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Szanowni Państwo
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Lipce Reymontowskie,
aby radość, szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach.
Niech ten piękny, rodzinny czas, w blasku świec i przy dźwiękach
staropolskich kolęd, po całym roku ciężkiej pracy, będzie dla Was czasem
wytchnienia i dobrych refleksji.
Życzymy Państwu również aby nadchodzący 2018 rok przyniósł dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
niech spełni także pokładane w nim nadzieje i przyniesie sukcesy w realizacji osobistych planów.
Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro, Wszystkiego Najlepszego!
Przewodnicząca
i radni Rady Gminy

Wójt Gminy
i pracownicy Urzędu Gminy

Gminne obchody
Dnia Seniorki i Seniora
12 listopada 2017 r. w GOKSiR Lipcach Reymontowskich odbyły
się gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora. W imprezie wzięło
udział ponad 100 seniorów.
Uczestnicząca we wszystkich zorganizowanych dotychczas w
Lipcach Reymontowskich edycjach „Dnia Seniora” p. Janina Klepczarek otrzymała kwiaty z rąk Danuty Łaskiej – przewodniczącej
Rady Gminy Lipce Reymontowskie i Tomasza Milewskiego – dyrektora GOKSiR.
W części artystycznej wystąpili:
– grupa taneczna „Elita” z Jeżowa;
– grupa taneczna Fresh Dance z GOKSiR Lipce Reymontowskie;
– zespół śpiewaczy „Lipconki/Miriam” z GOKSiR Lipce Reymontowskie;
– „Zespół bez Nazwy” z GOKSiR Lipce Reymontowskie
oraz Bogusława Drzewiecka, Anna Czajka i Małgorzata Świderek.
Piosenkę „Matko moja ja wiem” specjalnie z okazji rocznicy urodzin dla swojej mamy Bogusławy Drzewieckiej i wszystkich zgromadzonych mam wykonały córki p. Bogusi: Anna i Małgorzata.
W tym roku pięcioro członków A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta obchodziło swoje 70 –te urodziny, w tym gronie znaleźli się: Bogusława Drzewiecka, Zofia Karalus, Zdzisław Pryk, Jan Wawrzyn i Jerzy
Drzewiecki.
Jubilaci otrzymali życzenia, pamiątkowe deski i róże z rąk: Teresy
Pszczółki – kierowniczki A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta oraz Tomasza
Milewskiego – dyrektora GOKSiR.
Dla wszystkich gości przygotowano słodki poczęstunek.

Dokończenie na stronie 8
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Z prac Rady Gminy
29 listopada 2017 r. Rada Gminy Lipce Reymontowskie odbyła
sesję i była to już XXIV sesja obecnej kadencji.
Po przyjęciu proponowanego porządku obrad Przewodnicząca
Rady Gminy Danuta Łaska poinformowała o działaniach Przewodniczącej podjętych w okresie międzysesyjnym, a Wójt Gminy Jerzy
Czerwiński przedstawił informację w zakresie istotnych spraw i
problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
W kolejnych punktach rada podjęła uchwały w sprawie:
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Lipce Reymontowskie,
- stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Lipce Reymontowskie,
- ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,
- ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny,
- ustalenia wzorów informacji i deklaracji o gruntach na podatek
rolny,
- 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 na rok 2017,
- pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego,
- ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r.,
- zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- przyjęcia planu pracy Rady Gminy.
Podczas sesji zgłoszone zostały interpelacje dotyczące:
- akcji zimowego utrzymania dróg– zgłosił radny Mirosław Pryk
- wyznaczenie przejścia dla pieszych między jednym cmentarzem
a drugim w Lipcach R. – zgłosiła Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Łaska w imieniu uczniów miejscowej szkoły podstawowej.
Na zakończenie sesji Rada Gminy wysłuchała informacji z analizy oświadczeń majątkowych przedstawionych przez Przewodniczącą Rady Gminy i Wójta Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy – mgr Danuta Łaska

KOMISJE RADY GMINY
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych odbyła wspólne
posiedzenia z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu
23 listopada 2017 r.
Na posiedzeniu tym komisje zaopiniowały i zapoznały się z materiałami będącymi przedmiotem obrad XXIV sesji, która odbyła
się 29 listopada 2017 r.
W ostatnim punkcie posiedzenia komisje opracowały plany pracy na I-sze półrocze 2018 r.
Przewodnicząca Rady Gminy – mgr Danuta Łaska

Wniosek na nowe Przedszkole
w Lipcach Reymontowskich
Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia gmina złoży wniosek
na dofinansowanie zadania pn.”Budowa Przedszkola publicznego
w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej”. Ubiegać się
będziemy o wsparcie finansowe w ramach ogłoszonego przez Łódzki Urząd Marszałkowski konkursu z Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie
IV.3.2 Ochrona Powietrza. Budowa nowego przedszkola planowana jest na działce niedawno pozyskanej przez gminę od Wojewody
Łódzkiego, która zlokalizowana jest przy ul. Nowickiej. Termin realizacji zadania przewidziano w latach 2020-2021. Projekt przewiduje
przedszkole dla 100 dzieci tj. 4 grup w wieku od 3 do 5 lat.

ZBIÓRKA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
W dniu 30 listopada br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu
gminie dotacji do kwoty 28.825,00 zł na realizację zadania
,,Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających
azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie”.
Zadanie będzie obejmowało przygotowanie do transportu,
transport
i unieszkodliwienie na składowisku wyrobów zawierających
azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz
płaskich z terenu 45 nieruchomości, których właściciele złożyli
wnioski do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie.
13 grudnia br. została zawarta umowa na realizację powyższego zadania. Wykonawcą będzie, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego, firma RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr
Malinowski z siedzibą w Łodzi. Zbiórka składowanego na posesjach azbestu zostanie przeprowadzona w terminie do dnia 29
grudnia br.

UTRZYMANIE DRÓG
W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018
W miesiącu październiku br. zostały podpisane umowy
dotyczące zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym
2017/2018 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.

Będą kolektory słoneczne
W dniu 6 listopada br. Wójt Gminy podpisał z Łódzkim Urzędem
Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu pn. Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez
montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej”. Przypominamy, że wniosek na
realizację zadania został złożony przez gminę we wrześniu 2016 r.
Tak długo trwała ocena wniosków. W ramach projektu na terenie
wszystkich miejscowości naszej gminy zostanie zamontowanych
220 kolektorów słonecznych. Zadanie będzie realizowane w 2018
roku. W ostatnich dniach tego roku ogłoszony zostanie przetarg
nieograniczony na zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń.
Gmina otrzyma dofinansowanie z UE w wysokości 85% wydatków
kwalifikowalnych projektu.
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Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich
Podsumowanie projektu za 2017 rok
W okresie marzec –grudzień 2017 w ramach realizacji zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy
przeprowadzono następujące zajęcia:
- koło matematyczne – 50h
- koło przyrodnicze – 100 h, w tym z biologii – 45h, chemii – 30h,
geografii – 25h
- koło języka angielskiego – 20h
- koło języka niemieckiego – 20h
- koło informatyczne – 50h
- warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego – 30h
- warsztaty z przedsiębiorczości – 20h
- indywidualne konsultacje z doradcą edukacyjno-zawodowym
– 44h.
W ramach realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przeprowadzono:

Edukacja ekologiczna
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi, Przedszkole w Lipcach Reymontowskich złożyło
wniosek o udzielenie dotacji w ramach Konkursu pn. „Edukacja
Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”,
który otrzymał dofinansowanie.
W ramach zadania p.n. „Smog, czy to groźny smok”
- zostaną zakupione liczne pomoce dydaktyczne,
- dzieci z przedszkola odbędą następujące wycieczki:
• do Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi – wezmą
udział w warsztatach „Co to jest powietrze”,
• do Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach – wezmą udział w
warsztatach „Rady na odpady – aranżujemy wiosenny ogród
wykorzystując recykling”,
• wycieczka do lasu połączona z sadzeniem drzew,
• wycieczka do leśniczówki w Lipcach Reymontowskich – zwiedzanie rezerwatu przyrody Bukowiec, zapoznanie z zawodem
leśniczego, fotografowanie przyrody, rejestrowanie odgłosów
mieszkańców lasu,
• wycieczka do ogrodu botanicznego w Łodzi, zwiedzanie
palmiarni – dzieci dowiedzą się dlaczego rośliny potrzebują
świeżego powietrza, jak przedziwnie i różnorodnie mogą być
zbudowane rośliny. W czasie zajęć dzieci poznają podstawy
budowy roślin oraz przykłady różnorodnych przystosowań do
warunków środowiska,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 75h
- zajęcia logopedyczne – 30h
- zajęcia terapeutyczne z psychologiem – 60h.
Zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia językowe oraz zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, doposażono pracownię
przyrodniczą oraz zakupiono sprzęt w ramach korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum
w Lipcach Reymontowskich (drukarka, rzutnik, ekran, 5 laptopów
oraz 2 tablice multimedialne) na łączną kwotę 37.750,98 zł.
W ramach zadania „doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli z gimnazjum” nauczyciele zostali przeszkoleni z wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania oraz
trzech nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe na kierunku:
oligofrenopedagogika (2 os.) i terapia pedagogiczna (1 os.).

• wycieczka do Rogowa – do arboretum i alpinarium,
• wycieczka do Osady Maków - warsztaty folklorystyczne połączone z poznaniem warunków jakich wymagają rośliny i zwierzęta,
aby się właściwie rozwijać.
- wezmą udział w warsztatach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi:
• Zabawy z powietrzem – dziecięce eksperymenty,
• Powietrze bywa zanieczyszczone - teatrzyk – wizyta aktorów
propagujących treści proekologiczne przez sztukę i zabawę,
• Powietrze bywa zanieczyszczone - spotkanie z kominiarzem
na terenie placówki – prelekcja na temat „Czy dym mieszka w
kominie?”
• Razem dla czystego powietrza – dzieci dowiedzą się do czego
służy powietrze, poznają jego właściwości, jakie zagrożenia dla
powietrza stwarza człowiek, dowiedzą się że czyste powietrze
służy zdrowiu,
• „Tupu, tup po śniegu” – już wiemy dlaczego śniegu nie jemy zabawy badawcze ze śniegiem – badanie zanieczyszczeń pod
mikroskopem, kulig – wyprawa po zdrowie,
• Uwaga alarm antysmogowy - zajęcia zapoznają dzieci z tematem
powietrza i jego zanieczyszczeń oraz ochroną przed zanieczyszczeniami, dzieci dowiedzą się, czym jest i jak powstaje smog,
• Rośliny oczyszczają powietrze – podczas warsztatów dzieci
poznają rośliny, które oczyszczają powietrze, będą mogły je
dotknąć.
Wartość projektu to kwota 17.550 zł, z czego dofinansowanie z
WFOŚiGW w Łodzi wynosi 14.850 zł. Projekt będzie realizowany
w Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich do czerwca 2018 roku.
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„Wszystko nie zależy od nas samych,
ale my od wszystkiego”
Wł. St. Reymont

Taką myśl, jako jedną z ulubionych, wyróżniła Krystyna Makowiecka, wnuczka Joanny, siostry pisarza, na okładce przygotowanych do wydania wspomnień siostrzenicy i chrzestnej córka
Reymonta – Haliny Makowieckiej- Sobańskiej. Książka otrzymała tytuł „Wolbórka Rejmentowska” i może być nie tylko źródłem
wiedzy, ale i refleksji ogarniających całe życie i dorobek pisarza
tak pięknie wpisanego w historię naszej małej Reymontowskiej
Gminy. Wielki był bowiem talent i pracowitość Wł. St. Reymonta,
ale gdyby nie pomoc wielu zaangażowanych w sprawę patriotów,
ludzi dobrej woli, a i szczęścia, pewnie nasz wielki rodak nie otrzymałby literackiej Nagrody Nobla. Dziś również, mimo niewątpliwej
sławy pisarza, bez naszej pamięci, jego dorobek nie będzie zauważany i właściwie ceniony w pędzie i wygodzie współczesnego życia. Dlatego tak ważne są wszelkie tradycyjne już formy czczenia,
wdzięczności, uroczystości, którymi składamy hołd pisarzowi tak
zasłużonemu dla Lipiec, polskiej wsi i całej naszej Ojczyzny.
Do takich działań z pewnością należą coroczne spotkania przy
grobie Wł. St. Reymonta na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w każdą rocznicę jego śmierci, czyli 5 grudnia. Od lat głównym
organizatorem tego wydarzenia jest lipiecka Fundacja im. Wł. St.
Reymonta, zawsze wspiera je Wójt Jerzy Czerwiński, z pomocą
zaś włącza się GOKSiR w Lipcach Reymontowskich. Przy głównej
bramie cmentarnej w Warszawie spotykamy zwykle delegacje innych gmin i szkół reymontowskich, które wspólnie chcą tworzyć
i uczestniczyć w uroczystości przy grobie swojego patrona. Tegoroczne spotkanie miało to dodatkowe zadanie, że zamykało działania powołanego rok wcześniej podczas podobnej uroczystości
Komitetu Obchodów 150. Rocznicy Urodzin Wł. St. Reymonta.
Przed zebranymi trzeba więc było zdać sprawę z minionych wydarzeń, podziękować i wręczyć pamiątkowe Certyfikaty. Szczególną
radość sprawiła nam obecność gminy Czarnocin, która tak pięknie
związana z pisarzem postanowiła przystąpić do Gmin Reymontowskich i już w kolejnym roku wziąć udział w Turnieju Gmin Reymontowskich w Kołaczkowie. Wszyscy zebrani, a przede wszystkim
gmina Kołaczkowo, serdecznie zaprosili nową gminę do swego
grona i udziału w najbliższym turnieju. Tymczasem gmina ta, zaraz po lipieckiej reprezentacji, stanowiła najliczniejszą i najpiękniej
przygotowaną delegację na powązkowskich uroczystościach.
Aby tradycji stało się zadość, zaraz po złożeniu kwiatów przez
przybyłych przedstawicieli gmin, szkół i organizacji, nastąpiła
wspólna modlitwa, którą poprowadził ks. Czesław Banaszkiewicz.
Następnie przywołano słowa chłopskiej epopei, które odczytał
właściciel lipieckiej Galerii Staroci pan Zbigniew Stań, po czym
młodzież z lipieckiego Zespołu im. Wł. St. Reymonta, wsparta
przez uczniów lipieckich szkół i uczniów z Przyłęka Dużego odśpie-

wała pieśń o Lipcach i ich reymontowskiej sławie. Po nich również
śpiewem o pisarzu i swojej gminie opowiedział Zespół z Czarnocina, który na grób pisarza przywiózł ze sobą również jego portret.
W takiej atmosferze podsumowaliśmy miniony rok i wraz z panem
Wójtem Jerzym Czerwińskim wręczyliśmy wszystkim zaangażowanym w prace komitetu Certyfikaty Prawdziwie Reymontowskiej
Gminy oraz pamiątkowe filmy z minionych uroczystości. Nie zapomnieliśmy też o pomysłodawcy naszego komitetu – panu Januszu
Dąbrowskim i historii, która zawsze tak niezwykle się splata. Wł. St.
Reymont to wszak Pierwszy Noblista Polski Niepodległej. Urodził
się 150. lat temu, a zmarł 5 grudnia 92. lata temu. Również 150.
lat temu, tyle, że 5 grudnia, urodził się marszałek Józef Piłsudski,
jak wielu twierdzi, architekt naszej niepodległości. Ksiądz Czesław
Banaszkiewicz, to przyjaciel i współpracownik ks. Jerzego Popiełuszki- męczennika naszej wolności. Wspomnieliśmy więc jeszcze
o tych zasłużonych naszej wolności, niepodległości i naszej kulturze, z wdzięcznością zapaliliśmy znicze na grobach matki i siostry
pisarza, potem zaś na grobach aktorów z filmu „Chłopi” tj. Tadeusza Fijewskiego, Władysława Hańczy i Barbary Ludwiżanki, a następnie udaliśmy się na warszawski Żoliborz, by zwiedzić Muzeum
Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Przy gorącej herbacie,
kawie i wspaniałych lipieckich pączkach jeszcze pocieszyliśmy
się obecnością naszych przyjaciół i trzeba było wracać do domu.
Mimo iż czas był grudniowy, na nasze spotkanie wyjrzało słońce.
Nie byliśmy jedyną grupą pamiętającą tego dnia o pisarzu. Pewnie
należy się cieszyć, im nas więcej, tym bezpieczniejsza pamięć o Wł.
St. Reymoncie. Byleśmy tylko nie zapomnieli o tym, że to piewca
polskiej wsi, polskiej prowincji, że Lipce, to dzięki Nobliście już nie
tylko nazwa miejscowości, ale symbol pewnych wartości. Kto o tym
nie pamięta, nawet w tych najwspanialszych uroczystościach buduje jedynie mury świątyni, w których nigdy nie będzie ducha.
Prezes Fundacji im. Wł. St. Reymonta
mgr Danuta Łaska
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Uroczyste Podsumowanie Obchodów Roku
Władysława Stanisława Reymonta w Województwie Łódzkim
Pod taką nazwą Łódzki Urząd Marszałkowski wraz z Urzędem Miasta Tuszyn zorganizowali spotkanie przedstawicieli miast i gmin
naszego województwa, a także współpracującej z nimi gminy Kołaczkowo, gdyż połączyła je postać pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla, którego 150. rocznica urodzin przypada właśnie w 2017 r.
Z ramienia gospodarzy uroczystość poprowadziły panie:
Agnieszka Pawlak (Dyrektor MOK w Tuszynie) oraz Monika Matusiewicz (z-ca Dyrektora ŁDK), a jej niewątpliwą gwiazdą była pani
Emilia Krakowska, aktorka odtwarzająca rolę Jagny w powojennej
ekranizacji powieści „Chłopi”.
Po zaprezentowaniu wydarzeń i inicjatyw podejmowanych w
minionym roku w związku z ogłoszonym Rokiem Wł. St. Reymonta
w Województwie Łódzkim, głos zabrali najpierw pan Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, potem
pan Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
oraz pan Witold Małecki – Burmistrz Tuszyna. Wszyscy starali się
nawiązać do biografii twórcy „Ziemi obiecanej”, „Komediantki”
i „Chłopów”, zauważono też fakt szczególnego zaangażowania
Gminy Lipce Reymontowskie, z której to wypłynęła inicjatywa
ogłoszenia Roku Reymontowskiego w Województwie Łódzkim, a
także pomoc w uzasadnieniu tego wniosku. Wszystkie zaproszone gminy otrzymały pamiątkowe tabliczki, jednak poproszono
mnie o wyjaśnienie co to jest i jaka historia łączy się z terminem
Gminy Reymontowskie. Po raz drugi więc na tej samej sali, bo
pierwszy raz czyniłam to w 2011 r. z okazji Turnieju Gmin Reymontowskich, który wówczas po raz pierwszy odbył się w Tuszynie, opowiedziałam zebranym o powstaniu i funkcjonowaniu tych
naszych Gmin Reymontowskich. Sprostować należało, że nie jest
to żaden związek ani stowarzyszenie, ale dobrowolna wspólno-

ta, która zainicjowana w 1996 r. w Lipcach Reymontowskich połączyła miejscowości oraz gminy związane z życiem i twórczością
pisarza celem wzajemnego wsparcia w czczeniu Noblisty, a także
po to, by móc się integrować i wymieniać doświadczenia. Pomysłodawczynią była ówczesna dyrektor GOKSiR w Lipcach Reymontowskich – pani Danuta Kaczmarek, a pierwszymi gminami, które
zdecydowały się wspólnie działać były: Gmina Kobiele Wielkie,
Kołaczkowo i oczywiście Gmina Lipce Reymontowskie. Od roku
2010 rozpoczęliśmy poszerzanie wymienionego składu i do naszego grona dołączyła Gmina Będków, a w 2011 r. wspomniany już
Tuszyn. Przypomniałam też inne nasze wspólne, piękne tradycje:
bywanie na Cmentarzu Powązkowskim w każdą rocznicę śmierci
patrona naszych gmin, a co 5 lat i na wspólnej modlitwie w Kościele Św. Krzyża w Warszawie, gdzie pochowane jest serce Reymonta.
Tam razem z nami modli się JE ks biskup Józef Zawitkowski, który
jest sercem całego naszego reymontowskiego ruchu. Przy okazji
kończąc zaprosiłam zebranych i do uczestnictwa w tegorocznych
uroczystościach przy grobie pisarza, i do przyłączenia się do Gmin
Reymontowskich.
Część artystyczną spotkania stanowiły świetnie przygotowane
recytacje młodzieży tuszyńskiego gimnazjum, która prezentowała
fragmenty „Chłopów”, na koniec zaś wystąpił Zespół Folklorystyczny „Słowiki” ze Sławna z artystyczno-etnograficznym widowiskiem
„Z życia Władysława Reymonta”. Przemierzając korytarze Miejskiego Domu Kultury w Tuszynie mogliśmy podziwiać prace plastyczne „Słowem malowane” oraz
wystawę fotograficzną Piotra Wypycha „Śladami
Reymonta po ziemi łódzkiej”. Uroczystość zakończył poczęstunek w pobliskiej sali bankietowej.
Wróciłam z pewnym poczuciem niedosytu. Gdy
mówię Reymont widzę wirujące wełniaki, teatralne dekoracje, kominy i ciche pola, słyszę śpiew,
wycie syren czy gwar, ale zawsze jestem w wirze
jakiejś pasji, świętego przekonania, że to, co robię,
jest ważne, chcę wiedzieć jak najwięcej, a obowiązkiem jest pielęgnować i przekazywać tę wiedzę dalej.
Rok Wł. St. Reymonta w Województwie Łódzkim
powoli dobiega końca. Jednak zadania, by szeroko
nieść pamięć o wyjątkowym pisarzu, Synu tej Ziemi, piewcy chłopów, tradycji, folkloru, są dla naszej
małej społeczności wyjątkowo aktualne.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

Aktywna tablica
Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich złożyła w dniu 15 września 2017 roku wniosek do Wojewody Łódzkiego o dofinansowanie zakupu dwóch aktywnych tablic, które w znaczący sposób ułatwią pracę nauczycieli i uczniów. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Do 20 grudnia br szkoła zostanie wyposażona w dwa interaktywne monitory dotykowe. Najlepszą ofertę złożyła firma „INVAR
PC MEDIA” Sp. z o.o., Al. Pokoju 11c, 98-200 Sieradz za cenę brutto 16.600 zł. Wykonawca w ramach zamówienia zainstaluje, uruchomi
oraz zintegruje zakupione urządzenia i oprogramowania wchodzące w skład pomocy dydaktycznych (sprzętu) z infrastrukturą szkolną,
a także zapewni techniczne szkolenia nauczycielom w zakresie funkcji i obsługi pozyskanych pomocy dydaktycznych, uwzględniając
konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.
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Mikołajki w OSP Drzewce
To już tradycja. Od kilku lat Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewcach współpracuje z Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga. Dzięki współpracy możliwe były do wykonania drobne
remonty w budynku OSP, a także corocznie organizowane spotkania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z okazji Dnia Dziecka
oraz Mikołajek.
2 grudnia 2017 roku po raz kolejny nasza jednostka za sprawą
druhny Joanny Wieszczy zorganizowała dla swoich najmłodszych
członków Mikołajki. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała zabawa.
Nasi młodzi druhowie stworzyli własnoręcznie przepiękne ozdoby choinkowe. Pobudzili twórcze myślenie przy tworzeniu kartek
świątecznych. Wykonali również śliczne torby – renifery, które
posłużyć mogą do pakowania tegorocznych prezentów. Spotkanie umilił zorganizowany poczęstunek. Każdy uczestnik spotkania
otrzymał słodki upominek.

HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2018
Miejscowość: Drzewce, Wola Drzewiecka
I CZWARTEK miesiąca
Miesiąc

Komunalne

Surowce suche

Szkło

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

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

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

4

5

5

4

Miejscowość: Lipce Reymontowskie
II ŚRODA miesiąca
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Komunalne
10
14
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

Surowce suche
10
14
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

Szkło
14

9

8

14

Miejscowość: Chlebów, Mszadla, Retniowiec, Siciska,
Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie
II CZWARTEK miesiąca

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

Miesiąc

Komunalne

Surowce suche

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

11
8
8
12
10
14
12
9
13
11
8
13

11
8
8
12
10
14
12
9
13
11
8
13

Szkło
11

12

12

11

Właściciele nieruchomości, którzy nie odebrali u inkasentów kalendarzy odbioru odpadów na 2018 rok, proszeni są o zgłaszanie się do
Urzędu Gminy (pok. nr 3) w celu pobrania aktualnego kalendarza.

7

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości
Wł. St. Reymonta
11 października 2017 r. w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich
odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Wł.
St. Reymonta. Konkurs zrealizowany był w ramach projektu „Reymontowskie spotkania z tradycją”, współorganizowanego przez
Łódzki Dom Kultury Instytucję Kultury Samorządu Województwa
Łódzkiego. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z gmin
reymontowskich, z gmin i miejscowości związanych z życiem i
twórczością Wł. St. Reymonta oraz szkół noszących imię Wł. St.
Reymonta, z terenu całego kraju.
W konkursie udział wzięły 22 placówki oświatowe z województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i wielkopolskiego.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta, stworzenie uczestnikom warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji swojej wiedzy z rówieśnikami,
uczczenie 150 – rocznicy urodzin Wł. St. Reymonta.
W konkursie wzięło udział 54 uczniów (23 ze szkół podstawowych i 31 ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
Laureatami konkursu zostali:
• kategoria I: uczniowie szkół podstawowych
I miejsce – Julia Reczulska SP w Lipcach Reymontowskich
II miejsce – Oliwia Głuszek SP w Lipcach Reymontowskich
III miejsce – Julia Duda SP w Mszadli (gm. Lipce Reymontowskie)
IV miejsce – Natalia Krychniak SP w Mszadli (gm. Lipce Reymontowskie)

V miejsce – Zofia Aleksandrowicz SP w Mogilnie Dużym (woj.
łódzkie)
VI miejsce – Kacper Paterski ZS-P w Kołaczkowie (woj. wielkopolskie)
• kategoria II: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
I miejsce – Maria Pryk PG w Lipcach Reymontowskich
II miejsce – ex aequo Jakub Ślusarczyk ZSS w Zawidzu Kościelnym (woj. mazowieckie)
		 Amelia Michaluk PG w Ciciborze Dużym (woj. lubelskie)
III miejsce – Magdalena Pikalska ZSS w Zawidzu Kościelnym (woj.
mazowieckie)
IV miejsce – Wiktoria Ozga ZS-G w Będkowie (woj. łódzkie)
V miejsce – Dominika Makucka ZS-G w Będkowie (woj. łódzkie)
Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez GOKSiR
w Lipcach Reymontowskich i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Wł.
St. Reymonta w Skierniewicach.
Punktacja szkół podstawowych:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Lipcach
Reymontowskich
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Mogilnie
Dużym (woj. łódzkie)
III miejsce – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Będkowie (woj.
łódzkie)
Punktacja szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Gimnazjum Publiczne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym (woj.
lubelskie)
III miejsce – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Będkowie (woj.
łódzkie)
W ogólnej punktacji szkół podstawowych zwycięska szkoła zdobyła puchar ufundowany przez Wójta Gminy Lipce Reymontowskie, w punktacji szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla
zwycięskiej szkoły puchar ufundowała Przewodnicząca Rady Gminy Lipce Reymontowskie.
Każda szkoła otrzymała książkę ,,Reymontowskie Lipce” autorstwa Danuty Łaskiej oraz płytę z filmem „Lipce Reymontowskie
ponadregionalnym produktem turystycznym”.
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Gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora - FOTORELACJA

Nagroda sejmiku województwa łódzkiego
dla A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta
26 października 2017 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród sejmiku województwa łódzkiego w dziedzinie kultury. To prestiżowe wyróżnienie, przyznawane jest za szczególne osiągnięcia
w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Laureatami nagród są twórcy, artyści, wydarzenia
oraz projekty kulturalne, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład
w rozwój kultury województwa łódzkiego. Poprzez promocję regionu w Polsce i poza jej granicami przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.
W sumie nagrody trafiły do 32 podmiotów.
Wśród wyróżnionych w tegorocznej edycji znalazł się Amatorski
Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta, zdobywając nagrodę o
wartości 8.000 zł. Nagrodę odebrali: Wójt Gminy – Jerzy Czerwiński, dyrektor GOKSiR – Tomasz Milewski oraz członek A.Z.R. im.
Wł. St. Reymonta – Józef Bartosiewicz.

Pragniemy nadmienić, iż to nie pierwsza nagroda lipieckiego zespołu w tym roku. Zespół był laureatem nagrody okolicznościowej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
Uniwersytetu Każdego Wieku
20 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Lipcach Reymontowskich odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Każdego Wieku działającego przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.
Uroczyste otwarcie nowego roku akademickiego oficjalnie ogłosił prof. Janusz Szemraj – rektor UKW.
Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołu „Multipla Band” w składzie: Hubert Gruchała – saksofon, Jakub Bondaruk – akordeon, Roksana Tunderska – kontrabas
i Paweł Kowara – perkusja.
Wykład inauguracyjny nt. „Rola diety w starzeniu organizmu”
wygłosił prof. Janusz Szemraj z Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, rektor UKW.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach UKW.

Wystawa malarstwa Doroty Pietrzkowicz
„Zatrzymane…”

Galeria Przechodnia
– Anna Kossakowska | Trzecie oko

Od 11 października w sali konferencyjnej GOKSiR można było
oglądać wystawę malarstwa Doroty Pietrzkowicz „Zatrzymane…”.
Dorota Pietrzkowicz – jest łowiczanką. Rysunku i malarstwa
uczyła się na kursach w Studio Kształcenia Plastycznego „Galeria
34” w Warszawie. Od września 2010r. uczestniczy w warsztatach
plastycznych prowadzonych w „Magazynie Sztuk” (Filia Ośrodka
Kultury w Warszawie).W czerwcu 2013 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku Malarstwo i Rysunek (pracownie prof.
Andrzeja Grendy i prof. Mariana Kępińskiego). Od zawsze interesowały ją prace artystów awangardowych. W Pracowni Malarstwa
Eksperymentalnego poszukuj inspiracji do wyrażenia własnych
przeżyć i emocji poprzez kolor i przeobrażanie rzeczywistości.

Od 8 listopada 2017 r. w ramach Galerii Przechodnia można oglądać plenerową wystawę malarską zatytułowaną „Trzecie oko”. Jest
to cykl okrągłych obrazów, wykonanych w technice akrylowej na
płótnie, zainspirowanych pięknem i niepowtarzalnością ludzkiego
oka, oraz centryczną, otwartą kompozycją i niezwykłymi przemianami tego organu w trakcie przebywania w świetle i mroku.
Anna Kossakowska - autorka prac, z zawodu jest artystą plastykiem, ukończyła warszawską Akademię Sztuk Pięknych – wydział Architektury Wnętrz, z aneksem z Malarstwa. Pani Anna
jest kuratorem wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych,
promujących sztuki piękne. Artystka tworzy w kilku technikach
malarskich, prezentuje swoje obrazy na wielu wystawach w kraju
i za granicą.
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Uniwersytet Każdego Wieku
17 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie UKW nt. „Wybrane zagadnienia z dziejów polskich powstań narodowych XIX w.” wygłoszone przez dr Marcina Stasiewicza – lipczaka.
Wykładowca przedstawił historię Polski z czasów zaborów i licznych powstań, pomimo których nie udało się doprowadzić do odzyskania niepodległości. Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodległość.
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918. Święto
zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r.
Na zakończenie spotkania słuchacze UKW zaprezentowali kilka pieśni o charakterze patriotycznym, które przygotowały Panie zrzeszone w zespole śpiewaczym ,,Lipconki/Miriam”.

Jubileusz KGW Lipce Reymontowskie
11 listopada 2017 r. odbył się uroczysty jubileusz 85 – lecia działalności KGW w Lipcach Reymontowskich.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji byłych i obecnych członkiń KGW.
Następna część obchodów odbyła się w remizie OSP w Lipcach
Reymontowskich.
Zebranych na uroczystości gości i członkinie KGW powitała p.
Irena Szychowska – przewodnicząca KGW od 1989 roku.
Historie działalności KGW przedstawiła p. Zofia Wielec.
Jubilatki otrzymały życzenia i nagrodę w postaci piecyka elektrycznego od wójta Gminy Lipce Reymontowskie – Jerzego Czerwińskiego, przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie
– Danuty Łaskiej i sekretarz gminy Jolanty Bartosik.

Nagrodę w wysokości 500 zł ufundowała dla jubilatek Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lipce Reymontowskie, o czym poinformowała Jadwiga Kabat – Prezes SKR Lipce Reymontowskie.
Jubilatki otrzymały także życzenia i upominki od A.Z.R. im. Wł.
St. Reymonta i od GOKSIR w Lipcach Reymontowskich.
Panie z KGW Lipce Reymontowskie – wykonały wesołe piosenki
o swojej pracy w KGW zapraszając do wspólnego śpiewu wszystkich gości.
W trakcie imprezy można było podziwiać specjalnie przygotowaną wystawę 85 – letniej działalności KGW Lipce Reymontowskie.
Obecnie wystawa ta jest prezentowana w GOKSiR.
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Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Lipcach Reymontowskich
Dokończenie historii Koła Gospodyń Wiejskich w Lipcach Reymontowskich z poprzedniego numeru

W 2017 roku lipieckie koło obchodzi jubileusz 85 – lecia swojej działalności. Obecne koło liczy 50 członkiń. Lipieckie KGW od
chwili powstania zawsze czynnie włączało się do wszelkich inicjatyw społeczno–gospodarczych jak i kulturalnych naszej gminy.
KGW aktywnie włącza się w organizację imprez lokalnych zapewniając bazę gastronomiczną różnorodnym wydarzeniom artystycznym i kulturalnym. Koło angażuje się także w przygotowanie wyżywienia dla pielgrzymek, przechodzących przez lipiecką parafię.
Regionalne produkty członkiń, wielokrotnie oparte o przepisy
mam i babć, rozsmakowują podniebienia turystów odwiedzających Lipce Reymontowskie oraz osób uczestniczących w imprezach takich jak: Dożynki Powiatowe, Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw, Festiwal Dobrego Smaku w Łodzi, Turniej
Gmin Reymontowskich, Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej
„Kolory Polski”, uroczyste jubileusze A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta
itp. Smalec lipiecki, pierogi z kapustą, mięsem i grzybami, pierogi z kaszą, barszcz lipiecki, czy kartacze oraz ciasto drożdżowe
to potrawy, z których słynie lipieckie koło. Przepisy na lipieckie
tradycyjne potrawy publikowane były wielokrotnie w wielu wydawnictwach kulinarnych. Koło uczestniczyło również w kilku
telewizyjnych programach kulinarnych np.: TVP3 Łódź „Łódzkie
rozsmakowane w tradycji” w maju br.
Lipieckie koło organizuje wiele kursów o różnej tematyce w tym
między innymi: zdrowotnej, kulinarnej itp. nie tylko dla swoich
członkiń. Jednocześnie ponad 20 członkiń lipieckiego koła jest
słuchaczkami Uniwersytetu Każdego Wieku działającego przy
Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich od 2014 r. Panie uczestniczą również w warsztatach
bibułkarskich i warsztatach z wycinanki w ramach „Koła sztuki
ludowej” działającego przy lipieckim ośrodku kultury. W trakcie
warsztatów m.in. corocznie wykonywana jest monumentalna
palma wielkanocna, która stanowi wspaniałą ozdobę uroczystej
procesji w Niedzielę Palmową w tutejszym kościele.
Lipieckie gospodynie aktywnie angażują się również w działalność charytatywną. W 1997 roku KGW aktywnie włączyło się w
pomoc powodzianom. Członkinie koła zorganizowały wówczas
zbiórkę odzieży i zbiórkę pieniężną na rzecz powodzian.
KGW Lipce to organizacja, która od lat wspiera Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy a od 4 lat czynnie uczestniczy w finale odbywającym się w lipieckim ośrodku kultury. W 1999 roku delegacja
Lipczaków m.in. członkiń KGW brała udział w nagraniach 7. Finału
WOŚP w studio TVP2 w Warszawie. W 2016 roku trzy członkinie
KGW, jako wolontariuszki zebrały do swoich puszek najwięcej pieniędzy spośród licznych wolontariuszy lipieckiego sztabu.
Już wiele lat koło uczestniczy w akcji organizowanej z okazji
„Dnia Dziecka” przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skierniewicach, która dotyczy dożywiania dzieci z
rodzin biednych i dzieci przebywających w domu dziecka w pobliskim Strobowie. Członkinie koła od kilku lat włączają się również
w projekt „Szlachetna paczka”, prowadzony przez Stowarzyszenie
Wiosna. Koło angażuje się także w działania Parafialnego Zespołu
„Caritas” z Lipiec Reymontowskich.
Lipieckie koło ściśle współpracuje z gminnymi instytucjami,
organizacjami i stowarzyszeniami m.in. z Ochotniczą Strażą Pożarną, Fundacją im. Wł. St. Reymonta, gminnymi szkołami a także z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach
Reymontowskich. KGW od lat wspiera ośrodek kultury włączając
się w działania związane z realizacją projektów, prowadzonych
wspólnie z Łódzkim Domem Kultury w Łodzi. Ponadto wyroby
lipieckiego koła stanowią smaczny poczęstunek dla uczestników

wielu konkursów gminnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich
organizowanych przez GOKSiR m.in. Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta, itp.
Wspomnieć należy również o tym, iż liczna grupa pań z lipieckiego koła uhonorowana została wieloma orderami, odznaczeniami i wyróżnieniami państwowymi m.in. Krzyżami Zasługi, odznakami Zasłużony Działacz Kultury, Orderami Serca-Matkom Wsi,
odznakami Za zasługi dla Kółek Rolniczych, odznakami Zasłużony
dla Rolnictwa.
W 2016 roku KGW w Lipcach Reymontowskich zdobyło I miejsce w plebiscycie na „Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich 2016 roku powiatu skierniewickiego”, zorganizowanym
przez „Dziennik Łódzki”.
6 maja 2017 roku w miejscu narodzin Władysława Stanisława
Reymonta w Kobielach Wielkich odbyła się uroczysta inauguracja
obchodów 150 rocznicy urodzin pisarza. Podczas inauguracji odbył się jubileuszowy XX Turniej Gmin Reymontowskich. W trakcie
tych uroczystości KGW Lipce Reymontowskie zdobyło I miejsce w
konkursie na „Tradycyjną Potrawę Regionalną” zorganizowanym
przez Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”. Nagrodzoną potrawą były lipieckie pierogi z kapustą, mięsem i grzybami.
Aktywne członkinie KGW a głównie przewodniczące, które
należały również do A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta, odgrywały niezapomniane role „Dominikowej” i „Jagustynki” w programach
opartych na kanwie powieści „Chłopi”. Wymienić należy Helenę
Pintarową, która grała rolę Dominikowej w latach 1932-1974,
Stefanię Koszewską - Dominikowa w latach 1974-1983, Mariannę Stefaniak, która w postać Dominikowej wcielała się w latach
1983-2000. Pani Zuzanna Grabowicz to także Dominikowa w latach 2000-2012, oraz obecna przewodnicząca Irena Sychowska,
która od 2013 roku z dużym powodzeniem wciela się w rolę matki
Jagusi. Rola Jagustynki również przypadała w udziale członkiniom
koła, od 1932 roku aż do 1997 odgrywała ją niezapomniana Władysława Szczechowicz. Obecnie godną następczynią pani Władysławy jest Helena Szychowska, która od 1997 roku z ogromnym
zaangażowaniem wciela się w tę rolę.
Panie z lipieckiego koła wykazują szczególne zaangażowanie w
pracę na rzecz upowszechniania, popularyzowania i promocji polskiej kultury ludowej i tradycji lipieckiej wsi. Jednocześnie lipieckie
gospodynie zawsze są gotowe i chętne do wspierania wszelkich
działań i inicjatyw podejmowanych i prowadzonych przez lokalne
instytucje, stowarzyszenia i organizacje.
W imieniu całej społeczności gminy Lipce Reymontowskie
składamy Jubilatowi serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla
wszechstronnej działalności oraz życzymy kolejnych wspaniałych jubileuszy.
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Lipczaki na operze „Straszny dwór”
5 listopada 2017 r. GOKSiR zorganizował
wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na operę „Straszny dwór”. W wyjeździe uczestniczyła 60 – osobowa grupa lipczaków.
Straszny dwór – polska opera w czterech
aktach skomponowana przez Stanisława
Moniuszkę w latach 1861–1864. Rzecz
dzieje się w pierwszej połowie XVIII wieku. Zbigniew i Stefan wracają do domu po
skończonej służbie wojskowej. Poprzysięgają się nie żenić. Ale inne są zamiary ich
stryjenki – Cześnikowej. Wrażenie na Pa-

niczach robi historia Damazego, że gmach
ten przed laty powstał z hańbiących usług
zapłaty, że na tych murach przekleństwa
i łzy i stąd nad nimi gniew Boski grzmi!.
Miecznik wyjaśnia jednak sytuację – podstęp Damazego wychodzi na jaw, podobnie jak wzajemne zauroczenie młodych, ku
ogólnej radości i wstydowi Damazego. Po
licznych perypetiach bohaterowie przystępują do podwójnego ślubu: Stefan żeni się
z Hanną, a Zbigniew z Jadwigą.
Moniuszko pokazał beztroski obraz życia
w szlacheckim dworku, podkreślił siłę rodziny, honoru, stania na straży ojczyzny.

Wyjazd do teatru
28 listopada 2017 r. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich zorganizowała wyjazd do Teatru
Wielkiego w Łodzi na operę pt. „Halka”. W wyjeździe wzięła udział 60 osobowa grupa.
Halka – polska opera narodowa z muzyką Stanisława Moniuszki. Akcja ma miejsce
na Podhalu pod koniec XVIII wieku. Halka to wiejska dziewczyna, która zostaje uwiedziona przez majętnego panicza Janusza. Zachodzi w ciążę i rodzi jego dziecko. Jednak
Janusz porzuca młodą dziewczynę, aby ożenić się ze szlachcianką. Zrozpaczona Halka
przybywa na ich ślub z zamiarem podpalenia kościoła, jednak nie jest do tego zdolna.
W przydrożnej kapliczce zostawia swoje małe dziecko, a następnie popełnia samobójstwo, rzucając się do rzeki.

„Za pasem święta, a ktoś majstruje przy prezentach”
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 13 grudnia
2017 r. w sali widowiskowej GOKSiR w Lipcach Reymontowskich
odbyły się spektakle teatralne dla dzieci pt. „Za pasem święta,
a ktoś majstruje przy prezentach”. Z uwagi na dużą liczbę dzieci
przedstawienie odbyło się w dwóch turach.Przedstawienie zaprezentował Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Widowisko obejrzało ok. 250 dzieci z klas I-IV szkół podstawowych oraz
dzieci z przedszkoli z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Młodzi

widzowie mogli dowiedzieć się dlaczego prezenty, które otrzymują na święta, nie zawsze są zgodne z prośbami zawartymi w listach
do Świętego Mikołaja. Winowajcą okazał się niesumienny i lekkomyślny Elf. Ostatecznie problem został szczęśliwie rozwiązany.
Fundatorem spektakli był GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.
Pomiędzy spektaklami zgromadzone dzieci odwiedził Św. Mikołaj, który rozdał wszystkim obecnym słodkie upominki. Słodycze
ufundował wójt gminy Lipce Reymontowskie pan Jerzy Czerwiński.
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IV Lipiecki Bieg Reymontowski
18 października 2017 r. roku na stadionie
gminnym w Lipcach Reymontowskich odbył
się IV Lipiecki Bieg Reymontowski zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
W zawodach udział wzięło 166 uczestników. Uczestnicy mieli do pokonania dystanse
od 50 m do 2000 m.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach
zostali:
Kategoria I (przedszkolaki 3-4 lata: dziewczęta) – wszystkie z przedszkola w Mszadli
1. Klara Piechut
2. Maja Olszyńska
3. Agata Filipczak
Kategoria II (przedszkolaki 3-4 lata: chłopcy)
1. Igor Piechut – Przedszkole w Mszadli
2. Seweryn Barańczyk – Przedszkole w Mszadli
3. Oskar Pokora – Przedszkole w Drzewcach
Kategoria III (przedszkolaki 5-6 lat: dziewczęta) – wszystkie z przedszkola w Lipcach
Reymontowskich
1. Julia Maszkowska
2. Maja Skrobisz
3. Maja Kolis
Kategoria IV (przedszkolaki 5-6 lat: chłopcy)
1. Bartłomiej Czerwiński – Przedszkole w
Lipcach Reymontowskich
2. Antonii Karliński – Przedszkole w Lipcach
Reymontowskich

3. Adam Krychniak – Przedszkole w Mszadli
Kategoria V (uczniowie kl. I-II szkół podstawowych 7-8 lat: dziewczęta) – wszystkie ze
SP w Lipcach Reymontowskich
1. Milena Pryk
2. Maja Mirowska
3. Martyna Barańczyk
Kategoria VI (uczniowie kl. I-II szkół podstawowych 7-8 lat: chłopcy) – wszyscy ze SP w
Lipcach Reymontowskich
1. Adrian Pająk – SP w Lipcach Reym.
2. Miłosz Skóra – SP w Drzewcach
1. Patryk Kubik
3. Dominik Ziółczyk – SP w Mszadli
2. Antoni Panak
Kategoria XIII – OPEN: kobiety
3. Wojciech Rojek
Kategoria VII (uczniowie kl. III-IV szkół pod- 1. Marzena Pryk – nauczycielka z SP w Drzewcach
stawowych: dziewczęta)
2. Anna Murgrabia – nauczycielka z SP w
Drzewcach
1. Aleksandra Marat – SP w Drzewcach
3. Paulina Jęcz – Lipce Reymontowskie
2. Amelia Głuszek – SP w Lipcach Reym.
Kategoria XIV – OPEN: mężczyźni
3. Natalia Głuszek – SP w Lipcach Reym.
Kategoria VIII (uczniowie kl. III-IV szkół pod- 1. Władysław Karwalski – GOKSiR Lipce Reystawowych: chłopcy)
montowskie – emeryt
2. Tadeusz Kuchta – Szkółka Piłkarska GOKSiR
1. Krzysztof Krychniak –SP w Mszadli
3. Sławomir Supera – GOKSiR Lipce Reymon2. Krzysztof Supera – SP w Drzewcach
towskie
3. Kacper Wojtyniak – Lipcach Reym.
Kategoria IX (uczniowie kl. V-VI szkół podZwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali
stawowych: dziewczęta) – wszystkie ze SP medale ufundowane przez GOKSiR, zaś zdobyww Drzewcach
cy pierwszych miejsc otrzymali książki ,,Rey1. Oliwia Supera
montowskie Lipce” autorstwa Danuty Łaskiej.
2. Angelika Duda
Fundatorem słodkiego poczęstunku dla
3. Aleksandra Maj
wszystkich uczestników był Wójt Gminy Lipce
Kategoria X (uczniowie kl. V-VI szkół podsta- Reymontowskie – Jerzy Czerwiński.
wowych: chłopcy)
1. Dawid Kubik – SP w Lipcach Reym.
2. Kacper Koziarski – SP w Lipcach Reym.
3. Jakub Barańczyk – SP w Mszadli
Kategoria XI (uczniowie kl. VII i gimnazjalnych: dziewczęta)
1. Agata Trębska – PG w Lipcach Reym.
2. Julia Duda – SP w Mszadli
3. Andżelika Zambrzycka – PG w Lipcach Reym.

Kategoria XII (uczniowie kl. VII i gimnazjalnych: chłopcy)
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Wykład połączony ze spotkaniem wigilijnym UKW
14 grudnia wykład nt. „Boże przemiany w Bracie Albercie” wygłosił ks. Szymon Smółka – wikariusz parafii w Lipcach Reymontowskich. Oprócz studentów UKW w wykładzie
uczestniczyli również zaproszeni goście: Jerzy Czerwiński– Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, Anna Czajka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady
Gminy Lipce Reymontowskie, członkowie „Zespołu bez Nazwy” oraz pracownicy GOKSiR.
Rok 2017 został ogłoszony zarówno przez Sejm jak i Episkopat - Rokiem Brata Alberta.
Rok rozpoczął się w Boże Narodzenie, 25 grudnia 2016 r. – to okazja do odkrycia na nowo
charyzmatu apostoła ubogich. „Wielkość Brata Alberta wyraziła się w tym, że potrafił poruszyć innych, by nie pozostawali obojętni na los najbardziej opuszczonych, wyzwalając
ludzką solidarność i dobroczynność”.
Po wykładzie przy wspólnym wigilijnym stole spotkali się studenci Uniwersytetu Każdego Wieku, „Zespól bez Nazwy” oraz pracownicy GOKSiR. W miłej atmosferze uczestnicy
wigilii złożyli sobie nawzajem świąteczne życzenia i podzielili się opłatkiem.

Podsumowanie Roku Władysława Stanisława Reymonta w Województwie Łódzkim
23 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku
Wykaz imprez zorganizowanych przez
Kultury w Tuszynie odbyły się uroczystości GOKSiR w ramach Roku Reymontowskiego:
podsumowujące Rok Władysława Stanisła- 27 maja – Turniej Gmin Reymontowskich
wa Reymonta w województwie łódzkim. W
w piłkę nożną w kategoriach wiekowych:
wydarzeniu tym udział wzięli: Wójt Gminy
2006 i młodsi oraz 2008 i młodsi
– Jerzy Czerwiński, przewodnicząca Rady
- 25 maja – Gminny Konkurs FotograficzGminy – Danuta Łaska i dyrektor GOKSiR –
ny „Śladami Reymonta”
- 4 czerwca – Turniej Reymontowski piłki
Tomasz Milewski.
nożnej dla dzieci w rocznikach 2010 i
Podczas uroczystości odbyła się prezen2011
tacja wydarzeń, które organizowane były w
- 4 czerwca - XX Edycja Ogólnopolskiej
ramach konkursu na współorganizację proImprezy Artystycznej „Dzień Reymonta”
jektów kulturalnych na terenie wojewódz– konkurs – sobowtór Wł. St. Reymonta –
twa łódzkiego w 2017 r. realizowanych z
można było podziwiać 11 „Reymontów”
Łódzkim Domem Kultury oraz imprez or–
konkurs
na najciekawsze przebranie
ganizowanych przez poszczególne gminy w
za
postać
z dowolnego utworu Wł. St.
ramach Roku Reymontowskiego.
Reymonta
W ramach projektu „Reymontowskie
- 9 czerwca – Międzygminny Konkurs
spotkanie z tradycją” realizowanego wspólWiedzy o Życiu i Twórczości Wł. St.
ne z ŁDK w naszej gminie odbyły się imprezy:
Reymonta „Reymontiada” dla szkół
- warsztaty bibułkarskie, taneczne, tepodstawowych i gimnazjum
atralne i z wycinanki łowickiej
- impreza finałowa podsumowująca cykl
warsztatów podczas Turnieju wsi gminy
Lipce Reymontowskie
- koncert w ramach 18 Wędrownego
Festiwalu „Kolory Polski”
- impreza finałowa projektu podczas której przeprowadzony został Ogólnopolski
konkurs wiedzy o życiu i twórczości Wł.
St. Reymonta.
Miło nam zakomunikować, że nasza gmina zorganizowała najwięcej imprez w naszym województwie.

- 24 czerwca - zjazd absolwentów szkoły
podstawowej w Lipcach Reymontowskich i zlot byłych harcerek i harcerzy
- 23 lipca – jubileusz 85-lecia działalności
A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta
- 6 sierpnia - Turniej wsi gminy Lipce
Reymontowskie w tym m.in. 2 konkursy
reymontowskie
- 11 października – Ogólnopolski konkurs
wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta
- 18 października – IV Lipiecki Bieg Reymontowski.
Wójt Gminy – Jerzy Czerwiński i przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Łaska
odebrali podziękowanie dla Gminy Lipce
Reymontowskie za aktywny udział i zaangażowanie na rzecz organizacji Roku
Władysława Stanisława Reymonta w Województwie Łódzkim oraz popularyzację
twórczości i postaci Polskiego Noblisty.
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Gminny Konkurs Plastyczny ph. „Witraż Bożonarodzeniowy”
15 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego ph. „Witraż Bożonarodzeniowy”.
Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria I – szkoły podstawowe klasy I – III,
kategoria II – szkoły podstawowe (klasy IV – VI),
kategoria III – klasy VII i gimnazja.
Spośród 60 prac plastycznych wyłoniono 22 laureatów. Komisja
przyznała 9 równorzędnych nagród i 13 wyróżnień.
W I kategorii wiekowej klasy I-III nagrody otrzymali:
Maksymilian Murgrabia kl. I, Karina Socha kl. I, Wojciech Gładys
kl. I, Adam Pryk kl. I, Wiktoria Zadura kl. III B – wszyscy ze SP w
Lipcach Reymontowskich
wyróżnienia otrzymali:
Adam Dróżka kl. I, Roksana Reczulska kl. I, Gabriel Bednarek kl.
III A, Kamila Pryk kl. IIIB, Lena Małecka kl. III B – wszyscy ze SP w
Lipcach Reymontowskich

W II kategorii wiekowej klasy IV-VI nagrody otrzymali:
Maja Dziuda kl. IV, Oliwia Supera kl. VI, Aleksandra Dziuda kl.
VI – wszystkie ze SP w Drzewcach
wyróżnienia otrzymali:
Paulina Rejnus kl. IV, Aleksandra Marat kl. IV, Laura Krystjanik kl.
IV - SP w Drzewcach, Krzysztof Supera Kl. IV, Piotr Wieszczy kl.
V – wszyscy ze SP w Drzewcach
Marysia Kubik kl. IV - SP i Aleksandra Burzyńska kl. V – SP w
Mszadli
W III kategorii wiekowej klasy VII i gimnazja nagrodę otrzymała:
Małgorzata Kolis kl. III - PG w Lipcach Reymontowskich
wyróżnienie otrzymała:
Agata Kroc kl. VII - SP w Drzewcach
Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
ufundowane GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.
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Pamiętamy!
4 listopada 2017 r. wzorem lat ubiegłych członkinie Klubu Miłośników Książek działającego przy Bibliotece Publicznej w Lipcach
Reymontowskich wraz z GOKSiR zapaliły znicze na grobach zasłużonych Lipczaków.
Światełka pamięci zapłonęły na grobach „Zasłużonych dla Gminy Lipce Reymontowskie”: Andrzeja Kasterskiego, Heleny Pintary
i Władysławy Szczechowicz. Pamiętano o artystach amatorach z
A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta, lampki zapalono między innymi na
grobach odtwórczyń roli Jagusi oraz odtwórców roli Boryny. Zniczem upamiętniono także zmarłych, którzy w sposób szczególny
zasłużyli się dla lipieckiej gminy. Należy wspomnieć tu między innymi zmarłych pracowników kultury i działaczy społecznych.
Zapalono również znicz na cmentarzu w Makowie na grobie
Stanisława Chorążki – „Zasłużonego dla Gminy Lipce Reymontowskie” oraz Władysława Świnogi, odtwórcy roli Boryny. Znicz
został też zapalony w Skierniewicach na grobie Marii Nowickiej,
współzałożycielki i wieloletniej kierowniczki lipieckiego zespołu,
która pośmiertnie uhonorowana została tytułem „Zasłużona dla
Gminy Lipce Reymontowskie”. Światełka pamięci zapłonęły na
ponad 60 grobach.
Znicze, kolejny raz, zasponsorowała pani Lidia Gońda – dziękujemy.

„Zespół bez Nazwy” na Dniu Seniora w Makowie
28 października w sali OSP w Makowie odbyły się uroczyste obchody III Makowskiego Gminnego Dnia Seniora.
Na zaproszenie Klubu Seniora „Mak” wystąpił „Zespół bez Nazwy” działający przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.
W części artystycznej oprócz lipieckiego zespołu wystąpiły również dzieci z przedszkola w Makowie oraz uczennice szkoły muzycznej
w Skierniewicach. Imprezę zakończyła biesiada makowska.

Teledysk
Reymontowski
Na YouTube od 5 XII tj. od rocznicy śmierci Wł. St. Reymonta można
oglądać teledysk kręcony m.in. w
Lipcach Reymontowskich. Producentem teledysku jest Marcel Szytenchelm. „Galaktyczny Reymont”
to tytuł prezentowanego utworu.
Zachęcamy do jego obejrzenia.
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Spotkanie wigilijne

15 grudnia w sali widowiskowej GOKSiR odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. Gospodarzem spotkania był Amatorski Zespół
Regionalny im. Wł. St. Reymonta wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in.: Beata Ozga-Flejszer - radna sejmiku woj. łódzkiego, Jerzy Czerwiński– Wójt Gminy Lipce
Reymontowskie, Zbigniew Ciemny – Honorowy Obywatel Gminy Lipce Reymontowskie, ks. kan. Janusz Zabłocki – Proboszcz Parafii w
Lipcach Reymontowskich.
W spotkaniu uczestniczyło również liczne grono sponsorów i przyjaciół lipieckiej kultury.
Życzenia świąteczne i noworoczne złożyli: Beata Ozga-Flejszer, Jerzy Czerwiński, Teresa Pszczółka – kierownik Zespołu i Tomasz Milewski – dyrektor GOKSiR.
Podczas spotkania nie mogło zabraknąć dzielenia się opłatkiem. Świętowanie przy wigilijnym stole wzbogacone zostało wspólnym
śpiewaniem kolęd przy akompaniamencie zespołowej kapeli.
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Zawody strzeleckie z wiatrówki i
pistoletu z okazji Dnia Niepodległości
11 listopada 2017 r. w GOKSiR odbyły się zawody strzeleckie z
wiatrówki i pistoletu z okazji Dnia Niepodległości.
Wyniki:
Strzelanie z wiatrówki – do 12 lat
1. Miejsce – Katarzyna Trzeciak
2. Miejsce – Adam Dróżka
3. Miejsce – Mikołaj Dróżka
Wielobój (wiatrówka + pistolet) – 13-18 lat
1. Miejsce – Chmurski Dominik
2. Miejsce – Szymon Kamiński
3. Miejsce – Krzysztof Trębski
Wielobój (wiatrówka + pistolet) – powyżej 18 lat
1. Miejsce – Stefaniak Jerzy
2. Miejsce – Aleksandra Dróżka
3. Miejsce – Piotr Dróżka
W wieloboju rodzinnym statuetkę zdobyli: Adam, Aleksandra i
Piotr Dróżka.
Zwycięzcy zawodów otrzymali medale ufundowane przez GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.

Gminny Turniej Piłki Siatkowej
kat. OPEN
3 grudnia w sali gimnastycznej SP Drzewce odbył się gminny turniej piłki siatkowej w kat. OPEN. W turnieju udział wzięły 3 drużyny.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1 miejsce – Turbo Żółwie ( Marcel Pintara, Adrianna Wasiak,
Zbigniew Wasiak, Adrian Rottengruber, Patryk
Kalinowski, Kamil Pabian, Piotr Pabian, Damian
Kowalski)
2 miesjce – Drzewce
3 miejsce – Drzewce II
Najlepsza zawodniczka/k turnieju – Adrianna Wasiak z drużyny:
Turbo Żółwi.

II Mikołajkowy Turniej o Puchar Dowódcy
32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Zawodnicy i zawodniczki Szkółki Piłkarskiej GOKSiR R2008 w sobotę 9 grudnia wzięli udział w II mikołajkowym turniej o puchar
dowódcy 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Grając przeciwko drużyną z rocznika 2007 wywalczyli 4 miejsce, co w tej stawce
drużyn to ogromne osiągnięcie.
Wyniki – faza eliminacyjna:
Szkółka Piłkarska GOKSiR – Polonia Wrocław 1:0
Korab Łask - Szkółka Piłkarska GOKSiR 0:0
Szkółka Piłkarska GOKSiR – Pelikan Łowicz 1:2
Wyniki – Liga Mistrzów:
Olimpia Jarocin - Szkółka Piłkarska GOKSiR 4:0
Szkółka Piłkarska GOKSiR – Ajax Częstochowa 0:0
Szkółka Piłkarska GOKSiR – Polonia Wrocław 0:1
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Olimpia Jarocin
5. Pelikan Łowicz
2. Polonia Wrocław
6. Victoria Szadek
3. Ajax Częstochowa
7. Olimpia Koło
4. Szkółka Piłkarska GOKSiR
8. UMKS Korab Łask.
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III Memoriał im. Andrzeja Zelenaya
Szkółka Piłkarska GOKSiR grupa 2010 26 listopada wzięła udział w III Memoriale im. Andrzeja Zelenaya w Skierniewicach. Podopieczni trenera Bernarda Wudkiewicza rywalizowali z drużynami: Unii Skierniewice, Widoku Skierniewice, Soccer Kids Łowicz, AP Champions Łowicz oraz Relaxu Radziwiłów.

Natalia Głuszek – zawodniczka Szkółki Piłkarskiej GOKSiR
z rocznika 2007, kilka tygodni
temu stała się zawodniczka
UKS SMS Łódź. Na podanie tej
informacji czekaliśmy do momentu aklimatyzacji w nowym
zespole naszej zawodniczki.
Już teraz możemy przekazać
informacje, że Natalka stała
się jedną z podstawowych i
wyróżniających się zawodniczek zespołu prowadzonego
prowadzonego przez trenera
Sebastiana Papisa.

Paulina Wojdak
powołana do kadry
Paulinka Wojdak na co dzień
zawodniczka Szkółki Piłkarskiej GOKSiR z grupy 2008A
otrzymała powołanie na
mecz mistrzowski kadry U13
młodziczek dziewcząt rozgrany pomiędzy Łódzkim ZPN a
Opolskim ZPN. Mecz odbył
się 25 października w Łodzi.

Podsumowujemy występ naszych zawodniczek
w Międzynarodowym turnieju w Szczecinie
Paulina Wojdak oraz Natalia Głuszek razem z UKS SMS Łódź w dniach 1-3 grudnia 2017 wzięły udział w Międzynarodowym Turnieju
Olimpia Szczecin Cup 2017, na który zostały zaproszone najlepsze drużyny piłkarskie z Polski w kategorii wiekowej U-11. Sama czołówka z Tymbarka: KKS Katowice, Beniaminek Krosno, Tęcza Bydgoszcz, Olimpia Szczecin czy zespół z Niemiec FC Neubrandenburg i wiele
innych topowych zespołów sprawiło, że rozgrywany turniej był wielkim widowiskiem sportowym. Drużyna SMS-u, w której składzie
zagrały nasze dziewczyny wywalczyła 2 miejsce, przegrywając w finale z KKS Katowice w serii rzutów karnych 2:3, w regulaminowych
czasie gry wynik 1:1.

Terminy największych imprez w 2018 r.
10 czerwca (niedziela) - XXI edycja Ogólnopolskiej Imprezy artystycznej „Dzień Reymonta”
25 sierpnia (sobota) - Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”
7 października (niedziela) - Gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora
Prosimy o zapisanie w swoich kalendarzach tych dat. Jednocześnie prosimy o powiadomienie o terminach imprez swoich rodzin,
sąsiadów i znajomych i zaproszenie ich w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy do Lipiec Reymontowskich.
Szczegóły dotyczące poszczególnych imprez będą podawane sukcesywnie.
Zapraszamy do GOKSiR
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Zajęcia w GOKSiR

Zapowiedzi imprez
na I kwartał 2018r.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymon- • 14.01.2018 r. godz. 14.00 – GOKSiR Lipce Reymontowskie
towskich zaprasza do udziału w następujących zajęciach:
26. Finał WOŚP
Poniedziałek
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa Bambini
– godz. 17.30 – 18.30
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa 2008 A
– godz. 17.00 – 18.30
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa 2008 B
– godz. 18.30 – 19.45
 Aerobik – godz. 19.00
Wtorek
 Zajęcia taneczne
– godz. 15.00 – grupa I (klasy 0,1-3)
– godz. 16.30 – grupa II (4-5 latki)
– godz. 17.15 – grupa III (4-5 latki)
– godz. 18.00 – Fresh Dance (klasy 4 i starsze)
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa 2005/2005/2007
– godz. 16.00 – 17.30
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa 2002/2004
– godz. 17.00 – 18.30
Środa
 Zajęcia plastyczne – godz. 16.00 – 18.00
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa 2008 A
– godz. 17.00 – 18.30
 Zumba – godz. 20.00
Czwartek
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa 2005/2005/2007
– godz. 16.00 – 17.30
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa 2008 A
– godz. 17.00 – 18.30
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa 2002/2004
– godz. 17.00 – 18.30
 Aerobik – godz. 19.00
Piątek
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa Bambini – godz.
17.30 – 18.30
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa 2008 B – godz.
18.30 – 19.45
 Próba A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta – godz. 19.00

Podczas finału wystąpią:
– dzieci z przedszkola w Lipcach Reymontowskich
– grupy taneczne z GOKSiR
– zespoły Lipconki/Miriam
– Zespól bez Nazwy
– Zespół disco polo LAST MINUTE
20.00 – światełko do nieba
Ponadto w trakcie imprezy odbędą się:
– loteria fantowa WOŚP
– licytacja złotego lipieckiego serduszka godz. 18.30
– liczne licytacje gadżetów WOŚP i innych
Zapraszamy

GOKSiR informuje, że przyjmuje zapisy na zajęcia taneczne do
• 11.02.2018 r. godz. 15.00 – GOKSiR Lipce Reymontowskie
następujących grup:
Podsumowanie działalności kulturalnej GOKSiR
— grupa I (klasy 0,1-3)
W programie:
— grupa III (4-5 latki)
- występy zespołów działających przy GOKSiR
Prowadzony jest również nabór do Szkółki Piłkarskiej GOKSiR • 25.02.2018 r. godz. 15.00 – GOKSiR Lipce Reymontowskie
oraz na zajęcia aerobiku i zumby.
Podsumowanie działalności sportowej GOKSiR
Zapisy oraz szczegółowe informacje pod nr. tel. 46 831 61 79 lub
• 11.03.2018 r. – Dzień Kobiet
bezpośrednio w GOKSiR.
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