matka pani
Zofii zwierzyła się mu, że mąż powędrował bronić Warszawy i jesz-

cze nie wrócił, a dziecko ciężko
zachorowało.  Okazało się, że był to
lekarz z Łodzi, który po obejrzeniu
chłopca wypisał receptę. Najbliższa
apteka była w Jeżowie. Z receptą
powędrowała pieszo z różańcem
w ręku babcia Marianna Janczakowa. Szła rowem, bo szosa
zajęta była  prawie cały czas przez  
niemieckie odziały wojskowe. Zatrzymywana przez patrole na migi
tłumaczyła, że idzie do apteki, że
ma receptę, że dziecko jest bardzo
chore. Udało się jej dotrzeć i wieczorem tego samego dnia powrócić. Lekarstwo pomogło, chociaż
terapia nie był łatwa, ponieważ
dziecko po zażyciu leku   musiało
być co 10 minut wybudzane, bo
specyfik działał bardzo silnie. Matka czuwała przy chorym dziecku
przez całą noc. Resztka leku też
z pozytywnym skutkiem została
wykorzystana, gdy zachorowała
babcia Pintarowa. Pani Zofia uważa
za niemal cudowne zdarzenie fakt,
iż ta grupa uciekinierów zatrzymała
się właśnie w ich domu i ludzie, którzy skorzystali z pomocy jej rodziny
sami udzielili pomocy, ratując życie
pięcioletniego dziecka.
Rozpoczęła się okupacja, ciągłe
poczucie strachu i zagrożenia, lęku
przed hitlerowskimi żołnierzami,
którzy pojawiali się często we
wsi. W sklepie rodziców pani Zofii
znajdował się punkt wymiany nielegalnych gazetek. Matka wiedziała,
kiedy kto przyjdzie, jakie hasło
poda i komu można je przekazać.
Rodzice pani Zofii byli w częstym
kontakcie z partyzantami, zarówno tymi z Batalionów Chłopskich,
jak i z Armii Krajowej. Pod koniec
1944 roku partyzanci z BCh przyprowadzili na podwórko trzy woły,
aby ojciec pani Zofii  dokonał ich
uboju i przerobił na wędliny dla
partyzantów w lesie. Trzeba pamiętać, że były to czasy, kiedy każdy
ubój bez niemieckich zezwoleń był
karany śmiercią. Ojciec pani Zofii
był wtedy ciężko chory, poprosił,
by skierowano mu do pomocy jego
brata Romana, partyzanta BCh.
Dowódca odmówił, twierdząc, że
brat ma inne zadania. Polecenie
partyzantów musiało być jednak
wykonane. Pomógł ojcu siedemnastoletni syn Zygmunt, krewny
Paweł Gabryszewski i nauczyciel
pan Kazimierczak, wszystko zrobiono na czas. Takie zdarzenie miało
miejsce dwukrotnie.
Był to któryś kolejny rok okupacji, lipcowy odpust zgromadził wielu ludzi, we wsi było rojno i gwarno.
Na podwórku na stołeczku siedział
partyzant, którego strzygł kuzyn
pani Zofii, Kazimierz Gabryszewski. Pani Zofia z kuzynką Teresą
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przyglądały się temu stojąc przy
studni. W pewnym momencie na
podwórze wszedł niemiecki oficer
z grupą żołnierzy. Pani Helena
Pintarowa, która wiedziała, że partyzant jest uzbrojony, wbiegła do
domu, chwyciła wianek z „Wesela
Boryny”, który przechowywała
od przed wojny, wciągnęła z ulicy przypadkową młoda kobietę,
założyła kobiecie ten wianek na
głowę i starała się tym odwrócić
uwagę Niemców od innych osób.
Wzbudziła takie zainteresowanie,
że jeden z Niemców wyciągnął
aparat i zaczął fotografować kobietę w wianku. Pani Helena zaprosiła
Niemców do domu, posadziła za
stołem ugościła i opowiadała, że
odpust, że chłopcy się strzygą bo
będą później spacerować z pannami. W tym czasie partyzant opuścił
podwórko. Przesłana przez Niemca
fotografia nieznajomej kobiety
w wianku do tej pory znajduje się
w zbiorach pani Jeziorskiej.

W pamięci zachowały się też
wspomnienia przewożonego przez
wieś partyzanta ujętego przez okupantów w sąsiedniej wsi, zakrwawionego i skutego łańcuchami.
W   sklepie rodziców byli ludzie
a wśród nich znany pani Helenie
partyzant. Samochód   wiozący
otoczonego hitlerowcami partyzanta przyhamował pod sklepem,
widząc to pani Helena wypchnęła
wszystkich ludzi ze sklepu, zostawiając tylko partyzanta. Wybiegła
przed sklep i zaczęła się kłaniać
przejeżdżającym. Samochód wypełniony Niemcami pojechał dalej.
Pani Helena wysłała swojego syna
Zygmunta, by pojechał na rowerze
zobaczyć, gdzie pojechali Niemcy,
okazało się że skręcili pod most,
do domu innych Pintarów, gdzie
ten zostawiony w sklepie partyzant
faktycznie się ukrywał.
Inne wspomnienie dotyczy tragicznej październikowej nocy,
kiedy to w Lipcach nad stawem
powieszono pięciu niewinnych
ludzi przywiezionych ze Skierniewic. Była to akcja odwetowa za

wykolejenie wojskowego pociągu
przez partyzantów Gwardii Ludowej. Pani Zofia pamięta oświetlone
miejsce nad stawem i strach matki,
stojącej w oknie, usiłującej dowiedzieć się co się stało. Następnego
dnia nauczyciele miejscowej szkoły
powszechnej zostali zmuszeni
do zaprowadzenia uczniów na
miejsce egzekucji, by przyglądali  
się wiszącym na szubienicy. Jak
twierdzi pani Zofia, mieszkańcy
Lipiec, mężczyźni spędzeni do
remizy strażackiej i zmuszeni do
stawiania szubienicy uniknęli tragicznego losu dzięki temu, że
ówczesny proboszcz parafii ksiądz
Józef Kostrzewski i komendant
policji Krawczyk poręczyli za lipczaków i złożyli zapewnienie, że nikt
z mieszkańców wsi nie brał udziału
w wysadzaniu pociągu.

Kobiety lipieckie nie zaprzestały
swej działalności społecznej nawet
w latach okupacji hitlerowskiej.
Schodziły się potajemnie i naradzały w ważnych sprawach. Pani
Helena Pintarowa w 1941 roku
zwróciła się do oddziału PCK
w Skierniewicach o umożliwienie
wysyłania paczek dla jeńców w obozach niemieckich.
Poprosiła o adres zwykłego
szeregowca i rozpoczęła
regularne, comiesięczne
wysyłanie paczek. Wysyłała
paczki Janowi Matusznemu do obozu w Essen. On
wysyłał kartki z podziękowaniem opatrzone pieczęcią kriegsgefangenenpost
Essen. W archiwum pani
Zofii pozostało kilkadziesiąt
pożółkłych kartek i portret matki na
ścianie. Portret został namalowany
w obozie w Essen z małej legityma-

cyjnej fotografii, którą pani Helena
wysłała jeńcowi na jego prośbę
i przesłany w specjalnej tubie do
Lipiec.  
Historia ta znalazła zaskakujący
finał już po wojnie. Zacytuję tu fragment artykułu Krystyny Chudzińskiej zamieszczonego w rolniczym
tygodniku „Plon” z 1967 roku.  „Był
to czas niespokojny, w okolicach
grasowały zbrojne bandy, ludzie
barykadowali się na noc w swoich
domach. Pewnego wieczoru do
okna domu małżeństwa Pintarów
ktoś zastukał. Ani chybi - bandyci.
Pani Helena i jej mąż przygotowali
się na najgorsze. Trzeba było jednak otworzyć. Do izby wszedł tylko
jeden wychudzony mężczyzna
w zniszczonym jenieckim mundurze. Był to Jan Matuszny, jeniec nr
387 z obozu w Essen. Ukląkł przed
panią Heleną  i długo,
długo całował ją po
rękach. Paczki dobrej
gospodyni z Lipiec
uratowały mu życie.
Złożony ciężką chorobą oczekiwał tylko
na śmierć. I wtedy nadeszła kolejna paczka od pani Heleny.
Paczka ta, ofiarowana przekupnemu niemieckiemu lekarzowi
ocaliła życie jeńca nr
387, mięso z Lipiec
zostało zamienione
na opiekę i lekarstwa.
Jan Matuszny przeżył
i zanim powrócił do
rodzinnego Żywca
przyszedł do lipieckiej
gospodyni i powiedział do niej z płaczem: Mamo…”   Pani
Zofia Jeziorska, kiedy
czyta te słowa nie potrafi ukryć łez.
Te przywoływane wspomnienia
wywołują u niej wzruszenie, przyspieszone bicie serca, zadumę.
Do piętnastego roku życia,
czyli do zakończenia wojny moja
rozmówczyni mieszkała w rodzinnym domu w Lipcach. Jeszcze

podczas okupacji, po ukończeniu
szkoły powszechnej rozpoczęła
naukę w zakresie szkoły średniej

na „tajnych kompletach” zorganizowanych przez miejscowych nauczycieli w małej izdebce na strychu budynku szkolnego, od strony
północnej. Po zakończeniu działań
wojennych kontynuowała naukę
w Żeńskim Gimnazjum i Liceum
im. B. Prusa w Skierniewicach.
Ukończyła studia   na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
Obecnie, po wieloletniej pracy
w jednostkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości (Sądach
i Notariacie) jest notariuszem
emerytowanym.
Z miejscowością, z której wywodzą się jej korzenie nigdy nie
zerwała kontaktu. Przeciwnie, chociaż swoje dorosłe życie rodzinne
i zawodowe związała z Łodzią,
przyjeżdżała do   Lipiec kiedy tylko pozwalał jej na to czas. Swoją
miłością do rodzinnego „gniazda”
zaraziła męża Adama, a potem synów Arkadiusza i Waldemara. Rodzina Jeziorskich do dziś opiekuje
się domem rodzinnym w Lipcach,
który dla pani Zofii pozostał najpiękniejszym miejscem na ziemi.
Jestem wdzięczna pani Zofii
Jeziorskiej, że znalazła czas, siły
i ochotę, żeby podzielić się tymi
okruchami pamięci, które dzięki
temu zostaną ocalone od zapomnienia.
Pani Zofii Jeziorskiej wysłuchała
i opracowała jej wspomnienia – Alina Szulc, studentka Uniwersytetu
Każdego Wieku przy Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich,
absolwentka Akademii Dojrzałego
Dziennikarza.
  

10

Turniej Koszykówki Ulicznej Gminny Turniej Piłki Nożnej
im. Michała Dałkowskiego Plażowej kat. Szkoły Podstawowe
kat. OPEN
11 lipca br. na boisku szkolnym
przy Szkole Podstawowej w Lipcach
Reymontowskich odbył się Turniej
Koszykówki Ulicznej im. Michała Dałkowskiego. Do zmagań przystąpiło
8 drużyn podzielonych na 2 grupy.
W trakcie turnieju zostały przeprowadzone konkursy sprawnościowe
dla dzieci.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Lipce Skład (Bartosz Nowak, Cezary
Kuchta, Marcin Laska, Zieliński
Jacek),
2. NO NAME  (Bogusław Goździński,
Kamil Kasprzak, Jacek Krawczyk,
Sebastian Marczyk)
3. Obojętni ( Sebastian Pokrop, Maciej
Lewandowicz, Mateusz Badełek)
4. WHITE NIGHAS
5. Pacieciaki
6. Gumisie
7. Lipce 92
8. Hajsownicy

Konkursy dla dzieci:
Konkurs łowienia rybek – chłopcy:
1.Sebastian Małaszczuk
2. Filip Ijaier
3. Miłosz Imiński

25 lipca br. na boisku do piłki
plażowej w Drzewcach odbył się
Gminny Turniej Piłki Nożnej Plażowej
kat. Szkoły Podstawowe. W turnieju
udział wzięły 4 drużyny złożone
z zawodników Szkółki Piłkarskiej
GOKSiR.
Klasyfikacja końcowa turnieju

1 Szkółka Piłkarska GOKSiR R2003 (Patryk Wybraniec,
Bartosz Rzeczulski, Kamil Żurawski,
Alan Dobrzański, Miłosz Lipiński)
2 Szkółka Piłkarska GOKSiR ZMIESZANI
3 Szkółka Piłkarska GOKSiR R2006
4 Szkółka Piłkarska GOKSiR CZERWONI

Konkurs łowienia rybek – dziewczęta:
1. Kasia Ciapalska
2. Emilka Dałkowska
Konkurs strzałów do bramki:
1. Mateusz Skoneczny
2. Dominik Dałkowski
3. Antoś Panak
Konkurs rzutów do kosza – grupa młodsza:
1. Mateusz Skoneczny
2. Maksiu Rottengruber
3. Antoś Panak

Najlepszym zawodnikiem turnieju
został – Jacek Krawczyk z drużyny
NO NAME

Konkurs rzutów do kosza – grupa starsza:
1. Miłosz Imiński
2. Filip Ijaier
3. Dominik Dałkowski

Najlepszym rzucającym w konkursie rzutu do kosza za 3 pkt został
– Łukasz Dałkowski

Wszystkie dzieci startujące w konkursach otrzymały pamiątkowe medale oraz słodki poczęstunek.

Najlepszym rzucającym w konkursie rzutów osobistych został – Robert
Pszczółka

Na koniec turnieju dla wszystkich
uczestników został przygotowany
poczęstunek z grilla.

Turniej Piłki Siatkowej
Plażowej kat. OPEN
18 lipca br. na boisku do piłki plażowej w Drzewcach został
rozegrany Turniej Piłki Siatkowej
Plażowej kat. OPEN. Do zmagań
przystąpiły 4 drużyny, rywalizujące
o zwycięstwo w dzisiejszym turnieju
w jednej grupie, grając mecze „każdy z każdym”.
Wyniki końcowe turnieju:
1 miejsce – Drzewce (Szymon Kopeć,
Kamil Bartosik, Aldona Wojciechowska)

2 miejsce – Drzewce III (Hubert
Nowak, Kryspin Kopeć, Martyna
Kopeć)
3 miejsce – Drzewce II (Marcin Kostrzewa, Ewelina Latek, Łukasz
Latek)
4 miejsce – Chlebów (Łukasz Barańczyk, Dominik Tracz, Beata Maj –
Szczechowicz, Rafał Szczechowicz)
Najlepszą zawodniczką turnieju
została Beata Maj–Szczechowicz.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
został Szymon Kopeć .
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Zabawy Sportowo - Rekreacyjne oraz plastyczne
Podczas wakacji GOKSiR przeprowadził cykl wakacyjnych imprez dla
dzieci i młodzieży. Atrakcjami imprezy
były konkursy plastyczne oraz zabawy
rekreacyjno – sportowe, w których
wcięło udział łącznie ok. 80 dzieci.
Zwycięzcami w poszczególnych miejscowościach zostali:
CHLEBÓW – 30 LIPCA
KONKURS PLASTYCZNY (odbył się w 5
kategoriach):
KATEGTORIA I (DZIECI W WIEKU 1,5 – 2
LAT)
I nagroda – Daniel Dudek (1,5 lat)
I nagroda – Borys Barańczyk (1,5 lat)
I nagroda – Szymon Bomba (2 lata)
KATEGORIA II (DZIECI W WIEKU 3 – 4 LATA)
I nagroda – Eliza Murawska (3 lata)
II nagroda – Lena Barańczyk (4 lata)
III nagroda – Błażej Ceroń (4 lata)
KATEGORIA III (DZIECI W WIEKU 5 LAT)
I nagroda – Adam Pryk
II nagroda – Bartłomiej Bomba
KATEGORIA IV (DZIECI W WIEKU 6 LAT)
I nagroda – Amelia Murawska
I nagroda – Paweł Nowak
II nagroda – Jakub Kubik
II nagroda – Kasia Pytel
KATEGORIA V (DZIECI W WIEKU 9 - 13 LAT)
I nagroda - Kinga Truszkowska (9 lat)
I nagroda – Szymon Ceroń (11 lat)
II nagroda – Lena Kubik (12 lat)
II nagroda – Klaudia Ceroń (13 lat)
STRZAŁ NA BRAMKĘ:
I nagroda – Paweł Nowak
I nagroda – Bartłomiej Bomba
I nagroda – Oskar Muruk
II nagroda -Adam Pryk
II nagroda – Jakub Kubik
II nagroda – Błażej Ceroń
II nagroda – Jakub Ceroń
III nagroda – Klaudia Ceroń
ŁOWIENIE RYBEK:
I nagroda – Klaudia Ceroń
II nagroda – Paweł Nowak
III nagroda – Jakub Ceroń
BIEG W WORKU:
I nagroda – Kinga Truszkowska
II nagroda –Szymon Ceroń
II nagroda – Lena Kubik
III nagroda – Klaudia Ceroń
BIEG W WORKU DLA MAM:
I nagroda – Agnieszka Nowak
II nagroda – Joanna Pryk
III nagroda – Magdalena Ceroń
Mszadla 7 sierpnia
KONKURS PLASTYCZNY ODBYŁ SIĘ W 3
KATEGORIACH:
KATEGTORIA I (DZIECI W WIEKU 1,5 – 2
LAT)
I nagroda – Maja Michalak
KATEGORIA II (DZIECI W WIEKU 5 LATA)
I nagroda – Seweryn Michalak
KATEGORIA III (DZIECI W WIEKU 11-12 LAT)

I nagroda – Dominika Ziółczyk
II nagroda – Dominik Ziółczyk
II nagroda – Julia Duda
II nagroda – Klaudia Michalska
STRZAŁ NA BRAMKĘ:
I nagroda – Seweryn Michalak
I nagroda – Maja Michalak
II nagroda – Dominik Ziółczyk
II nagroda – Rafał Ziółczyk
III nagroda – Dominika Ziółczyk
III nagroda – Julia Duda
III nagroda – Klaudia Michalska
ŁOWIENIE RYBEK:
I nagroda – Maja Michalak
I nagroda – Dominik Ziółczyk
II nagroda – Dominika Ziółczyk
III nagroda – Klaudia Michalska
RZUCANIE DO CELU:
I nagroda – Maja Michalak
I nagroda – Seweryn Michalak
I nagroda – Rafał Ziółczyk
II nagroda – Dominik Ziółczyk
III nagroda – Dominika Ziółczyk
III nagroda – Julia Duda
III nagroda – Klaudia Michalska
TOR PRZESZKÓD:
I nagroda – Maja Michalak
I nagroda – Seweryn Michalak
I nagroda – Rafał Ziółczyk
II nagroda – Julia Duda
III nagroda – Klaudia Michalska
III nagroda – Dominika Ziółczyk
III nagroda – Dominik Ziółczyk
W zabawie wzięła też udział pani Irena Jagas.
Zwycięskie prace plastyczne będzie można
podziwiać w GOKSiR od 1 września.

WOLA DRZEWIECKA - 21 sierpnia
KONKURS PLASTYCZNY (odbył się w 6
kategoriach):

I nagroda – Paweł Białek
I nagroda – Karolina Fraszczyk
I nagroda – Krystian Podrażka
I nagroda – Martyna Fraszczyk
I nagroda – Mateusz Nowak
I nagroda – Wiktoria Zadura
I nagroda – Bartek Nowak
I nagroda – Marcel Kuchta
II nagroda –Piotr Zbudniewek
II nagroda – Adrian Pająk
II nagroda – Maja Mirowska
III nagroda – Kamil Białek
III nagroda – Ksawery Marasek
ŁOWIENIE RYBEK:
I nagroda – Kamila Kazimierska
II nagroda – Ksawery Marasek
III nagroda – Kamil Białek
LOTKA:
I nagroda – Kamil Białek
II nagroda – Mikołaj Pryk
II nagroda – Karolina Fraszczyk
III nagroda –Mateusz Nowak
BIEG W WORKU (odbył się w 3 kategoriach):
KATEGORIA I (DZIECI W WIEKU 11 – 14
LAT)
I nagroda – Krystian Podrażka
II nagroda –Mikołaj Pryk
III nagroda – Karolina Fraszczyk
IV nagroda – Piotr Zbudniewek
V nagroda – Adrian Pająk
KATEGORIA I (DZIECI W WIEKU 5 –9 LAT)
I nagroda – Martyna Fraszczyk
II nagroda –Mateusz Nowak
III nagroda – Bartek Nowak
IV nagroda – Paweł Białek
V nagroda – Tymoteusz Kanciała
KATEGORIA I (DZIECI W WIEKU 6–11 LAT)
I nagroda – Maja Mirowska
II nagroda – Kamil Białek
III nagroda – Wiktoria Zadura
BIEG W WORKU DLA RODZICÓW:
I nagroda – Marcin Białek
II nagroda – Justyna Kanciała

KATEGORIA I (DZIECI W WIEKU 1 – 3 LAT)
I nagroda – Borys Okruch (1 lat)
I nagroda – Marcel Kuchta (2,5 lat)
I nagroda – Adam Polit (3 lata)

LIPCE REYMONTOWSKIE 28 sierpnia

KATEGORIA II (DZIECI W WIEKU 5 LAT)
I nagroda – Tymoteusz Kanciała

KONKURS PLASTYCZNY (odbył się w 7
kategoriach):

KATEGORIA III (DZIECI W WIEKU 6 LAT)
I nagroda – Paweł Białek
I nagroda – Ksawery Marasek
II nagroda – Wiktoria Zadura
II nagroda – Maja Mirowska

KATEGORIA I (DZIECI W WIEKU 2 – 4 LAT)
I nagroda – Aleksandra Murgrabia (2 lata)
I nagroda – Aleksandra Szkup (4 lata)
II nagroda – Maks Murgrabia (4 lata)

KATEGORIA IV (DZIECI W WIEKU 7 LAT)
I nagroda – Bartek Nowak
I nagroda – Martyna Fraszczyk
KATEGORIA V (DZIECI W WIEKU 9 - 11 LAT)
I nagroda – Mateusz Nowak (9 lat)
I nagroda – Kamila Kazimierska (10 lat)
II nagroda – Mikołaj Pryk (11 lat)
II nagroda – Kamil Białek (11 lat)
KATEGORIA VI (DZIECI W WIEKU 12 - 14
LAT)
I nagroda – Karolina Fraszczyk (13 lat)
II nagroda – Krystian Podrażka (12 lat)
III nagroda – Adrian Pająk (13 lat)
III nagroda – Piotr Zbudniewek (14 lat)
STRZAŁ NA BRAMKĘ:
I nagroda – Mikołaj Pryk
I nagroda – Tymoteusz Kanciała

KATEGORIA II (DZIECI W WIEKU 6 – 7 LAT)
I nagroda – Kamila Pryk (6 lat)
I nagroda – Milena Pryk (6 lat)
II nagroda – Kacper Dudek (7 lat)
KATEGORIA III (DZIECI W WIEKU 8 LAT)
I nagroda – Roksana Zagawa
I nagroda – Zosia Bachura
II nagroda – Julia Szkup
KATEGORIA IV (DZIECI W WIEKU 9 LAT)
I nagroda – Nikodem Barańczyk
II nagroda – Mateusz Czajka
KATEGORIA V (DZIECI W WIEKU 10 LAT)
I nagroda – Paweł Bachura
II nagroda – Adam Meszka
II nagroda – Natalia Rosińska
II nagroda – Krzysztof Safianowski
KATEGORIA VI (DZIECI W WIEKU 11 LAT)

I nagroda – Weronika Kalinowska
I nagroda – Patrycja Barańczyk
II nagroda – Gabriela Chila
II nagroda – Jakub Tomaszewski
KATEGORIA VII (OPEN)
I nagroda – Zofia Karalus
ŁOWIENIE RYBEK:
I nagroda – Adam Meszka
II nagroda – Mateusz Czajka
III nagroda – Weronika Kalinowska
LOTKA:
I nagroda – Mateusz Czajka
II nagroda – Kamil Ekert
III nagroda – Weronika Kalinowska
LOTKA (OPEN):
I nagroda – Tomasz Pryk
II nagroda – Natalia Murgrabia
III nagroda – Monika Ekert
KURKA:
I nagroda – Kamil Ekert
II nagroda – Natalia Rosińska
II nagroda – Mateusz Czajka
II nagroda – Kamila Pryk
II nagroda – Weronika Kalinowska
III nagroda – Milena Pryk
III nagroda – Aleksandra Murgrabia
BIEG W WORKU (odbył się w 8 kategoriach):
KATEGORIA I (DZIECI W WIEKU 2 – 4 LAT)
I nagroda – Ola Murgrabia (2 lata)
I nagroda – Maks Murgrabia (4 lata)
KATEGORIA II (DZIECI W WIEKU 6 – 7 LAT)
I nagroda – Milena Pryk (6 lat)
II nagroda – Kacper Dudek (7 lat)
III nagroda – Kamila Pryk (6 lat)
KATEGORIA III (DZIECI W WIEKU 8 LAT)
I nagroda – Roksana Zagawa
II nagroda – Zosia Bachura
KATEGORIA IV (DZIECI W WIEKU 9 LAT)
I nagroda – Mateusz Czajka
II nagroda – Nikodem Barańczyk
KATEGORIA V (DZIECI W WIEKU 10 LAT)
I nagroda – Natalia Rosińska
II nagroda – Adam Meszka
III nagroda – Krzysztof Safianowski
KATEGORIA VI (DZIECI W WIEKU 11 LAT)
I nagroda – Weronika Kalinowska
II nagroda – Gabriela Chila
III nagroda – Patrycja Barańczyk
IV nagroda – Jakub Tomaszewski
KATEGORIA VII (DZIECI W WIEKU 14 LAT)
I nagroda – Kamil Ekert
II nagroda – Mateusz Ekert
KATEGORIA VIII (OPEN)
I nagroda – Tomasz Pryk
II nagroda – Natalia Murgrabia
II nagroda – Monika Ekert

Podczas konkursów panowała bardzo
miła i wesoła atmosfera, dzieci aktywnie
uczestniczyły w przygotowanych konkurencjach i zadaniach. Prace plastyczne dzieci, biorących udział w zabawach
plastycznych można było podziwiać do
końca września br. w GOKSiR.
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Wesele Aliny i Czarka
8 sierpnia br.   na terenie Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich odbył się ślub oraz
wesele Aliny i Cezarego z powiatu
skierniewickiego. Wyboru miejsca
zaślubin i wesela oraz strojów dokonali nowożeńcy. Alina i Czarek
uczestnicząc w różnego rodzaju
imprezach folklorystycznych w Lipcach Reymontowskich „zakochali
się,” w Lipcach, niepowtarzalnej

scenerii Zagrody Ludowej oraz
A.Z.R im Wł. St. Reymonta, muzyce i strojach łowickich – stąd
ich wybór.
To już drugi ślub, który odbył
się w Zagrodzie. Wszystkich
zainteresowanych organizacją
imprez okolicznościowych, rodzinnych na terenie Zagrody
prosimy o kontakt z GOKSiR i UG
w Lipcach Reymontowskich.

Zakończenie wakacji
w Wiosce Indiańskiej ,,Oyate’’
W dniu 27 sierpnia br. GOKSiR
zorganizował wjazd na zakończenie wakacji do Wioski Indiańskiej
,,Oyate’’ w Ulaskach, gmina Kowiesy, w którym wzięło udział ponad
40 dzieci.
Pod czujnym okiem Indian dzieci mogły poznać tajniki strzelania
z łuku, dmuchawki i rzutu włócznią.
Rozległy teren sprzyjał   dobrej
zabawie, a jednym z jej elemen-

tów było malowanie twarzy, tor
przeszkód, łowienie rybek, rzut do
celu oraz wyścig żółwi. Uczestnicy
mieli okazję nie tylko dowiedzieć
się jak żyli Indianie, ale też poznać
nieodłączny element kultury indiańskiej, jakim jest taniec i śpiew.
Dzieciom pozostaną nie tylko miłe
wspomnienia, ale też oryginalne
pamiątki, które będą przypominać
o tym urokliwym miejscu.

Gminny Turniej Piłki Nożnej
Plażowej o Puchar Wójta Gminy
Lipce Reymontowskie w kat. OPEN
15 sierpnia br. na boisku do piłki
plażowej w Drzewcach odbył się
Gminny Turniej Piłki Nożnej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Lipce
Reymontowskie w kat. OPEN.
Do turnieju przystąpiły 4 drużyny.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1 miejsce – Drzewce
2 miejsce – Leśna Team

3 miejsce – Bez Nazwy
4 miejsce – Boys
Nagrody indywidualne:
Najstarszy zawodnik turnieju –
Mariusz Latek
Najmłodszy zawodnik turnieju
– Jakub Maj
Najlepszy zawodnik turnieju –
Łukasz Latek

AIR SHOW w Radomiu
22 sierpnia 60 osobowa grupa
osób wzięła udział w największych
w Europie pokazach lotniczych
AIR SHOW w Radomiu. Wyjazd
zorganizował GOKSiR.
Podczas imprezy zaplanowano pokazy ok. 260 samolotów

i śmigłowców z Polski oraz 19
innych państw. Zgromadzona
na lotnisku publiczność z uwagą oglądała podniebne popisy
zespołów akrobacyjnych m.in.
z Polski, Włoch, Hiszpanii, Jordanii
i Szwajcarii.
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Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
w kat. OPEN

Siłowanie na rękę:

23 sierpnia br. na boisku do piłki plażowej w Drzewcach odbył się Turniej
Piłki Siatkowej Plażowej w kat. OPEN. Do turnieju przystąpiły 4 drużyny.

Pistolet:

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1 miejsce – Chlebów (Łukasz Barańczyk, Dominik Tracz, Artur Tracz, Beata
Maj – Szczechowicz)
2 miejsce – GOKSiR Lipce Reymontowskie (Tomasz Milewski, Sławomir Supera,
Ewelina Klimczyk)
3 miejsce – Dream Team Drzewce (Sebastian Seliga, Ewelina Seliga, Martyna
Kopeć)
4 miejsce – Drzewce (Kostrzewa Marcin, Łukasz Latek, Ewelina Latek)

Nagrody indywidualne:
-

Najlepsza zawodniczka turnieju – Ewelina Latek (Drzewce)
Najlepszy zawodnik turnieju – Łukasz Barańczyk (Chlebów)
Najmłodsza zawodniczka turnieju – Martyna Kopeć (Dream Team Drzewce)
Najstarszy zawodnik turnieju – Tomasz Milewski (GOKSiR Lipce Reymontowskie)

Turniej wsi gminy Lipce
Reymontowskie w Chlebowie
16 sierpnia 2015r. 1. Chlebów (Beata Szczechowicz,
Wyniki:
Łowienie rybek:

1. Chlebów (Magdalena, Piotr i Szymon Ceroń)
2. Drzewce (Martyna Kopeć, Marcin
Kostrzewa i Ksawier Dobrzański)
3. Lipce Reymontowskie (Grażyna,
Witold i Adam Meszka)
Strzelanie z wiatrówki:

1. Lipce Reymontowskie (Irena, Tomasz i Marcel Milewscy) 128 pkt.
2. Mszadla (Anna, Krzysztof i Marcin
Gruchała) 102 pkt.
3. Drzewce ( Martyna Kopeć, Sebastian Seliga i Ksawier Dobrzański)
101 pkt.
Bieg na nartach:

1. Lipce Reymontowskie ( Tomasz
Ziółczyk, Anna Ziółczyk, Mateusz
Badełek i Agnieszka Frąchowicz)
2. Chlebów (Marek Pryk, Joanna Pryk,
Anna Malesa i Waldemar Malesa)
3. Mszadla (Klaudia Beta, Anna Duda,
Przemysław Duda, Wiesław Barańczyk)
Lotka:

Mirosław Szczechowicz i Katarzyna
Malesa) 97 pkt.
2. Drzewce (Iwona Seliga, Mariusz
Dobrzański i Ksawier Dobrzański)
88 pkt.
3. Lipce Reymontowskie (Irena Milewska, Bogdan Duda i Marcel
Milewski) 81 pkt.

Przeciąganie liny:

1. Chlebów (Wiesława Kolis, Katarzyna
Tuka, Rafał Szczechowicz, Radosław Gładys i Piotr Janik)
2. Mszadla (Bożena Kwiatos, Agnieszka Duda, Darek Duda, Henryk
Barańczyk i Michał Ziółczyk)
3. Lipce Reymontowskie (Zofia Wielec,
Anna Ziółczyk, Paweł Sieligowski,
Piotr Kroc i Łukasz Gawron).
Mam talent:

1. Przemysław Rogowski (Lipce Reymontowskie)
2. Klaudia Ceroń (Chlebów)
Nawlekanie igieł:

1. Iwona Barańczyk (Chlebów)
2. Maria Kuchta (Lipce Reymontowskie)
3. Krystyna Duda (Mszadla)

Mężczyźni:

1. Kamil Czerwiński ( Wólka Krosnowska)
2. Arek Muruk (Chlebów)
3. Piotr Kroc (Drzewce)

1. Karwalski Tomasz (Wola Drzewiecka) 42 pkt.
2. Mariusz Marat
3. Szymon Wermiński

1. Mszadla (Anna Gruchała i Henryk
Barańczyk) 62 pkt.
2. Wólka Krosnowska (Joanna Tuka
i Zdzisław Jędrzejczak) 60 pkt.
3. Drzewce (Martyna Kopeć i Mariusz
Dobrzański) 46 pkt.

1. Irena Milewska (Lipce Reymontowskie) 20 pkt.
2. Iwona Seliga
3. Martyna Kopeć

Kurka „REYPASZ”:

1. Katarzyna Malesa (Chlebów)
2. Katarzyna Kwiatos (Mszadla)
3. Jagoda Klimczak (Lipce Reymontowskie)

Medale dla zwycięzców ufundowała
firma REYPASZ Waldemar Malesa,
Wioletta i Piotr Kumosa Sp. J. z Chlebowa
Klasyfikacja końcowa:

1. Chlebów 51 pkt. – Puchar Wójta
Gminy Lipce Reymontowskie Jerzego Czerwińskiego
2. Lipce Reymontowskie 43 pkt. –
Puchar Przewodniczącej Rady
Gminy Lipce Reymontowskie Danuty Łaskiej
3. Mszadla 37 pkt. – Puchar Pensjonatu Agroturystycznego „Bumerang”
w Chlebowie
4. Drzewce 32 pkt. – Puchar Aleksandra Dałkowskiego - Radnego
Powiatu Skierniewickiego
5. Wólka Krosnowska 28 pkt. – Puchar
Łukasza Barańczyka – Radnego
z Chlebowa.

Najmłodszą uczestniczką turnieju
była Jagoda Klimczak (Lipce Reymontowskie) – Statuetka Wójta Gminy Lipce
Reymontowskie Jerzego Czerwińskiego a najstarszym Bogusław Duda
(Lipce Reymontowskie) – Statuetka
Przewodniczącej Rady Gminy Lipce
Reymontowskie Danuty Łaskiej, różnica wieku 53 lata!
Turniej wsi gminy Lipce Reymontowskie w 2016 roku odbędzie się
w Chlebowie.
Oprócz konkurencji turniejowych odbyły się również zawody indywidualne
dla wszystkich chętnych.
Wyniki:
Lotka
Dziewczynki do 14 lat:

1. Jagoda Klimczak (Lipce Reymontowskie)
2. Anna Kwiatos
3. Katarzyna Kwiatos
Chłopcy do 14 lat

1. Przemysław Rogowski (Lipce Reymontowskie)
2. Szymon Duda
3. Bartosz Mikołajczyk
Łowienie rybek
Dziewczynki do 14 lat:

1. Klaudia Ceroń (Chlebów)
2. Zuzanna Czerwińska
3. Iza Marat
Chłopcy do 14 lat

1. Marcin Karwalski (Wola Drzewiecka)
2. Rafał Kosiński
3. Jakub Barańczyk
Strzelanie z wiatrówki

Pistolet
Kobiety:

Mężczyźni:

1. Marcel Milewski (Lipce Reymontowskie) 44 pkt.
2. Mariusz Dobrzański
3. Marek Pryk

Narodowe Czytanie „Lalki”
Bolesława Prusa
połączone ze
spotkaniem Klubu
Miłośników
Książek
5 września br. w siedzibie Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lipcach Reymontowskich po raz kolejny spotkały
się uczestniczki Klubu Miłośników
Książek. W tym roku, tak jak i w poprzednich dołączyłyśmy do akcji
„Narodowego Czytania”. Główną ideą
„Czytania Narodowego” jest nie tylko pielęgnowanie historii literatury
i wzmacnianie tożsamości narodowej.
To także udowadnianie, że wspólna lektura dzieł polskiej literatury to
wspaniała przygoda intelektualna,
dobry sposób na spędzanie wolnego
czasu i okazja do przeżywania czegoś
wspólnie.
Podczas tegorocznej odsłony akcji
czytane były fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa. O doborze czytanych urywków zdecydowały akcenty regionalne.
Bohater „Lalki”, Stanisław Wokulski,
podróżujący koleją Warszawsko-Wiedeńską, zrozpaczony i przygnębiony
zdradą ukochanej Izabeli wysiadł
na pierwszej stacji, czyli na dworcu
w Skierniewicach. To kulminacyjny
punkt jednej z najważniejszych polskich powieści. Odwiedziony przez
kolejarza Wysockiego od zamiaru
odebrania sobie życia, załamany Wokulski dochodzi do przekonania, że
tracąc miłość nie stracił wszystkiego,
pozostają mu jeszcze „ziemia, prosty
człowiek i Bóg”.
Ten skierniewicki epizod kolejowy
zaowocował wystawieniem Wokulskiemu pomnika na peronie naszego
powiatowego miasta. Członkinie Klubu
Miłośników Książek wyraziły przekonanie, że taki powrót po latach do
znanych wprawdzie, ale zapomnianych
lektur jest bardzo cenny i obiecały
sobie powtórne przeczytanie „Lalki”
Bolesława Prusa.
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Koncert A.Z.R.
im. Wł. St.
Reymonta
w Spale
6 września w niedzielę w
Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale
koncertował Amatorski Zespół
Regionalny im. Wł. St. Reymonta z programem ,,Wesele
Boryny’’. Lipiecki zespół mogli podziwiać uczestnicy 44
Centralnego Zlotu Turystów
Wojska Polskiego ,,Ziemia
Łódzka 2015’’.

Uniwersytet Każdego Wieku
Rada Programowa przy Uniwersytecie Każdego Wieku w Lipcach Reymontowskich spotkała się w dniu 21-09-2015
roku w składzie: Józef Kuchta, Barbara Panak, Alina Szulc, Zofia Wielec, w spotkaniu uczestniczył również dyrektor
GOKSiR Tomasz Milewski. Tematem spotkania było dokonanie wstępnych ustaleń, co do tematyki wykładów w nadchodzącym roku akademickim.
Ustalono, co następuje:
• Prezentacja książki autorstwa pani Danuty Łaskiej „Reymontowskie Lipce.”
• Zwrócenie się do dr Eleonory Gabryszewskiej o kolejny wykład, ponieważ ubiegłoroczny cieszył się wielkim zainteresowaniem.
• Spotkanie z psychologiem Emilią Safianowską (tematyka spotkania zostanie dopiero ustalona).
• Wykład onkologa prof. Arkadiusza Jeziorskiego.
• Ponowne spotkanie z właścicielem Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych panem Zbigniewem Staniem.
• Historia rodziny Heleny i Stefana Pintara – wykładowcy: Zofia i Arkadiusz Jeziorscy
• Propozycja zaprezentowania historii innych rodów lipieckich, wykład poprowadziliby chętni przedstawiciele tych rodów.
• Zwrócenie się z prośbą do nauczyciela gimnazjum Macieja Bartosika o przeprowadzenie kursu prawidłowego korzystania
z kijków Nordic Walking oraz wykładu na temat kultury fizycznej dla seniorów.
• Spotkanie z panem Ryszardem Bonisławskim, polskim regionalistą i znawcą Ziemi Łódzkiej.
• Wykład na temat ziołolecznictwa o ile znajdzie się kompetentny i chętny wykładowca.
• Rajd rowerowy szlakiem miejsc pamięci narodowej – kwiecień.
Pan Józef Kuchta zaproponował wspólne posadzenie w miejscowym parku dębu, opatrzonego tabliczką, upamiętniającego działalność UKW. Pan Tomasz Milewski zapewnił, że kontynuowany będzie kurs komputerowy dla seniorów,
możliwe jest także przeprowadzenie przez NBP kursu dotyczącego zakładania i obsługi internetowej kont bankowych.
Rada Programowa UKW oczekuje ewentualnych propozycji tematyki spotkań od członków Uniwersytetu.
Rada Programowa ukonstytuowała się w sposób następujący:
• Józef Kuchta – przewodniczący
• Barbara Panak – zastępca przewodniczącego
• Zofia Wielec –skarbnik
• Alina Szulc – sekretarz
• Aleksander Dałkowski – członek rady.
Zaproponowano także rodzaj czesnego za udział w wykładach w wysokości 10 złotych na miesiąc. Na tym spotkanie zakończono.

AMATORSKI ZESPÓŁ REGIONALNY IM. WŁ. ST. REYMONTA
ZWIEDZIŁ MAZURY I WARMIĘ
W dniach 26-28 września br. grupa 40-członków Amatorskiego Zespołu
Regionalnego im. Wł. St. Reymonta działającego przy Gminnym Ośrodku
Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich zwiedziła Mazury
i Warmię.
Podczas wyjazdu zwiedzono m.in. zamek w Nidzicy, skansen w Olsztynku, Sanktuarium w Gietrzwałdzie, Giżycko, Gierłoż, Św. Lipkę, Mikołajki,
Ryn oraz Olsztyn.

POKAZ CYRKOWO - MAGICZNY
1 października br. w GOKSiR odbył się pokaz cyrkowo – magiczny.
Program obejrzeli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Drzewcach oraz
przedszkolaki z Lipiec i Drzewiec. Artysta dał pokaz żonglerki, akrobacji,
magii, a także sztuki iluzji. Niektórzy z widzów mogli wypróbować swoje
możliwości w poszczególnych zabawach, spośród publiczności zostali
wybrani ochotnicy do wzięcia udziału w przedstawieniu. Duże wrażenie na
wszystkich obecnych wywarł balans ze skakanką oraz sztuczki magiczne.
Dzieci z zainteresowaniem śledziły pokaz i chętnie w nim uczestniczyły.
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TURNIEJ GMIN LIPCE
REYMONTOWSKIE – BOLIMÓW
3 października br. na boisku przy Szkole Podstawowej w Lipcach
Reymontowskich oraz na stawie koło Urzędu Gminy odbył się Turniej
Gmin Lipce Reymontowskie – Bolimów zorganizowany przez Wójta gminy
Lipce Reymontowskie oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Lipcach Reymontowskich.
Po uroczystym otwarciu imprezy przez Jerzego Czerwińskiego Wójta
Gminy Lipce Reymontowskie i Stanisława Linarta Wójta Gminy Bolimów
organizatorzy nawiązali do akcji wspólnego czytania „Chłopów” Wł. St.
Reymonta, które od 1 do 4 października zainicjował Dom Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach k/Siedlec. Na boisku ,,Chłopów” czytali:
Jerzy Czerwiński Wójt Gminy, Dorota Rutkowska Poseł na Sejm, Beata
Ozga-Flejszer Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku
Wojewódzkiego w Łodzi oraz Stanisław Linart Wójt Gminy Bolimów.
Podczas turnieju rozegrano 13 konkurencji, oto wyniki:
1.KRĘGLE
I miejsce – Bolimów (Stanisław Linart)
II miejsce – Lipce Reymontowskie (Jerzy Czerwiński)
2.BIATHLON
I miejsce – Bolimów (Michał Plichta)
II miejsce – Lipce Reymontowskie (Danuta Łaska)
3.JAZDA ŻÓŁWIA
I miejsce – Lipce Reymontowskie (Jolanta Bartosik)
II miejsce – Bolimów (Andrzej Czarnota)
4.RZUT BERETEM
I miejsce – Lipce Reymontowskie (Danuta Łaska, Jerzy Czerwiński)
II miejsce – Bolimów (Aleksandra Kołosowska, Stanisław Linart)
5.STRZELANIE Z WIATRÓWKI
I miejsce – Lipce Reymontowskie (Martyna Kopeć, Aleksander Dałkowski,
Tomasz Milewski)
II miejsce – Bolimów (Ziemowit Komorowski, Jan Konopczyński, Irena
Milewska)

6.OKŁADANIE KSIĄŻEK
I miejsce – Lipce Reymontowskie (Edyta Pintara)
II miejsce – Bolimów (Teresa Mechocka)
7.STRZELANIE Z PISTOLETU
I miejsce – Lipce Reymontowskie (Martyna Kopeć, Mariusz Dobrzański)
II miejsce – Bolimów (Irena Milewska, Wiktor Tarmanowski)
8.RYBKI
I miejsce – Bolimów (Ewa Letka, Jakub Rogoziński)
II miejsce – Lipce Reymontowskie (Edyta Pintara, Tomasz Milewski)
9.RZUT PIŁKĄ DO KOSZA
I miejsce – Lipce Reymontowskie (Marta Czajka, Maciej Bartosik)
II miejsce – Bolimów (Ewa Letka, Stanisław Cwelina)
10.LOTKA
I miejsce – Lipce Reymontowskie (Beata Pabianek. Bogdan Duda)
II miejsce – Bolimów(Jadwiga Marusiak, Andrzej Jarosiński)
11.BIEG NA NARTACH
I miejsce – Bolimów (Ilona Rogozińska, Katarzyna Wójcicka, Jakub
Rogoziński, Andrzej Jarosiński)
II miejsce – Lipce Reymontowskie (Marta Czajka, Anna Ziółczyk, Tomasz
Ziółczyk, Mateusz Badełek)

12.STRZAŁ NA BRAMKĘ
I miejsce – Lipce Reymontowskie (Pabianek Beata, Sławomir Supera)
II miejsce – Bolimów (Ola Wiernikowska, Robert Kozicki)
13.ZAWODY WĘDKARSKIE
I miejsce – Lipce Reymontowskie (Wiesław Frąchowicz, Łukasz Latek,  
Piotr Seferyński)
II miejsce – Bolimów( Jarosław Tuszyński, Michał Małecki, Kamil Małecki)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU:
I.Miejsce - Lipce Reymontowskie 22 pkt.
II.Miejsce - Bolimów 17 pkt.

Zwycięska drużyna zdobyła puchar ufundowany przez Starostę
Skierniewickiego Mirosława Belinę.
Fundatorem pucharu za II miejsce był Prezesa LGD „Gniazdo” Marek
Skiba.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki oraz gadżety,
ponadto nagrodzeni zostali słodyczami oraz tulipankami ufundowanymi
przez p. Dorotę Rutkowską - Poseł na Sejm.
Drużyny otrzymały rośliny ogrodowe, ufundowane przez p. Beatę
Ozga - Flejszer.
Turniej zakończyła wspólna biesiada.

WYSTAWA STROJÓW
ŁOWICKICH ,,ŁOWICKI STRÓJ
LUDOWY-TRADYCJA ŻYWA"
W dniu 9 października br. w sali konferencyjnej GOKSiR miało miejsce
uroczyste otwarcie wystawy: ,,Łowicki strój ludowy – tradycja żywa”
przygotowanej przez Muzeum w Łowiczu.
Na dużych planszach pokazane są fotografie Księżaków od początku
XX wieku do czasów teraźniejszych , tkaniny i zdobnictwo oraz różnorodność stroju łowickiego.
Autorka koncepcji i opracowania merytorycznego Magdalena Bartosiewicz omówiła wystawę oraz przedstawiła wiele informacji o strojach
5 członków A.Z.R im Wł. St. Reymonta, którzy z okazji otwarcia zaprezentowali różne stroje łowickie.
Wystawa wzbudziły duże zainteresowanie uczestników. Zachęcamy
do obejrzenia wystawy, która potrwa do 23 października, zapraszamy
w godzinach pracy w GOKSiR.
Serdecznie zapraszamy!
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Bal Andrzejkowy w GOKSiR

Uniwersytet Każdego Wieku

GOKSiR w Lipcach Reymontowskich zaprasza wszystkie chętne osoby
na bal andrzejkowy organizowany w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich
w dniu 21 listopada br.
Koszt 150 zł. od pary (zapewniamy 2 gorące posiłki, przystawki, ciasto,
owoce, napoje, kawę, herbatę) Zabawę poprowadzi Dj. Stona.
Wpłaty przyjmujemy w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.
Szczegóły pod nr. tel. 46 831 61 79 oraz na stronie www.goksirlipce.pl.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich zapraszają wszystkie chętne osoby
na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie w  ramach działalności
Uniwersytetu Każdego Wieku, które odbędzie się 26 października br. w sali
konferencyjnej GOKSiR. Wykład inauguracyjny nt. „Europejski Kodeks
walki z rakiem” poprowadzi - prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski:
Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi oraz Wojewódzki Konsultant Chirurgii Onkologicznej.

Zajęcia w GOKSiR
poniedziałek
– zajęcia wokalne godz. 16.00
– aerobik godz. 19.00
wtorek – język angielski
godz. 16.15 dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowe
godz. 17.15 dzieci przedszkolne i kl. I-III szkoły podstawowe
godz. 18.15 młodzież i osoby dorosłe
czwartek – aerobik godz. 19.00
piątek
– zajęcia teatralne CO-NIE-CO godz. 12.20
– siatkówka godz. 18.30 sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Lipcach
Reymont.
– próba A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta godz. 19.00
sobota – zajęcia plastyczne godz. 10.00

Prosimy o pomoc
W GOKSiR w Lipcach Reymontowskich powstała Izba Historii
Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta.
Niestety brakuje nam fotografii pana Stanisława Lacha, który
był kierownikiem zespołu w latach 1949-1954. Pan Stanisław
Lach był również kierownikiem Szkoły Podstawowej w Lipcach
do 1954 roku.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do naszych czytelników
i mieszkańców gminy, jeśli ktoś z Państwa posiada fotografię p.
Stanisława  Lacha prosimy o zgłoszenie się do GOKSiR. Zdjęcie
będzie zeskanowane i oddane właścicielowi.

Szkółka Piłkarska GOKSiR/KS Jutrzenka Drzewce
Grupa Skrzatów:
Nowo powstała grupa skrzatów Szkółki Piłkarskiej GOKSiR rozegrała
2 mecze sparingowe:
Pierwszy z meczy został rozegrany na boisku w Lipcach Reymontowskich,
przeciwnikiem naszych najmłodszych adeptów piłki nożnej był zespół Widzewa Łódź. Mecz obfitował w dużą ilość sytuacji podbramkowych zarówno
z jednej jak i drugiej strony. W meczu korzystniejszy wynik osiągnęła drużyna
Widzewa Łódź. Wynik w tym meczu kontrolnym był sprawą drugorzędną,
dla obydwu trenerów drużyn najważniejszy był styl gry oraz dobra zabawa
dzieci na boisku, które dopiero uczą się piłkarskiego rzemiosła.
Drugi mecz został rozegrany na orliku w Godzianowie, gdzie gościła
nas drużyna dziewcząt z  SP Drzewce, Młodzi piłkarze i piłkarki wyciągnęły
wnioski z poprzedniego spotkania kontrolnego i wygrali/ły mecz z zaprzyjaźnioną drużyną SP Drzewce bez utraty bramki.   Wynik oczywiście tak jak
we wcześniejszym meczu  jest sprawą drugorzędną, lecz sama gra naszym
piłkarzy  i piłkarek napawa dużym optymizmem, tym bardziej wygrana z już
utytułowanym przeciwnikiem jakim jest drużyna starszych dziewcząt z SP
Drzewce prowadzona przez trenera Roberta Dudę( 3 miejsce w finałach
wojewódzkich „z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku oraz obecnie
mistrzynie powiatu Skierniewickiego z podwórka na stadion” o Puchar
Tymbarku ).   

Grupa 2002 ( Trampkarze):
Po letniej reorganizacji grupy, powstała nowa grupa trampkarzy roczniki
2002,2003,2004 – która swoje mecze rozgrywa w lidze trampkarzy i na koniec rozgrywek jesiennych zajmuje 1 miejsce w lidze, wyprzedzając m.in.
zespół Widoku Skierniewice. Podopieczni trenera Marcina Urbańskiego  
w Turnieju Rawa CUP 2015   zajęli 1 miejsce potwierdzając tym samym,
iż są jedna z najlepszych  drużyn w powiecie skierniewickim. Na uznanie
zasługuje fakt powołania do kadry reprezentacji województwa łódzkiego
w roczniku 2003 zawodnika Alana Dobrzańskiego, w przeciągu roku jest to
już drugie powołanie do reprezentacji, wiosną br. powołany został Mateusz
Seferyński w roczniku 2002.
Grupa Juniorów 1997 i młodsi
Podopieczni trenerów Sławomira i Krzysztofa Supera  trzeci raz z rzędu
zdobyli tytuł najlepszej młodzieżowej drużyny powiatu skierniewickiego
ogrywając w finale w Sierakowicach drużynę GKS Głuchów 3:1 ( 2 bramki
dla naszego zespołu zdobył Kamil Reczulski oraz Bartek Maćkus) . Obecnie
w lidze juniorów starszych nasz zespół zajmuje z kompletem zwycięstw 1
miejsce w tabeli ligowej. Do zakończenia rozgrywek pozostały 3 mecze
ligowe w tym z V-ce liderem rozgrywek drużyną JUVENII Wysokiennice

Grupa 2006:
Grupa latem br. została przebudowana i zreorganizowana. Celem na
obecny i przyszły sezon jest przygotowanie się do rozgrywek na jesień
przyszłego roku. W trakcie przygotowań grupa 2006 rozegrała sparing
z drużyną Widzewa Łódź. Mecz został podzielony na 3 kwarty ( połowy)
a nasz zespół podzielony na 2 zespoły Ai B. Drużyna A rozegrała 2 kwarty
wygrywając kolejno 2:0 oraz 3:1, drużyna B rozegrała jedna kwartę ( połowę) przegrywając 0:6. W końcowym rozrachunku drużyna Widzewa Łódź
wygrała 7:5. W obecnym roku naszą grupę opuściło 3 czołowych piłkarzy:
Krzysztof Supera, Dawid Stefaniak oraz Mateusz Czajka, którzy obecnie
reprezentują barwy Widzewa Łódź.  

Wydawca: Urząd Gminy Lipce Reymontowskie, tel.: 46 831-61-97, fax: 831-62-68, Redakcja: Jolanta Bartosik i Tomasz Milewski
Skład komputerowy, naświetlenie i druk: Pol-Print Skierniewice, tel.: 46 833-89-08.

