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Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pełen uroku, czas podsumowań i zadumy nad
światem i naszymi uczynkami. To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom.
W tym pięknym czasie życzymy, by Święta Bożego Narodzenia były okresem pojednania
i spokoju. Niech pod świąteczną choinką znajdzie się szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie.
Nowy Rok 2016 niechaj przyniesie zdrowie, pomyślność i sukcesy, pogodę
ducha i spełnienie wszystkich marzeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łaska
i radni Rady Gminy

W HOŁDZIE TWÓRCY

„CHŁOPÓW”
W 90. ROCZNICĘ JEGO ŚMIERCI

Mówi się, że żyjemy dotąd, dokąd ktoś o nas pamięta. Na dobre wspomnienia zasługujemy niosąc miłość najbliższym lub zasługując się światu
swoim talentem, zaangażowaniem czy poświęceniem. Nie wszystkie zasługi
zapisują się w pamięci innych, nie wszystkie wartości obronią się przed czasem. Bez wątpienia prawda i piękno potrzebują oddanych głosicieli. Poczucie
ważności chwili, dorobku i dziedzictwa wymaga siły, która poniesie je dalej
i zobowiąże przyszłe pokolenia.
Myślę, że 90 lat pamięci można
uznać za dobrze zdany wobec historii egzamin z dziedzictwa i kultury
narodu polskiego. Piękną tradycją
gminy Lipce Reymontowskie stało
się bowiem czczenie pamięci patrona, który tak pięknie opisał naszą
wieś w uhonorowanej literacką Nagrodą Nobla powieści „Chłopi”, poprzez coroczną wizytę na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie. Grób
Wł. St. Reymonta otwiera tam Aleję
Zasłużonych, co w szczególny sposób podkreśla wartość twórczości
pisarza nie tylko dla naszej gminy,
ale i dla całego narodu polskiego.
Dorobek ten dał mu w historii miejsce
pierwszego noblisty Polski niepodległej, w literaturze zaś przyniósł tytuły obrońcy ludu polskiego, piewcy polskiej
prowincji czy piszącego medium. Lipce Reymontowskie stały się liderem
reymontowskiego ruchu, najliczniejsza jest też zawsze nasza delegacja,
w której nie brakuje nigdy organizacji noszących imię Wł. St. Reymonta,
a w tym władz gminy, członków Amatorskiego Zespołu Regionalnego, szkół
ze sztandarami, ludzi zaangażowanych w życie naszej małej społeczności.
Uroczystość na Cmentarzu Powązkowskim ma już tradycyjny przebieg.
Zawsze jest wspólna modlitwa, przywołujemy słowa samego patrona, który
jest autorem największej w polskiej literaturze liczby opisów pogrzebów
i konsolacji, opowiadającego o śmierci Boryny czy Kuby. Piękne jest to, że
od lat fragmenty te odczytuje pani Helena Szychowska , najstarsza stażem

Wójt GminyJerzy Czerwiński
i pracownicy Urzędu

członkini zespołu „Wesele Boryny”. Zawsze jest czas na słowo przybyłych
gości, w tym roku niezwykłym uczestnikiem był wicepremier i minister kultury
i dziedzictwa narodowego – pan Piotr Gliński. Pan premier nie tylko swoim
słowem poruszył zebranych, ale przełożył inne spotkania, by wraz z nami
wziąć udział w uroczystej Mszy Św. w Bazylice Św. Krzyża. Wyjątkowość
tegorocznych uroczystości podkreśliła również obecność zespołu ludowego
z Łowicza, który pięknie zaśpiewał nad grobem Reymonta, była też „Cisza”
w wykonaniu Filipa Reczulskiego – ucznia lipieckiego gimnazjum. Nowym,
bo ledwie od kilku lat, zwyczajem, podczas wizyty na Powązkach, jest rozsyłanie „delegacji pamięci” na groby aktorów z filmu „Chłopi” tj. Tadeusza
Fijewsjkiego (Kuby), Władysława Hańczy (Macieja Boryny) i jego żony Barbary Ludwiżanki (Jagustynki) oraz Tadeusza Janczara (Mateusza). Palimy
też znicze na grobie matki i siostry pisarza, a także na mogile Stanisława
Wysockiego- budowniczego kolei warszawsko-wiedeńskiej. Wraz z nami
nad grobem patrona pochylały się sztandary zaproszonych przez lipiecką
Fundację innych gmin związanych z życiem i twórczością Wł. St. Reymonta.
Wszyscy o godz. 13 00 stawili się na Mszy Św. przy sercu patrona. Ujmująca,
wielokrotnie odwołująca się do epopei wsi polskiej homilia wprowadziła bliski,
jednak niezwykle podniosły nastrój.
Nie obyło się też bez Jagny i Boryny,
którzy jak zwykle stanowili urodziwą
oprawę dla pięknego kazania. W modlitwie powszechnej wzięły udział
wszystkie reymontowskie gminy.
Zaraz po Mszy Św. miała miejsce niezwykła modlitwa: ks. biskup poprosił,
by w tym adwentowym radosnym
oczekiwaniu zaprosić Maleńkiego na
Ziemię tym właśnie najpiękniejszym
tańcem i śpiewem Księżaków. Prośbę
spełnili Blichowiacy i kościół pojaśniał
od barw, kapela zaś rozlała po świątyni
łowicką nutę. Zaraz potem ustawiła się
procesja do serca Wł. St. Reymonta.
Poprowadził ją nasz Boryna. Za nim
ustawiła się delegacja kancelarii prezydenta, za nią pan premier Piotr Gliński,
potem wraz z panem wójtem ustawiliśmy się z kwiatami lipieckich tradycji,
za nami delegacja z Kobiel Wielkich – miejsca, gdzie się urodził, po nich
Tuszyn, miasto, w którym się wychował, następnie Będków, gmina, gdzie
stoi dom rodzinny Rejmentów, był też sztandar z Warszawy, bo tu się przecież uczył, tworzył i zmarł, po nich gmina Rogów, gdyż w Przyłęku Dużym
mieszkał pracując na kolei warszawsko-wiedeńskiej i w końcu Kołaczkowo,
w którym pozostał ukochany dom pisarza. Procesję zamykał JE ks. biskup
Zawitkowski, który poprowadził modlitwę przy sercu Wł. St. Reymonta. Naszemu przejściu towarzyszyły wzruszające piosenki o Lipcach w wykonaniu
lipieckiego zespołu.
Ciąg dalszy na stronie 6
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Z prac Rady Gminy

14 października 2015 r. Rada Gminy spotkała
się na VII sesji. Po przyjęciu proponowanego
porządku obrad rada wysłuchała:
- informacji Przewodniczącej Rady Gminy
o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym oraz
- informacji Wójta Gminy w zakresie istotnych
spraw i problemów zaistniałych w okresie
międzysesyjnym.

W kolejnych punktach rada podjęła uchwały
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,
- zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Na zakończenie sesji Wójt Gminy udzielił
odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez:
1) radnego Łukasza Barańczyka , który zapytał
co dalej ze sprzedażą budynku po byłej
szkole w Woli Drzewieckiej ?
2) radnego Mirosława Barańczyka, który zapytał:
-		jak wygląda sprawa budowy chodnika
w Mszadli przy drodze powiatowej ?
-		kiedy zostanie przedstawiona radnym
informacja na temat nagród , funduszu
socjalnego i dokształcania nauczycieli?
3) radnego Wiesława Kowalskiego, który poprosił o podjęcie działań odnośnie drogi gminnej
i przepustów na ul. Południowej w Lipcach R.
4) radnego Henryka Stefaniak, który zapytał czy
kwota ponad 34 tys. zł wystarczy na całość
zadania budowy przykrycia rowu przy szkole
w Drzewcach?
Po raz kolejny Rada Gminy spotkała się na
VIII sesji w dniu 25 listopada 2015 r. Oprócz stałych punktów porządku obrad podjęto uchwały
w sprawie:
- obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru
podatku rolnego na 2016 r.,
- określenia wysokości podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości podatku od środków
transportowych,
- opłaty targowej,
- ustalenia wzorów informacji i deklaracji o gruntach na podatek rolny,
- ustalenia wzorów informacji i deklaracji o gruntach na podatek od nieruchomości,

- ustalenia wzorów informacji i deklaracji o gruntach na podatek leśny,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu lokalu użytkowego,
- rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie w roku 2016,
- uchwalenia statutu gminy Lipce Reymontowskie,
- nadania statutów jednostkom pomocniczym
Gminy Lipce Reymontowskie-sołectwom,
- zmian w budżecie gminy,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2018 wraz z wieloletnią prognoza
długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata
2015-2025,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Skierniewickiego,
- ustalenia wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015,
- przyjęcia planu pracy Rady Gminy,
- trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym
szkołom i przedszkolom oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji .
W dalszej części obrad wysłuchano informacji z analizy oświadczeń majątkowych za 2014
rok, którą przedstawiła Przewodnicząca Rady
Gminy Danuta Łaska oraz Wójt Gminy Jerzy
Czerwiński.
Sesję zakończyły odpowiedzi na interpelacje,
które zgłosili:
1)radna Anna Czajka, która zapytała:
- jakie prace trwają przy stacji PKP w Lipcach
R. oraz kto jest odpowiedzialny za obcięcie
gałęzi drzew wystających na drogę tzw.
„obwodnicę lipiecką”?
2) radny Mirosław Barańczyk zwrócił się z z pytaniem do Wójta Gminy:
- 		czy spotkał się w ostatnim czasie z przedstawicielami ferm wiatrowych i czy zmienił
się stan prawny odnośnie ferm wiatrowych?
- 		czy gmina może pobierać opłaty od informacji publicznej i naliczać podatek VAT?
3) radna Anna Gidrewicz- Krawczyk poruszyła
sprawę wyrównania równiarką drogi na kolonii Praga w Woli Drzewieckiej.
W dniu 5 grudnia Rada Gminy wraz z sołtysami udała się na sesję wyjazdową do Warszawy
na uroczystości związane z 90-rocznicą śmierci
Władysława Stanisława Reymonta, a następnie
do Gminy Długosiodło.
Tematem spotkania w Długosiodle była
promocja gminy Długosiodło i działania podejmowane by uatrakcyjnić pobyt czy wizerunek
tejże Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

komisje 
rady gmin
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
spotkały się na posiedzeniu w dniu 18 listopada
2015 r. Na posiedzeniu tym komisje zaopiniowały
materiały , które były przedmiotem obrad VIII sesji.
Ponadto komisje opracowały plany pracy na
I-sze półrocze 2016 r. oraz zgłosiły propozycje do
planu pracy sesji.
Komisja Rewizyjna spotka się jeszcze na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015. Proponowany
porządek tego posiedzenia obejmuje :
1. Kontrolę Publicznego Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej za lata 2011-2015 w zakresie:
- nagrody dyrektora dla nauczycieli
- nagrody wójta dla dyrektora
- fundusz socjalny
- dokształcanie nauczycieli
2. Kontrolę inwestycji:
- remont budynku Urzędu Gminy
3. Rozpatrzenie wniosku „Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Drzewce Przeciw Wiatrakom”
dotyczącego odrzucenia w całości Uchwały
o wznowienie prac nad zmianą planu przestrzennego obrębu wsi Drzewce pod budowę
wiatraków, podjętej w dniu 20 listopada 2015
r. na zebraniu wiejskim w Drzewcach.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

wYBORY
DO SEJMU
I SENATU RP

W dniu 25 października 2015 r. odbyły się
wybory do Sejmu i Senatu RP.
W głosowaniu udział wzięło 1266 wyborców na
2666 uprawnionych tj. 47 %.
Największa frekwencja była w obwodzie Nr 1
w Lipcach R. 49,2 %, w obwodzie Nr 3 w Drzewcach wyniosła 48,4 %, w obwodzie Nr 2 w Mszadli
41,1 % .
Wybory wygrał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 671 głosów, na dalszych pozycjach
był Komitet Wyborczy PSL- 148 głosów, Komitet
Wyborczy Platforma Obywatelska RP -127 głosów,
Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” – 107
głosów, KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni- 56 głosów, KW Nowoczesna
Ryszarda Petru 51 głosów, KW Razem- 37 głosów,
Komitet Wyborczy Korwin – 34 głosy.
Wśród kandydatów do Sejmu RP najwięcej
głosów uzyskali:
1. Wojciechowski Grzegorz Michał – 192 (KW PIS)
2. Macierewicz Antoni – 187 ( KW PiS)
3. Trębski Leszek - 132 (KW PiS)
4. Dorota Rutkowska- 73 (KW PO)
5. Klimczak Dariusz – 63 (KW PSL)
6. Ozga Krystyna- 61 (KW PSL)
7. Wójcikowski Rafał Piotr- 47 (KWW „Kukiz’15”).
Kandydaci do Senatu RP uzyskali następującą
liczbę głosów:
1. Ambrozik Rafał Michał – 642 (KW PiS)
2. Klatka Barbara Ewa – 164 (KW PO)
3. Gawron Iwona Wiesława - 141(KW PSL)
4. Wojciechowski Janusz –113 (KW Janusza
Wojciechowskiego)
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Dyskusja nad 
projektem planu 
przestrzennego 
zagospodarowania
2 grudnia w sali widowiskowej GOKSiR
odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce
Reymontowskie rozwiązaniami.
Uczestniczący w spotkaniu urbanista – Pan
Gabriel Ferliński omówił projekt dokumentu.
Projekt planu obejmuje teren wsi Lipce Reymontowskie z wyłączeniem terenów położnych
przy ulicy Południowej i południowej części ulicy
Golki. Na większości terenu objętego zmianą
planowana jest zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Najważniejsza zmiana dotyczy zniesienia
w większości terenów ograniczenia budowy
nowych budynków mieszkalnych w odległości
do 30m od linii rozgraniczających drogi. Ponadto
zostały wyznaczone nowe tereny pod zabudowę
mieszkaniową i usługową m.in. wzdłuż drogi
nad torami, przy ulicy Wiatracznej w okolicach
boiska, przy drodze powiatowej na odcinku od
ulicy Cichej do Mszadli.
Pytania zebranych mieszkańców dotyczyły
w większości możliwości i warunków zabudowy
na poszczególnych działkach, wspomnianej wcześniej odległości budowy budynków
mieszkalnych od drogi, ilości dopuszczonych
kondygnacji oraz możliwości budowy obiektów
handlowych o dużej powierzchni.
Wyłożenie projektu planu do publicznego
wglądu oraz dyskusja nad przyjętymi w nim
rozwiązaniami jest jednym z najważniejszych
etapów prac planistycznych. Powinien on cieszyć się dużym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców. Jest to czas na zapoznanie się
z projektowanym sposobem zagospodarowania

działek oraz wnoszenie ewentualnych uwag.
Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju nr
2. Projekt zamieszczony jest również na stronie
internetowej gminy www.lipcereymontowskie.pl
w zakładce ogłoszenia. Uwagi do projektu planu
lub prognozy oddziaływania na środowisko można składać do dnia 30 grudnia br. Uwagi należy
składać pisemnie.

STYPENDIA 
SOCJALNE

10 grudnia br została wypłacona I tura
środków na stypendia socjalne. Wnioski można
było składać do 15 września br. W wymaganym
terminie wpłynęły 42 wnioski. Jeden wniosek
został odrzucony z uwagi na przekroczenie
kryterium dochodowego. Pozostałe wnioski
wypłacono na łączną kwotę 6300 zł. Dotacja
na powyższe zadanie stanowiła kwotę 4929 zł.

Kolejne 
inwestycje 
z funduszu 
sołeckiego
W ostatnich dniach listopada i na początku grudnia zakończone zostały kolejne dwie
inwestycje realizowane w ramach funduszu
sołeckiego.
Pierwsza to przebudowa pomieszczeń
w strażnicy OSP w Mszadli. Prace obejmowały
wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz
położenie nowych tynków. Koszt inwestycji
wyniósł 10.600,00 zł. Wykonawcą był Pan Jacek
Białkowski z Płyćwi. Ponadto z funduszu zostały
zakupione materiały do remontu dachu. Łącznie
wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Mszadla
wyniosły 15.0,0,73 zł.
Druga inwestycja to przebudowa drogi
gminnej poprzez przebudowę rowu przy szkole
w miejscowości Drzewce. W ramach inwestycji
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień z Piotrkowa
Trybunalskiego wykonało nawierzchnię z tłucznia
kamiennego oraz studnie ciekowe i wpustowe na
odcinku o długości 32,0m od wjazdu do szkoły
podstawowej w kierunku drogi powiatowej. Pod
nawierzchnią został ułożony kanał odwadniający.
Koszt inwestycji wyniósł 34.519,82 zł. Łączne
koszty realizacji inwestycji wyniosły 37.717,82
zł, z czego środki funduszu stanowiły kwotę
20.696,00 zł.

Przygotowania
do budowy 
kanalizacji

Zgodnie z ustalonym przez Marszałka Województwa Łódzkiego harmonogramem naboru
wniosków ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 w 2016 roku zostanie ogłoszony
konkurs na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
Stąd też już w bieżącym roku Gmina rozpoczęła
opracowywanie dokumentacji projektowej.
Planowana inwestycja będzie obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Lipce Reymontowskie, tj. skanalizowanie
ulicy Wiosennej, Lipowej i Cichej oraz „końcówki”
ulicy Golki oraz budowę sieci w Mszadli (z wyłączeniem Kolonii Krzywej) i Siciskach.
Koszt opracowania dokumentacji wynosi
98.400,00 zł. Wykonawcą jest Zakład Techniki
Sanitarnej „INSTECH” Paweł Bobrowski z Cekanowa.

PODATKI
I OPŁATY
LOKALNE
W 2016 ROKU
Stawki podatków i opłat lokalnych na
terenie naszej gminy w 2016 roku nie ulegną
podwyższeniu tj. pozostaną na poziomie roku
bieżącego. Obniżony został natomiast podatek
rolny. Cena GUS żyta za 1q wynosi - 53,75 zł
i została obniżona uchwałą Rady Gminy do kwoty – 52,00 zł za 1 q. Stawka podatku rolnego z 1
ha przeliczeniowego będzie wynosiła 130,00 zł.
Teksty uchwał, wzory deklaracji i informacji
podatkowych po opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego zostaną
zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy
Lipce Reymontowskie.

NOWA UMOWA 
Z ZAKRESU
ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA 
W WODĘ

W związku z upływem terminu umowy przekazania w użytkowanie infrastruktury zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lipce
Reymontowskie zawartej z „CEWOKAN” Sp.
z o.o. z siedzibą w Łowiczu, w dniu 30 października br. została podpisana nowa umowa na
dotychczasowych warunkach. Umowa została
zawarta na okres 3 lat tj. do dnia 31 października
2018 r. Spółka CEWOKAN w dalszym ciągu realizuje na terenie gminy konserwację, eksploatację
i obsługę ujęć wody, stacji uzdatniania i sieci
wodociągowych wraz z dostawą wody.

4

Wspólny wniosek
o dofinansowanie 
budowy drogi
Pod koniec listopada nasza gmina wspólnie
z partnerami: Gminą Maków, Starostwem Powiatowym w Skierniewicach, Gminą Łyszkowice
i Starostwem Powiatowym w Łowiczu złożyła
wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg
lokalnych (powiatowych) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Na terenie naszej gminy projekt
obejmuje przebudowę dróg powiatowych: od

Chlebowa do Pszczonowa oraz od Świętego
do Chlebowa. Zgodnie z podpisanym w dniu
19 października br. porozumieniem każdy
partner zobowiązany będzie do wniesienia
wkładu własnego w wysokości 7,5% kosztów
kwalifikowanych oraz odpowiedni udział kosztów
niekwalifikowanych inwestycji na jego terenie. Liderem projektu jest Gmina Maków, która będzie
odpowiedzialna za jego realizację i rozliczenie.

KSIĄŻKI
NASZYCH
MARZEŃ
Szkoły podstawowe z terenu naszej gminy
w ramach rządowego programu wspierania
w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań
uczniów przez promocję czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń ”
pozyskały środki na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wysokość dofinansowania była
uzależniona od liczby dzieci w szkole. I tak
Szkoła Podstawowa w Lipcach otrzymała dotację w wysokości 1300 zł, a Szkoły w Mszadli
i w Drzewcach dostały po 1000 zł. Z budżetu
gminy na realizację tego zadania przekazano
środki w wysokości 20% wartości zadania.

Wyprawka
Szkolna
2015

Jak co roku w naszych szkołach realizowany jest rządowy Program p.n. „Wyprawka
Szkolna”. Celem programu jest pomoc rodzinom w zakupie książek do szkoły. Beneficjentami programu w 2015 roku są uczniowie
z klasy III szkoły podstawowej spełniający
kryterium dochodowe oraz bez względu na
kryterium dochodowe uczniowie:

ZBIÓRKA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
ZAKOŃCZONA
Gmina Lipce Reymontowskie w miesiącu
październiku br. zakończyła realizację zadania
pn. ,,Odbiór, transport i składowanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Lipce
Reymontowskie”.
W ramach umowy zawartej z Wykonawcą
– Firmą KG EKO-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostały odebrane wyroby
zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płaskich z terenu
nieruchomości 43 posesji położonych na terenie
gminy Lipce Reymontowskie. W wyniku realizacji
zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci
unieszkodliwienia 93,22 Mg wyrobów zawierających azbest. Odpady zostały przekazane na
składowisko odpadów niebezpiecznych w miej-

scowości Bycz (Piotrków Kujawski). Całkowita
wartość zadania wyniosła 29.800,57 zł, w tym
dofinansowanie z NFOŚiGW – 14.900,00 zł oraz
z WFOŚiGW w Łodzi – 14.602,00 zł.
Mając na uwadze duże zainteresowanie
mieszkańców, którym nie udało się złożyć wniosków w wyznaczonym terminie, a tym samym
bezpłatnie pozbyć się eternitu ze swoich nieruchomości, Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
informuje, że planuje ponowić zbiórkę w przyszłym roku. O terminie składania wniosków
będziemy informować mieszkańców w sposób
zwyczajowo przyjęty poprzez „puszczenie”
kartek po wsiach oraz zamieszczenie informacji
na stronie internetowej Urzędu Gminy www.
lipcereymontowskie.pl.

- słabowidzący,
- niesłyszący,
- słabosłyszący,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
wyżej posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, uczęszczających
w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych i gimnazjum.
W ramach wyprawki dofinansowanie do
książek wynosi:
- dla klasy III szkoły podstawowej – do 225 zł
- dla klasy IV-VI szkoły podstawowej – do
325 zł
- dla uczniów z gimnazjum – do 350 zł
W naszej gminie z tej pomocy skorzystało
11 uczniów na łączną kwotę 2950 zł.
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KONKURS
PLASTYCZNY

W dniu 30 listopada br. został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny
pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. Na konkurs wpłynęły 74 prace
ze wszystkich szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. Do finału
powiatowego Komisja Konkursowa zakwalifikowała prace następujących dzieci:
I grupa – przedszkola
Jakub Chrząszcz – kl. 0 – Szkoła Podstawowa w Drzewcach – 5 lat
II miejsce Grzegorz Wieszczy – kl. 0– Szkoła Podstawowa w Drzewcach – 6 lat
III miejsce - Antoni Karliński – Przedszkole w Lipcach Reymontowskich – 4 lata
Wyróżnienie - Bartosz Ziółczyk – Przedszkole w Lipcach Reymontowskich – 5 lat
Wyróżnienie - Maksymilian Murgrabia – Przedszkole w Lipcach Reymontowskich – 5 lat
I miejsce -

II grupa  – szkoła podstawowa klasy I-III
Michał Wójcik – kl. I – Szkoła Podstawowa w Drzewcach
Szymon Stefaniak – kl. I– Szkoła Podstawowa w Drzewcach
III miejsce - Laura Krystjanik – kl. II– Szkoła Podstawowa w Drzewcach
Wyróżnienie - Kacper Dudek – kl. I– Szkoła Podstawowa w Lipcach
Reymontowskich
Wyróżnienie - Gabriela Szczechowska – kl. II– Szkoła Podstawowa
w Drzewcach

I miejsce II miejsce -

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV- VI
Zuzanna Kumosa – kl. IV – Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich
II miejsce Szymon Kamiński – kl.VI - Szkoła Podstawowa w Lipcach
Reymontowskich
III miejsce - Gabriela Kowalska – kl.V – Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich
Wyróżnienie -Weronika Kalinowska- kl.V - Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich
Wyróżnienie - Krzysztof Kupisz - kl. IV - Szkoła Podstawowa w Lipcach
Reymontowskich
I miejsce -

IV grupa – gimnazjum
Patrycja Dura – kl. II– Publiczne Gimnazjum w Lipcach
Reymontowskich
II miejsce Aleksandra Gładys – kl. II– Publiczne Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich
III miejsce - Klaudia Fangrat – kl. III– Publiczne Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich
Wyróżnienie - Kamil Ekert – kl. II– Publiczne Gimnazjum w Lipcach
Reymontowskich
Wyróżnienie - Patrycja Gładys – kl. III- Publiczne Gimnazjum w Lipcach
Reymontowskich
I miejsce -

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac w kategorii przedszkola
otrzymali nagrody w formie gier edukacyjnych i zręcznościowych.
Finaliści z pozostałych kategorii otrzymali nagrody książkowe.
Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy a nagrodzonym
gratulujemy!

WŁ. ST. REYMONT – PATRON
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W LIPCACH REYMONTOWSKICH
Wśród wielu definicji „patrona” najbliższa nam się wydaje ta określająca go jako „opiekuna, protektora, osoby lub instytucji roztaczającej
opiekę” lub też „osoby (zwykle nieżyjącej) darzonej wielkim szacunkiem,
której imię jest nadawane jakiejś instytucji (szkole, jednostce wojskowej)
lub jakiemuś miejscu. Pojęcie to rozumiemy również jako symboliczny
religijny opiekun kraju, miasta, profesji, obiektu budowlanego, ludzi itp.
Przyjmowania imienia stało się z czasem tradycją w tworzeniu nazw
szczególnie placówek oświatowych i kulturalnych. Patronem szkoły może
stać się osoba, której działalność i postawa może być wzorem dla dzieci
i młodzieży, mająca istotny wkład w rozwój Polski. Nie wszystkie szkoły
mają swego patrona, choć będąc „bezimienne”, wydają się nijakie. To wybrany przecież przez środowisko patron określa co jest dla niego ważne,
jakie wartości stawia na czele swojej hierarchii, jakiej postawy wymaga.
Manifestacją aktualności tych dążeń i oczekiwań są zwykle uroczyście
obchodzone Dni Patrona, rocznice, inicjatywy propagujące jego życie
i działalność. Zwykle patrona wybiera się dla istniejącej już organizacji
czy instytucji. Władysław Stanisław Reymont jest wyjątkową postacią, na
cześć której wznoszono szkoły-pomniki czy zakładano zespoły ludowe.
Taka właśnie jest geneza powstania szkół w Kobielach Wielkich i Lipcach
Reymontowskich. Szerokim echem w naszej szkole odbijała się każda
szczególna rocznica związana z życiem czy twórczością Reymonta.
I tak na 100. rocznicę urodzin pisarza lipiecka szkoła otrzymała pomnik
patrona, w 70 rocznicę przyznania mu literackiej Nagrody Nobla całą
szkołą, podzieloną na ekipy, ruszyliśmy śladami patrona po polskiej
ziemi. Dokumentacja z tych wypraw stanowi pomoc w opowieściach
o pisarzu, który jest nie tylko patronem naszej szkoły, ale i miejscowości.
Na podsumowanie tych wydarzeń do Lipiec Reymontowskich przybyli
wójtowie z Kobiel Wielkich i Kołaczkowa, którzy od tej chwili zawiązali
bliższą współpracę. W 90. rocznicę przyznania Reymontowi literackiej
Nagrody Nobla nasza szkoła zorganizowała uroczystość z udziałem osób
szczególnie zaangażowanych w promowanie życia i twórczości naszego
patrona, natomiast z okazji 90. rocznicy śmierci już w październiku br.
klasy III, IV, V i obie VI wyruszyły do Warszawy, by zobaczyć miejsca
związane z jego życiem w stolicy, a przede wszystkim, aby wszyscy
uczniowie wiedzieli, gdzie spoczywa patron ich szkoły i miejscowości.
5 grudnia jak zwykle delegacja szkoły udała się wraz z sztandarem na
rocznicowe uroczystości. Podsumowaniem tych wydarzeń była akademia
zorganizowana w dniu 16 grudnia 2015 r., na której jeszcze raz przybliżono postać pisarza, a także w pięknych słowach poezji i Reymontowej
prozy opowiedziano o tym, o którym na kamieniu nagrobnym napisano:
„…piśmiennictwa polskiego chwała”. Uroczystość zakończył wiersz recytowany na podkładzie Marszu żałobnego Chopina. Ich serca spoczęły
przecież w tym samym filarze Kościoła Św. Krzyża w Warszawie. Może
kiedyś, obok siebie, w Łazienkach Królewskich w Warszawie staną ich
pomniki? Przecież im w sercu grała ta sama serdeczna, polska, ludowa
nuta …
Epitafium dla Wł. St. Reymonta
A nad Reymontem
Drzewa pochyliły głowy…
A nad Reymontem
Ucichł życia zgiełk…
I jeszcze tylko pamięć tu pogwarzy
I jeszcze tylko płomień świecy
W mrok
I tylko tyle…
Ale
Czy to mało?
Kości swe złożyć pod te drzewa
Tu
Na długim murze patronów narodu
Wypisać ciche:
BYŁEM TU!

Danuta Łaska
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FOTOREPORTAŻ Z UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 90-TEJ
Ciąg dalszy ze strony 1.
Prowadząc obie uroczystości i na cmentarzu, i w kościele, odczuwałam
wielkie wzruszenie. Pełna świątynia, niezwykle barwny tłum, bo w sumie
trzy zespoły ludowe: nasze „Wesele Boryny”, Blichowiacy i Zespół Pieśni
i Tańca Politechniki Warszawskiej, do którego należy pięknie śpiewająca
podczas uroczystości lipiecka wychowanka – Magda Duda, gminy reymontowskie, wszystko to tworzyło niepowtarzalny klimat. Wśród naszej
modlitwy najbardziej trafnym podsumowaniem życia i twórczości Reymonta
wydają się wielokrotnie cytowane słowa samego pisarza zapisane po
śmierci Stanisława Wyspiańskiego:
„Sztuka otoczyła go świętym nimbem i wyniosła ponad tragiczną nędzę
i grozę śmierci. Nie ma tam bowiem śmierci, gdzie jest żywot wieczny,
zaklęty w arcydzieła i w pamięć swojego narodu”.
Prezes Fundacji im. Wł. St. Reymonta mgr Danuta Łaska
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ROCZNICY ŚMIERCI WŁ. ST. REYMONTA W WARSZAWIE
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Informator GOKSiR
KULTURA - SPORT - REKREACJA
Relacje - Zapowiedzi - Relacje - Zapowiedzi - Relacje - Zapowiedzi - Relacje - Zapowiedzi - Relacje - Zapowiedzi - Relacje - Zapowiedzi

UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU
INAUGURACJA

26 października w GOKSiR odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
2015/16 Uniwersytetu Każdego Wieku działającego przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich. Otwarcia dokonali wspólnie: Rektor Uniwersytetu Każdego Wieku
prof. Janusz Szemraj oraz Wójt Gminy - Jerzy Czerwiński.
Wykład inauguracyjny nt. ,,Europejski Kodeks walki z rakiem’’ wygłosił prof. dr hab.
n. med. Arkadiusz Jeziorski – Krajowy Konsultant Chirurgii Onkologicznej ,Kierownik
Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

UKW - wykład 11 listopada
W dniu Święta Niepodległości w GOKSiR odbyło się
drugie, w roku akademickim 2015/16, spotkanie studentów UKW. Wykład ,,11 listopada Święto Niepodległości. Ojczyzno Moja…” wygłosił Miłosz Łaski – student wydziału prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie – miłośnik historii, głównie historii Polski.
Wykładowca przedstawił historię Polski od czasów
świetności naszej ojczyzny, poprzez okres przed zaborowy, rozbiorów Polski, do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Wykład poprzedziło odśpiewanie
hymnu narodowego.
Po wykładzie wystąpiły słuchaczki UKW zrzeszone
w zespole śpiewaczy ,,Lipconki” i słuchacze UKW
z zespołu ,,Bez nazwy”. Nasi artyści zaprezentowali
kilka pieśni o charakterze patriotycznym, a występ zakończyło wspólne odśpiewanie ,,Roty”.
Komunikaty:
• W GOKSiR przyjmowane są zapisy na bezpłatny kurs komputerowy. Zajęcia odbywać się będą
w dwóch grupach:
I. dla początkujących i mniej zaawansowanych (1 miejsca wolne)
II. dla bardziej zaawansowanych (5 miejsc wolnych)
Wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach komputerowych prosimy o kontakt z GOKSiR.

UKW - wykład 9 grudnia
W dniu 9 grudnia w GOKSiR odbyło się spotkanie UKW poświęcone książce ,,Reymontowskie Lipce” Danuty Łaskiej – Przewodniczącej Rady Gminy, Prezes Fundacja
im. Władysława Stanisława Reymonta. Wykład wygłosiła autorka książki, która przybliżyła postać Wł. St. Reymonta oraz historię Lipiec uwiecznioną na fotografiach.
Przed i po wykładzie była możliwość nabycia książki ,,Reymontowskie Lipce”.
W dniu 13 stycznia 2016 r. w ramach UKW odbędzie się badanie ,,Analiza składu
ciała” wykonane przez Justynę Meszka Wellness Club Skierniewice, ul. Pomologiczna 8/113. Badanie przeprowadzone zostanie w 4 grupach od godz. 15.00. Zapraszamy chętne osoby. W dniu 25 stycznia 2016 r. zaplanowane jest spotkanie UKW
z psychologiem Emilią Safianowską. Szczegółowe informacje na stronie GOKSiR
www.goksirlipce.pl oraz na afiszach.

SPOTKANIE KOŁA SZTUKI LUDOWEJ
28 listopada w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich odbyło się spotkanie Koła
Sztuki Ludowej, skierowane do osób, które kochają kwiaty i uwielbiają spędzać
czas w pomysłowy sposób. W spotkaniu wzięło udział 12 osób. Instruktażu udzieliła
p. Beata Burzyńska, która przekazała uczestniczkom sztukę tworzenia wyrobów
z bibuły marszczonej i krepiny. Prowadząca zajęcia w przejrzysty sposób wyjaśniła
metody i techniki wykonywania kwiatów, kompozycji z bibuły oraz przekazała tajniki
tej sztuki. Pani Beata zaraziła swoją pasją panie biorące udział w spotkaniu. Kolejne
zajęcia odbędą się 9 stycznia 2016 roku w godz. 12.00 – 14.00.
Serdecznie zapraszamy.
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KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI
Spotkanie październikowe
Spotkanie Klubu Miłośników Książek odbyło się w bibliotece w sobotę 10
października. Tematem spotkania była tym razem książka Jerzego Stuhra
„Tak sobie myślę…” To kolejna już książka znanego i lubianego aktora, który
trafił do szpitala onkologicznego z powodu nowotworu krtani. Aktor w sposób
prosty a niekiedy wzruszający dzieli się z czytelnikami przemyśleniami na
temat życia, kultury, polityki, obyczajów a przede wszystkim ciężkiej choroby, która go dotknęła. Jego zmaganiom się z chorobą towarzyszy strach,
irytacja, niepogodzenie się z losem. Mimo dramatyzmu sytuacji aktorowi
towarzyszy poczucie humoru. Znajdujemy tu zapis refleksji na temat roli
rodziny, poznajemy aktora jako czułego ojca, męża i dziadka. Dziennik
z czasów choroby znanego aktora, który wygrał z choroba nowotworową
z pewnością dodaje otuchy wielu chorym i ich rodzinom.

Spotkanie listopadowe
7 listopada br. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
Klubu Miłośników Książek. Tym razem czytelniczki rozmawiały o książce
Carli Montero pt. „Szmaragdowa tablica”. Fabułę tej obszernej powieści
można streścić w kilku zdaniach. Konrad, bogaty biznesmen, zleca swojej
dziewczynie odnalezienie obrazu, o którym nie wiadomo nic..., nie ma
nawet dowodów na to, że kiedykolwiek istniał. Ana podejmuje się tego
zadania, jednak w którymś momencie ważniejsi od samego obrazu stają
się ludzie z nim związani. I właśnie opowieść o tych ludziach najbardziej
wciąga i zapada w pamięć.
Powieść napisana została wyśmienicie, autorce udało się mistrzowsko
połączyć dwie historie, które na koniec odnajdują wspólny mianownik.
Szczerze zachęcamy do lektury – naprawdę warto!
Po spotkaniu grupa czytelniczek z pracownikami GOKSiR udała się
na lipiecki cmentarz, gdzie zapalono znicze na grobach Zasłużonych
dla Gminy Lipce Reymontowskie oraz członków Amatorskiego Zespołu
Regionalnego im. Wł. St. Reymonta.

LIPIECKIE ANDRZEJKI

Ponad 70 osób 21 XI 2015r. bawiło się w GOKSiR na lipieckich
andrzejkach. Oprócz mieszkańców naszej gminy w imprezie uczestniczyli goście z Łodzi i Skierniewic. Podczas andrzejek odbyła się
licytacja obrazów plastyków zawodowych i amatorów biorących
udział w plenerze malarskim w sierpniu 2014 r.
W związku z dużym zainteresowaniem licytacjami, rozszerzono
jej zakres o szalik Szkółki Piłkarskiej GOKSiR, książkę ,,Reymontowskie Lipce”, kubki oraz ozdoby
choinkowe wykonane przez dzieci
z koła plastycznego GOKSiR.
Ogółem z licytacji zebrano ponad
1500zł.
Bal trwał do białego rana.

Już dziś zapraszamy wszystkich na zabawę karnawałową 23
stycznia 2016 r., w godz. 19.005.00.
Koszt: 140 zł od pary.
Zapewniamy: 2 gorące posiłki,
przystawki, ciasto, owoce, napoje,
kawę, herbatę.
Zabawę poprowadzi Dj Czarny.
Wpłaty przyjmujemy od 21
grudnia 2015 roku. Szczegóły na
stronie GOKSiR oraz na afiszach.

SPOTKANIE W 90 ROCZNICĘ ŚMIERCI
WŁ. ST. REYMONTA
Uczestniczki Klubu Miłośników Książki spotkały się 5 grudnia w Bibliotece Publicznej, by uczcić 90 rocznicę śmierci Władysława Stanisława
Reymonta. Życie pisarza, jednego z dziewięciorga dzieci wiejskiego
organisty, absolwenta Warszawskiej Szkoły Niedzielno-Rzemieślniczej,
jak napisał on sam „bieżyło skrętami”. Wcześnie opuścił dom rodzinny,
odbył termin w zakładzie krawieckim, próbował gorzkiego chleba aktora
wędrownego, interesował się spirytyzmem, zaczynał i porzucał pracę na
kolei. Autor licznych nowel, „Komediantki”, „Fermentów”, „Ziemi obiecanej” swój pisarski kunszt rozwinął w pełni tworząc „Chłopów”, dzieło
swojego życia, uhonorowane w 1924 roku Literacką Nagrodą Nobla. Dla
nas, mieszkańców Lipiec powieść ta ma szczególną rangę, wybitny pisarz
umieszczając tu właśnie akcję swej nagrodzonej najwyższym literackim
laurem powieści, uczynił naszą wieś najbardziej rozsławioną polską wsią,
znajdując w mieszkańcach Lipiec kwintesencję tego wszystkiego, czego
od wsi oczekiwał.

Podczas spotkania uczestniczki klubu przeczytały swoje ulubione
fragmenty „Chłopów”, stwierdzając przy okazji niezwykły fenomen tej powieści, którą można otworzyć w jakimkolwiek miejscu i „zatonąć” w niej bez
reszty. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na niezwykły talent pisarza, jego
fenomenalną pamięć i wrażliwość na losy ludzi biednych i skrzywdzonych.

PIENIĄDZE NA KSIĄŻKI

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lipcach Reymontowskich wzorem lat ubiegłych przystąpiła do Programu Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Program
ten realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2014-2020.
W tym roku, w ramach udziału w programie, biblioteka w Lipcach
Reymontowskich pozyskała 3.300 zł. na zakup nowości wydawniczych.
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TEATR

WYJAZD DO TEATU MAŁEGO PRZY
MANUFAKTURZE
27 listopada GOKSiR w Lipcach Reymontowskich zorganizował wyjazd
do Teatru Małego przy Manufakturze w Łodzi, na spektakl ph. „Wesołego
powszedniego dnia. Młynarski sentymentalnie”. Na spektakl pojechała
50-osobowa grupa mieszkańców z naszej gminy i nie tylko.

WYJAZD DO TEATRU POWSZECHNEGO
18 grudnia 50 osobowa grupa mieszkańców gminy Lipce wybrała się
do Teatru Powszechnego w Łodzi na sztukę ph. ,,Szalone nożyczki”.
Wyjazd zorganizował GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.
Akcja ,,Szalonych nożyczek” toczy się w salonie fryzjerskim mistrza
grzebienia i nożyczek – Tonia Wziętego, który wynajmuje zakład od
mistrzyni fortepianu Izabeli Richter. Pewnego dnia kobieta zostaje
zamordowana w swoim mieszkaniu, znajdującym się tuż nad salonem. Nieoczekiwany zwrot akcji ujawnia wiele skrywanych tajemnic,
których rozwiązaniem zajmie się profesjonalny śledczy, angażując do
tego widzów.

TEATRZYK DLA DZIECI
W dniu 16 grudnia w sali widowiskowej GOKSiR w Lipcach Reymontowskich odbył się teatrzyk dla dzieci pt. „Pan Twardowski”, w którym
wzięło udział ok. 200 dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu gminy
Lipce. Teatrzyk przyjechał do nas z Krakowa, działa pod nazwą Teatr
ART-RE. ,,Pan Twardowski” to przedstawienie oparte na powszechnie
znanej legendzie krakowskiej, stanowiącej element naszej narodowej
kultury. Podczas spektaklu widzowie usłyszeli hejnał krakowski, oraz
obejrzeli tradycyjne stroje szlacheckie. Humorystycznie potraktowane
perypetie tytułowego bohatera, któremu udaje się wyjść cało z opresji
dzięki sprytowi i chęci niesienia pomocy innym. Spektakl uczy jak
należy postępować, pokazuje najważniejsze wartości takie jak dobro,
tolerancja oraz, że warto w życiu godnie i uczciwie postępować.

ŚWIATEŁKA PAMIĘCI

Listopad to szczególny miesiąc, wyjątkowy czas, kiedy w całym zawirowaniu świata, codziennym zabieganiu, trzeba znaleźć chwilę, by
pochylić się nad Tymi, których już nie ma. Listopadowe święto Wszystkich Świętych i Zaduszek skłania do odwiedzenia grobów zmarłych,
zapalenia lampki pamięci, chwili zadumy. Uczestniczki Klubu Miłośników Książek wraz z pracownikami GOKSiR spotkały się na cmentarzu
w sobotę, 7 listopada, by zapalić znicze na grobach tych, którzy zasłużyli się dla naszej lipieckiej społeczności. Znicze zapłonęły na grobach
Zasłużonych dla Gminy Lipce Reymontowskie: Władysławy Szczechowicz i Andrzeja Kasterskiego. Pamiętano o odtwarzających w ,,Weselu
Boryny” rolę Jagusi: Bronisławie Kuchta, Stefanii Szychowskiej, Janinie
Sobieszek, Helenie Marciniak i Mariannie Pryk oraz odtwórcach roli Boryny Władysławie Koszewskim i Edwardzie Marcinkowskim. Pamiętano
również o grobach długoletnich członków AZR im. Wł. Reymonta m.
in. Zofii Zagawa, Jana Kuchty, Janiny Klepaczka, Jana Ogrodniczka,
Józefa Ogrodniczka, Józefa Zielińskiego, Marianny Dziuda i innych oraz
o odnowionym przez pracowników GOKSiR przed dniem Wszystkich
Świętych symbolicznym grobie Macieja Boryny. Światełkiem znicza
uczczono pamięć pracowników domu kultury Kazimiery Gabryszewskiej, Reginy Szychowskiej i Michała Dałkowskiego oraz bibliotekarzy
Janiny Kuchcianki i Jana Marcinkowskiego. Znicze zapalono również
na grobach zmarłych członków zarządu Towarzystwa Przyjaciół Lipiec
Reymontowskich Ryszarda Artura Białobrzeskiego i Tadeusza Wołowicza. Starano się odnaleźć groby wszystkich artystów amatorów
występujących przez lata w AZR im. Wł. Reymonta, w sumie światełka
pamięci zapłonęły tego dnia na ponad sześćdziesięciu grobach. Znicze
zostały zapalone również w Skierniewicach na grobie Zasłużonej dla
Gminy Lipce Reymontowskie pani Marii Nowickiej, współzałożycielki
amatorskiego zespołu i jego wieloletniej kierowniczki.

GMINNY KONKURSU
FOTOGRAFICZNY

27 października 2015 r. odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu
Fotograficznego ph. ,,Mój czworonożny przyjaciel” połączone z otwarciem
wystawy. W konkursie wzięły udział 32 osoby, które złożyły 93 fotografie.
Komisja w składzie:
Przewodnicząca komisji
Małgorzata Pilarczyk – lekarz weterynarii
Członkowie komisji
Tomasz Milewski – dyrektor GOKSiR w Lipcach Reymontowskich
Ewelina Klimczyk –stażystka GOKSiR

W kategorii I dla klas I – III wzięło udział 17 uczestników, którzy złożyli
50 fotografii.
Komisja przyznała nagrody dla następujących autorów prac:
I nagroda - Bartek Mikołajczyk kl. II SP Lipce Reymontowskie
II nagroda - Antoni Panak kl. I SP Lipce Reymontowskie
III nagroda - Julia Wach kl. III SP Lipce Reymontowskie
III nagroda - Jagoda Klimczak kl. III SP Lipce Reymontowskie
Komisja przyznała wyróżnienia I stopnia dla:
- Szymon Marat kl. II SP Lipce Reymontowskie
- Tomasz Śmiechowski kl. I SP Lipce Reymontowskie
- Patryk Pokrop kl. III SP Lipce Reymontowskie
- Kasia Pytel kl. I SP Lipce Reymontowskie
- Paulina Wojdak kl. II SP Lipce Reymontowskie
Komisja przyznała wyróżnienia II stopnia dla:
- Izabela Marat kl. II SP Lipce Reymontowskie
- Oliwia Kuchta kl. III SP Lipce Reymontowskie
- Adrian Duda kl. I SP Drzewce
- Patryk Marat kl. II SP Lipce Reymontowskie
- Wiktoria Barańczyk kl. III SP Lipce Reymontowskie
- Adam Kuchta SP Lipce Reymontowskie
- Julian Pietrowski kl. II SP Lipce Reymontowskie
- Dominik Pabianek kl. III SP Lipce Reymontowskie
W kategorii II dla klas IV – VI wzięło udział 4 uczestników, którzy złożyli
12 fotografii.
Komisja przyznała nagrody dla następujących autorów prac:
I nagroda - Angelika Duda kl. IV SP Drzewce
II nagroda - Krzysztof Safianowski kl. IV SP Lipce Reymontowskie
Komisja przyznała wyróżnienie dla następujących autorów prac:
- Julia Duda kl. V SP Mszadla
- Szymon Ceroń kl. V SP Lipce Reymontowskie
W kategorii III dla gimnazjum wzięło udział 6 uczestników, którzy
złożyli 16 fotografii.
Komisja przyznała nagrody dla następujących autorów prac:
I nagroda - Natalia Staniaszczyk kl. I
II nagroda - Wioletta Duda kl. I
III nagroda - Mateusz Seferyński kl. I
Komisja przyznała wyróżnienia dla następujących autorów prac:
- Klaudia Ceroń kl. I
- Jakub Pryk kl. I
- Jakub Sikorski kl. I
W kategorii IV dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz osób
dorosłych wzięło udział 5 uczestników, którzy złożyli 15 fotografii.
Komisja przyznała nagrody dla następujących autorów prac:
I nagroda - Marcel Milewski Lipce Reymontowskie
II nagroda - Joanna Dudek Lipce Reymontowskie
III nagroda - Irena Śmigiera - Milewska Lipce Reymontowskie
Komisja przyznała wyróżnienia dla następujących autorów prac:
- Kinga Sikorska Lipce Reymontowskie
- Renata Badełek Lipce Reymontowskie
Nagrody ufundował Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach
Reymontowskich. Wystawę można było oglądać do 14 grudnia.
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Komunikat sztabu 24. Finału WOŚP
w Lipcach Reymontowskich
Informujemy wszystkich mieszkańców naszej gminy, że z inicjatywy
GOKSiR został powołany sztab 24. Finału WOŚP. Zebrane środki pieniężne przekazane zostaną na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów
pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Wielki Finał 10 stycznia 2016 roku. w GOKSiR  
w godz.14:00 – 20:00 – sala widowiskowa.
W programie:
- blok artystyczny w wykonaniu dzieci z przedszkoli i szkół z terenu gminy
Lipce Reymontowskie
- występ zespołu dziecięcego „Stokrotki” z GOKSiR Lipce R.
- występ Zespołu „Adam & Dawid„
- występ zespołu „DAFTER” z Bolimowa
- występ zespołu „Colours of tango„ z Łodzi
- występ zespołu „OXIDE„ z Warszawy
- 20.00 światełko do nieba – pokaz ogni sztucznych
Ponadto w programie jest:
- loteria fantowa
- możliwość zakupu ciasta
- licytacje, itp.
- pokazy ratownictwa w wykonaniu druhów OSP z terenu gminy Lipce
Reymontowskie
- 16.00 – 18.00 pomiar tkanki tłuszczowej, Klub Zdrowego Odżywiania
Wellnes Club Skierniewice, ul. Pomologiczna 8/113
Jeśli mają Państwo przedmioty, które mogłyby być zlicytowane w trakcie
24. Finału WOŚP w Lipcach Reymontowskich bądź jako fanty w loterii,
można je składać w GOKSiR ul. Reymonta 24, w godz. 9: 00 – 15:00 lub
w dniu imprezy do godz. 16:30. Prosimy również o wsparcie finansowe na
organizację tegorocznego koncertu finałowego oraz organizację Finału.
Czekamy na wszelkiego rodzaju pomoc. Jeżeli chciałbyś zrobić coś dla
dzieci i seniorów w ramach 24. Finału WOŚP zapraszamy do nas. Pracy
jest wiele.
W dniu finału 60 wolontariuszy ze sztabu WOŚP przy GOKSiR kwestować będzie na terenie gminy Lipce Reymontowskie i Bolimów (39 wolontariuszy z Lipiec Reymontowskich oraz 21 z Bolimowa). Zdecydowana
większość kwestujących osób to młodzież z Publicznego Gimnazjum
w Lipcach Reymontowskich oraz z Gimnazjum w Bolimowie. Wśród wolontariuszy będą również osoby dorosłe oraz czworo studentów Uniwersytetu
Każdego Wieku przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.
- Dla wszystkich wolontariuszy posiłek w postaci zupy zapewnia „Karczma
u Boryny”.
- Słodki poczęstunek w GOKSiR zapewnia Cukiernia Pani Haliny Długosz –Duda.
- Światełko do nieba sponsorują Lidia i Krzysztof Gońda oraz Teresa i Józef
Pszczółka.
Nasze konto, na które mogą Państwo wpłacać pieniądze na organizację Finału:
BSZŁ O/Lipce Reymontowskie nr 34 9288 1095 1690 1603 2000
0030 z dopiskiem: na organizację Finału WOŚP.
Kontakt:
- Szef sztabu WOŚP przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich
Marta Czajka tel. 505-103-939
- Dyrektor GOKSiR Tomasz Milewski, tel. 605-769-161

ZAPOWIEDZI IMPREZ
9 stycznia 2016 roku w godz. 12.00 – 14.00 odbędzie się spotkanie Koła
Sztuki Ludowej z dziedziny bibułkarstwa, które poprowadzi p. Beata Burzyńska.
14 stycznia 2016 roku od godz. 10.00 GOKSiR organizuje Turniej TOP
dla uczniów ze szkół podstawowych z gminy Lipce Reymontowskie. Turniej
będzie składał się z bloku sportowego i artystycznego.
17 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 odbędzie się podsumowanie roku
sportowego 2015.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
- ZAWODY STRZELECKIE
11 listopada z okazji Święta Niepodległości w GOKSiR odbyły się
zawody strzeleckie z wiatrówki i pistoletu pneumatycznego. W zawodach
wzięło udział 20 osób.
Wyniki:
Wiatrówka
Dziewczynki do 12 lat:
I. Jagoda Klimczak 26 pkt.
Chłopcy do 12 lat:
I. Dominik Chmurski 33 pkt.
II. Szymon Kamiński 32 pkt.
III. Dominik Dałkowski 10 pkt.
Chłopcy 13 – 18 lat:
I. Marcel Milewski 39 pkt.
Kobiety:
I. Agnieszka Tuka – Panak 36 pkt.
II. Irena Śmigiera – Milewska 36 pkt.
III. Małgorzata Dałkowska 36 pkt.
Mężczyźni:
I. Łukasz Dałkowski 45 pkt
II. Tomasz Milewski 42 pkt.
III. Aleksander Dałkowski 37 pkt.
Pistolet:
Chłopcy 13- 18 lat:
I. Marcel Milewski 27 pkt.
Kobiety:
I. Irena Śmigiera - Milewska 35 pkt.
II. Małgorzata Dałkowska 21 pkt.
III. Agnieszka Tuka – Panak 11 pkt.
Mężczyźni:
I. Tomasz Milewski 38 pkt.
II. Sławomir Supera 26 pkt.
III. Łukasz Dałkowski 22 pkt.
Wielobój:
Chłopcy 13- 18 lat:
I. Marcel Milewski 66 pkt.
Kobiety:
I. Irena Śmigiera - Milewska 71 pkt.
II. Małgorzata Dałkowska 57 pkt.
III. Agnieszka Tuka – Panak 37 pkt.
Mężczyźni:
I. Tomasz Milewski 80 pkt.
II. Łukasz Dałkowski 67 pkt.
III. Sławomir Supera 62 pkt.
Wielobój rodzinny – (dzieci do 12 lat):
I.		 Dominik, Małgorzata i Łukasz Dałkowscy – 134 pkt.
II. Antoni i Agnieszka Panak i Aleksander Dałkowski – 92 pkt.
Wielobój rodzinny – (młodzież do 18 lat):
I. Marcel, Irena i Tomasz Milewscy – 217 pkt
18 stycznia 2016 roku od godz. 10.00 GOKSiR organizuje Turniej TOP
dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich. Turniej
podzielony jest na dwa etapy: część sportowa i część artystyczna.
23 stycznia 2016 r. w godz. 19.00 - 5.00 GOKSiR organizuje zabawę
karnawałową. Koszt 140 zł od pary.
30 stycznia 2016 roku w godz. 12.00 - 14.00 odbędzie się spotkanie Koła
Sztuki Ludowej z wycinanki, które poprowadzi p. Olga Reczulska.
9 lutego 2016 r. GOKSiR organizuje bal ostatkowy – bal przebierańców.
Dla dzieci w godz. 15.00 - 19.00, dla dorosłych w godz. 19.00 - 24.00.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Więcej szczegółów podane będzie na stronie GOKSiR i na afiszach .
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TURNIEJE HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
GOKSiR w Lipcach Reymontowskich oraz
Jutrzenka Drzewce byli organizatorami cyklu Turniejów Halowej Piłki Nożnej ,,GOKSiR JUTRZENKA 2015” rozgrywanych na hali w Godzianowie.
Patronat honorowy nad turniejami objął Wójt
Gminy Lipce Reymontowskie Jerzy Czerwiński.
21 listopada odbył się turniej dla roczników
2006 i młodsi, w którym wzięło udział 10 drużyn:
GOKSiR/Jutrzenka Drzewce, Mazovia Niebiescy
Rawa Mazowiecka, Relaks Radziwiłłów, Stal Głowno, RTS Widzew Łódź, AF Widzew Brzeziny, Mazovia Czerwoni Rawa Mazowiecka, KKS Koluszki,
Mazovia Żółci Rawa Mazowiecka, Pelikan Łowicz
Zwycięzcą turnieju została drużyna RTS Widzew Łódź zdobywając puchar Wójta Gminy Lipce
Reymontowskie, drugie miejsce zajęła drużyna
KKS Koluszki, trzecie miejsce Mazovia Rawa Mazowiecka (Niebiescy). Nasza drużyna zwyciężyła
z Relaksem Radziwiłłów 3:0, zremisowała ze Stal
Głowno 2:2 oraz przegrała z medalistami turnieju
z Mazovią Niebiescy 0:2 i RTS Widzew 1:2 . Zajmując w turnieju 5/6 miejsce.
Najlepszy strzelec:
Bartek Chądzyński (Widzew Łódź) 8 bramek
Najlepszy bramkarz:
Franciszek Winkel (Mazovia Rawa Maz.)
Najlepsza piłkarka:
Patrycja Czuj (KKS Koluszki)
Drużyna GOKSiR/Jutrzenka grała w składzie: Oliwier Reczulski, Jakub Mikina, Bartosz
Mikina, Rafał Tusiński, Jakub Młynarczyk, Kacper
Żurawski, Dawid Kubik, Krzysztof Safianowski,
Maciej Urbański, Wojciech Czajka, Wojciech
Stawiany, Jakub Latek, Jakub Barańczyk.
Trener: Sławomir Supera
28 listopada został rozegrany drugi turniej
dla roczników 2008 i młodsi, w którym wzięło
udział 8 drużyn:
1 miejsce - WIDZEW ŁÓDŹ oddział Brzeziny –
puchar Przewodniczącej Rady
Gminy w Lipcach Danuty Łaskiej
2 miejsce - GKS Bedlno
3 miejsce - Football Academy Łódź
4 miejsce - START Brzeziny
5 miejsce - Fenix Pro Soccer Academy Łódź
6 miejsce - Włókniarz Pabianice
7 miejsce - SMS Łódź
8 miejsce - GOKSiR/JUTRZENKA skład: Adaś
Kuchta, Igor Barańczyk, Patryk
Marat, Amelka i Natalka Głuszek,
Adrian Duda, Bartosz Jarosiński,
Patryk Kubik, Julek Pietrowski,
Paulinka Wodak, Szymon Marat
oraz nieobecni na zdjęciu Stanisław
Stawiany oraz Jakub Nowogórski.
Trener: Sławomir Supera
Najlepszy strzelec:
Kacper Duszyński (Widzew Łódź) 4 bramki
Najlepszy zawodnik:
Dominik Głuchowski (GKS Bedlno)
Najlepszy bramkarz:
Julek Pietrowski (GOKSiR/Jutrzenka)

5 grudnia rozegrano ostatni turniej dla
roczników 2002 i młodsi, w którym wystąpiło
10 drużyn: SKS Start Łódź, GOKSiR / Jutrzenka Drzewce, GKS Bedlno, Relax Radziwiłłów
Czerwoni, Czarni Brójce, Pogoń Zduńska Wola,
Start Brzeziny, KKS Koluszki, Fenix Pro Akademy
Soccer, Relax Radziwiłłów Niebiescy.
Drużyna GOKSiR/Jutrzenka w grach eliminacyjnych zwyciężyła z Czarnymi Brójce 3:1,
GKS Bedlno 1:0 oraz przegrała z SKS Start Łódź
1:3. W meczu o 3 miejsce w turnieju GOKSiR/
Jutrzenka zremisowała ze Startem Brzeziny 1:1,
a w rzutach karnych zwyciężyła 2:1. W turnieju
zwyciężyła Pogoń Zduńska Wola, zdobywając
puchar Starosty Skierniewickiego Mirosława
Beliny. Drugie miejsce zajął Start Łódź.

braniec, Bartosz Reczulski, Kamil Żurawski, Paweł Marat, Oskar Pokora, Seweryn Wyszkowski.
Trener: Marcin Urbański.
Organizacja turniejów została bardzo wysoko
oceniona przez uczestniczące zespoły i gości.
W imieniu GOKSiR i Jutrzenki Drzewce serdecznie dziękujemy rodzicom naszych zawodników
za wielkie zaangażowanie i pomoc w przygotowaniach i przeprowadzeniu turniejów.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim
sponsorom za ufundowanie pucharów i statuetek
dla drużyn i najlepszych zawodników turniejów.

We wszystkich turniejach puchary za drugie
miejsce ufundował Prezes OZPN w Skierniewicach Jan Grzelka, a za trzecie miejsca Wiceprezes OZPN Tadeusz Kruk.
GOKSiR/Jutrzenka grała w składzie: Miłosz
Lipiński, Mateusz Seferyński, Alan Dobrzański,
Szymon Kowalski, Adrian Wojtysiak, Patryk Wy-

Najserdeczniejsze życzenia
szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku!
składają
Dyrektor i Pracownicy GOKSiR
w Lipcach Reymontowskich
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