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Niech zbliżające się Święta Wielkanocne
przyniosą Wam wiele wspaniałych chwil w gronie najbliższych
wniosą do Waszego życia spokój i ciepło
oraz natchną Wasze serca wiosenną radością,
którą będziecie witali każdy nowy dzień.
Niech Zmartwychwstały Jezus napełni Was
miłością, pokojem, wiarą i siłą
potrzebną do pokonywania codziennych trudności.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Łaska
i radni Rady Gminy

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński
i pracownicy Urzędu Gminy

Obchody Dnia Kobiet
11 marca w sali widowiskowej GOKSiR odbyły się obchody „Dnia Kobiet”. Imprezę rozpoczęli Wójt Gminy – Jerzy Czerwiński i Dyrektor GOKSiR – Tomasz Milewski składając paniom serdeczne życzenia.
Pani Irena Szychowska – przewodnicząca KGW w Lipcach Reymontowskich otrzymała kwiaty z rąk Jerzego Czerwińskiego – Wójta
Gminy Lipce Reymontowskie i Tomasza Milewskiego – dyrektora GOKSiR.
Każda z przybyłych pań otrzymała słodki upominek ufundowany przez wójta gminy.
Danuta Stefaniak i Wiesława Barańczyk – członkinie A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta z okazji urodzin otrzymały życzenia, pamiątkowe
deski i róże z rąk: Teresy Pszczółki – kierowniczki A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta oraz Tomasza Milewskiego – dyrektora GOKSiR.
W programie artystycznym wystąpili: Adam z przyjaciółmi oraz „Zespół bez Nazwy”.
Fotorelacja na stronie 10
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Z PRAC RADY GMINY - 2018
W dniu 18 grudnia 2017 r. Rada Gminy
spotkała się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek Wójta Gminy. Podczas jej
obrad podjęte zostały uchwały w sprawie:
- uchwalenia „planu Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lipce Reymontowskie
na lata 2017-2020”,
- zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
W dniu 30 stycznia 2017 r. Rada Gminy spotkała się na XXVI sesji.
Na wstępie zebrani wysłuchali:
- informacji Przewodniczącej Rady Gminy
o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
- informacji Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w
okresie międzysesyjnym.
Następnie po zapoznaniu się z Uchwałą
Nr III/375/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
do projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy ﬁnansowej Gminy Lipce Reymontowskie Rada Gminy uchwaliła Wieloletnią
Prognozę Finansową na lata 2018-2021
wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy
Lipce R. na lata 2018-2025.
Po uchwaleniu prognozy ﬁnansowej Rada
Gminy przyjęła budżet gminy na 2018 r.
Przyjęcie budżetu zostało poprzedzone odczytaniem uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- Nr III/373/2017 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Lipce
Reymontowskie na 2018 rok ,
- Nr III/374/2017 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania
deficytu budżetowego Gminy Lipce
Reymontowskie na 2018 rok.
W kolejnych punktach obrad zostały podjęte uchwały dotyczące:
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego w Szkole Podstawowej im. Wł. St.
Reymonta w Lipcach Reymontowskich,
- zatwierdzenia programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich na rok
2018,
- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Lipce Reymontowskie na rok 2018”,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie i
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z
dotychczasowym dzierżawcą,
- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
- uchwalenia „Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Lipce R. na rok 2018”,
- ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Lipce Reymontowskie,
- przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora

Rejonowego w Brzezinach na uchwałę Nr
X/59/07 Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 19 grudnia 2007 r. „w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy” wraz z
odpowiedzią na skargę,
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych oraz
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest organ
inny niż Gmina Lipce Reymontowskie, a
także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na zakończenie Wójt Gminy Jerzy Czerwiński odpowiedział na interpelacje dotyczące:
- budowy przedszkola w Lipcach R.- zgłosił
radny Mirosław Barańczyk
- doﬁnansowania do wymiany piecówzgłosił radny Mirosław Barańczyk

- wodociągów azbestowych - zgłosił radny
Mirosław Barańczyk
- odnowy i uzupełnienia znaków kierujących na atrakcje turystyczne promujące
naszą gminę – zgłosiła Przewodnicząca
Rady Gminy Danuta Łaska.
Przewodnicząca Rady Gminy – mgr Danuta Łaska

KOMISJE RADY GMINY
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisja Oświaty Kultury i Spraw
Społecznych spotkały się na posiedzeniu w
dniu 16 stycznia i 21 lutego 2018 r.
Na pierwszym posiedzeniu komisje zaopiniowały materiały będące przedmiotem
obrad XXVI sesji Rady Gminy.
Na kolejnym posiedzeniu komisje zapoznały się z informacją n.t. opieki zdrowotnej
na ternie gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy – mgr Danuta Łaska

ZEBRANIA WIEJSKIE

W miesiącu lutym i marcu 2018 r., jak
corocznie, odbyły się w poszczególnych sołectwach Gminy Lipce Reymontowskie zebrania wiejskie.
W zebraniach wiejskich uczestniczyli:
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łaska, Wójt Gminy Jerzy Czerwiński, Sekretarz
Gminy Jolanta Bartosik.
Ogółem w zebraniu wzięło udział 107
mieszkańców, co daje średnią frekwencję
3,9 % do wszystkich posiadających czynne
prawo wyborcze.
W poszczególnych sołectwach frekwencja
przedstawiała się następująco:

• Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie - 7 %,
• Retniowiec – 7%,
• Chlebów– 5%,
• Siciska – 6 %,
• Mszadla –6 %,
• Wola Drzewiecka –4 %,
• Drzewce –3 %,
• Lipce Reymontowskie – 2%.
Głównym punktem porządku zebrań było
zapoznanie mieszkańców z budżetem Gminy na 2018 r.
Podczas dyskusji mieszkańcy zgłaszali
uwagi i zapytania dotyczące bieżących spraw
sołectwa i gminy.

WOJEWÓDZKI DZIEŃ SOŁTYSA
W niedzielę 11 marca 2018 roku sołtysi z terenu gminy Lipce Reymontowskie uczestniczyli
w obchodach Wojewódzkiego Dnia Sołtysa, które odbyły się w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Uroczystości odbyły się z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Jana Tobiasza.
Po oﬁcjalnym powitaniu gości zostały wręczone sołtysom odznaki „Sołtys”. Obchody
uświetniły występy artystów z Teatru Wielkiego oraz Orkiestra Dęta z Poddębic.
Na zakończenie wszystkich obecnych na uroczystości czyli blisko 1200 sołtysów zaproszono na poczęstunek.
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Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich
– realizacja projektu w 2018 roku
Rozpoczął się kolejny rok realizacji projektu pn. „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich”
W 2018 roku w ramach realizacji zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy zaplanowano przeprowadzenie zajęć w ilości:
- koło matematyczne – 60h
- koło przyrodnicze – 120 h, w tym z biologii – 65h, chemii – 25h,
geograﬁi – 30h
- koło języka angielskiego – 30h
- koło języka niemieckiego – 30h
- koło informatyczne – 60h
- warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego – 45h

- warsztaty z przedsiębiorczości – 30h
- indywidualne konsultacje z doradcą edukacyjno-zawodowym
– 56h.
W ramach realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 2018 roku odbędzie się:
• 90h zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki
• 30h zajęć logopedycznych
• 30h zajęć terapeutycznych z psychologiem.
W ramach zadania „doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli z gimnazjum” trzech nauczycieli
ukończy studia podyplomowe na kierunku: oligofrenopedagogika (2 os.) i terapia pedagogiczna (1 os.).

Edukacja ekologiczna
W Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich trwa realizacja pro• Razem dla czystego powietrza – dzieci dowiedzą się do czego
jektu p.n. „Smog, czy to groźny smok” współﬁnansowanego z Wosłuży powietrze, poznają jego właściwości, jakie zagrożenia
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dla powietrza stwarza człowiek, dowiedzą się że czyste pow Łodzi w ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach
wietrze służy zdrowiu, prowadzone przez przedstawiciela
i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”
Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi
W ramach tego projektu do chwili obecnej odbyły się:
• „Tupu, tup po śniegu” – już wiemy dlaczego śniegu nie jemy
– następujące wycieczki:
- zabawy badawcze ze śniegiem – badanie zanieczyszczeń
• do Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi – warszpod mikroskopem, kulig – wyprawa po zdrowie, prowadzone
taty „Co to jest powietrze”,
przez nauczycieli z przedszkola
• do Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach –warsztaty
• Uwaga alarm antysmogowy - zajęcia zapoznają dzieci z te„Rady na odpady – aranżujemy wiosenny ogród wykorzymatem powietrza i jego zanieczyszczeń oraz ochroną przed
stując recykling”,
zanieczyszczeniami, dzieci dowiedzą się, czym jest i jak
– warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi:
powstaje smog, prowadzone przez przedstawiciela Ośrodka
• Zabawy z powietrzem – dziecięce eksperymenty, przeproDziałań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi
wadzone przez nauczycieli z przedszkola
– konkursy:
• Powietrze bywa zanieczyszczone - teatrzyk – wizyta aktorów
• Konkurs plastyczny „Smog czy to groźny smok” dla naszych
propagujących treści proekologiczne przez sztukę i zabawę,
przedszkolaków
• Powietrze bywa zanieczyszczone - spotkanie z kominiarzem
Obecnie trwa konkurs na pojazd przyszłości zbudowany z matena terenie placówki – prelekcja na temat „Czy dym mieszka
riałów
z „odzysku”. Zakończymy go 23 marca br.
w kominie?”
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UWAGA!

II KONKURS WIEDZY O LIPCACH I GMINIE
LIPCE REYMONTOWSKIE DLA KAŻDEGO!
W 2013 r. z okazji 675. rocznicy założenia Lipiec i 40- lecia
powstania Gminy Lipce Fundacja im. Wł. St. Reymonta z Lipiec
Reymontowskich we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Wł.
St. Reymonta zorganizowała I Konkurs Wiedzy o Lipcach i Gminie Lipce. Konkurs adresowany był do uczniów lipieckich szkół
i rozegrany został w trzech kategoriach wiekowych: kl. I – III, kl.
IV – VI oraz gimnazjum. Wiedza i zaangażowanie uczestników
konkursu tak spodobały się członkom jury, w skład którego weszli min. panowie: Jerzy Murgrabia i Zbigniew Stań, że zaproponowali oni, by kolejne edycje poszerzyć o kategorię open.
Ponieważ uchwałą Sejmu RP 2018 ogłoszony został Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a w
naszej gminie jest to również 680. rocznica powstania Lipiec i
45-lecie istnienia Gminy Lipce, wydarzenia te pragniemy uczcić
organizując min. II edycję Konkursu Wiedzy o Lipcach i Gminie
Lipce. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich we współpracy z lipiecką
Fundacją im. Wł. St. Reymonta. Odpowiadając na przytoczone
wyżej sugestie konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców naszej gminy i odbywać się będzie w trzech formach i
czterech kategoriach wiekowych.
Dla uczniów klas I – III wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy proponujemy konkurs plastyczny pod hasłem: „Najpiękniejsze zakątki mojej gminy”. Prace plastyczne wykonane
dowolną techniką na kartce formatu A3 (duży blok), opisane
na odwrocie (imię, nazwisko i wiek autora, szkoła, opiekun)
należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Lipcach
Reymontowskich do dnia 4 kwietnia 2018r.
Natomiast uczniowie klas IV – VI mogą wykazać się w pracy literackiej odpowiadając na pytanie: „Dlaczego Gmina Lipce
Reymontowskie jest dla mnie wyjątkowa?”. Prace wydrukowane i nie przekraczające 300 wyrazów również należy składać do
dnia 4 kwietnia w sekretariacie lipieckiej Szkoły Podstawowej.
Na odwrocie wpisać należy imię, nazwisko i wiek autora, szkołę, do której uczęszcza oraz nauczyciela- opiekuna.
Dla pozostałych uczniów oraz wszystkich chętnych do udziału
w konkursie przewidujemy klasyczny turniej wiedzy w dwóch
kategoriach wiekowych: uczniowie klas siódmych i Publicznego
Gimnazjum oraz kategoria Open. Uczestnicy, którzy również do
4 kwietnia imiennie zgłoszą chęć udziału w konkursie odpowiadać będą na przed publicznością zgromadzoną 11.04.2018 r. o
godz. 11 30 na sali gimnastycznej lipieckiej szkoły na wylosowane pytania bądź zestawy pytań . Wiedzę pozyskiwać można
ze wszystkich dostępnych źródeł, decydujący głos w sprawie
oceny odpowiedzi należeć będzie do jury, które powołuje organizator konkursu. W sprawach spornych ostatecznie rozstrzyga
organizator.
Podsumowanie wszystkich konkursów tj. plastycznego, literackiego i turnieju wiedzy odbędzie się po zakończeniu części
ustnej 11.04.2018 r. Dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników konkursu przewidziane są nagrody i upominki. Serdecznie
zapraszamy!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta
w Lipcach Reymontowskich – mgr Piotr Łaski
Prezes Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
– mgr Danuta Łaska

Zebrania w OSP
Walne zebranie jako najwyższa władza każdej jednostki OSP, powinno raz w roku zgodnie ze statutem Związku OSP RP i statutem
OSP podejmować najważniejsze dla straży decyzje. Jest zatem z
jednej strony obowiązkiem z drugiej zaś okazją do podsumowania
rocznej pracy druhów strażaków.
Szczegółowy harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu naszej gminy został ustalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w dniu 19 grudnia 2017 roku.
Zgodnie z nim zebrania odbyły się w następujących terminach:
– OSP Wólka Krosnowska - 20 stycznia
– OSP Lipce Reymontowskie - 3 lutego
– OSP Mszadla - 4 lutego
– OSP Wola Drzewiecka - 10 lutego
– OSP Drzewce - 17 lutego.
Na spotkaniach podsumowano działalność jednostek w poprzednim roku oraz przyjęto plany działania i plany ﬁnansowe na rok
bieżący. Zarządom wszystkich jednostek udzielono absolutorium.
Na zebraniach podnoszono kwestie doskonalenia gotowości
bojowej druhów, bezpieczeństwa w czasie akcji, prawidłowego
wyposażenia jednostek w sprzęt ochrony osobistej oraz ten do
ratowania życia i mienia mieszkańców. Podkreślano także rolę
OSP w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, współpracy z innymi organizacjami działającymi na terenie wsi oraz konieczność
jak najszerszego zachęcania dzieci i młodzieży do wstępowania w
szeregi OSP. Wyrazem tych działań był między innymi udział młodzieży z Woli Drzewieckiej w projekcie „Bądź bezpieczny dniem i
nocą strażak przyjdzie ci z pomocą”. Dzięki środkom pozyskanym
przez prezes OSP Annę Gidrewicz-Krawczyk młodzież poznała zasady udzielania pierwszej pomocy.
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Zagroda Ludowa - markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego
W dniu 16 stycznia br. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n. Urządzenie centrów miejscowości Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego”. Był to trzeci przetarg
nieograniczony. W dwóch poprzednich nie wpłynęła żadna oferta. Do przetargu przystąpiła jedna ﬁrma tj. Marek Dziuda Drzewce 126,
96-127 Lipce Reymontowskie. W dniu 24 stycznia br. podpisana została umowa na realizację projektu za cenę 440 000,00 zł brutto.
Na realizację zadania gmina otrzyma doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 345 040,50 zł. w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje wykonanie nowego ogrodzenia, budowę
chodnika wzdłuż ulicy Wiatracznej, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, wybudowanie estrady, zaplecza sanitarnego, klimatyzację
pomieszczeń „chałupy”, zakup sprzętu gastronomicznego, nagłośnienia, zakup mebli ogrodowych oraz zakup wyposażenia ‘Chałupy”.
Wszystkie te prace zgodnie z zawartą umową zostaną ukończone w terminie do dnia 31 lipca br. W miesiącu sierpniu br. zostanie przeprowadzona ponadto kampania promująca ofertę turystyczną. Odbędzie się to podczas corocznej imprezy organizowanej na terenie
Zagrody Ludowej „Kolory Polski”, której koszt został przewidziany w ramach projektu. Impreza zaplanowana została na 25 sierpnia br.

SPRZEDAŻ KOLEJNEJ DZIAŁKI
W WOLI DRZEWIECKIEJ

W dniu 15 lutego 2018 r. odbył się VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Woli Drzewieckiej i Lipcach Reymontowskich. Sprzedana została jedna działka w Woli Drzewieckiej
o powierzchni 1382 m2 wraz z udziałem w drodze dojazdowej za
kwotę 32.299,80 zł brutto.
Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości stanowiących
własność Gminy Lipce Reymontowskie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy, tel. 0-46 831-61-66.

WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE DROGI
W miesiącu styczniu br. Wójt Gminy złożył w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi wniosek o dofinansowanie zadania
p.n. „Przebudowa drogi Drzewce – do granicy Słupia” w ramach
środków przewidzianych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych.
Wnioskowana kwota pomocy wynosi 845 186 zł. Na drodze o długości 1,497 km położony zostanie dywanik asfaltowy.

MEDAL HONOROWY

Miło nam poinformować, że Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Nr 284/41/2017 z dnia 16 kwietnia 2017 r druh Henryk Supera został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława
Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umocnienia
związku OSP RP. Medal wręczył Druh Mirosław Belina – prezes ZOP
ZOSP RP w Skierniewicach. Serdecznie gratulujemy

ZBIÓRKA AZBESTU
Z TERENU GMINY
LIPCE REYMONTOWSKIE
Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2018
roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach.
Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW
w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 90% kosztów
kwaliﬁkowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził
ze środków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie. Właściciele
nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów
związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu.
Zainteresowani właściciele nieruchomości, na których jest
zdjęty azbest powinni złożyć w terminie do 30 marca 2018
r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o zabranie
azbestu. Do wniosku trzeba załączyć oświadczenie, iż azbest
usunięto zgodnie z przepisami budowlanymi.
Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony,
zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,
przedsiębiorca będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i
transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do
jego utylizacji.
Bliższe informacje (oraz wniosek) można uzyskać w Urzędzie
Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 3) oraz pod nr telefonu
46 831 61 66. Dodatkowo wniosek można pobrać ze strony internetowej www.lipcereymontowskie.pl.

KOLEKTORY SŁONECZNE

W miesiącu grudniu 2017 roku gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę
odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej”. Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 8 lutego
br. Wpłynęła tylko jedna oferta od Konsorcjum ﬁrm: Grupa EKOENERGIA Sp. z o.o.96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 141D,
ECO-THERM Sp. z o.o. 99-400 Łowicz ul. Jana Pawła II 177/179 z
ceną brutto 4 600 812,40 zł. Firma na zadanie udzieliła 5-letniej
gwarancji. W dniu 15 marca podpisana została z ﬁrmą umowa na
realizację projektu. Kolektory powinny być zamontowane do dnia
9 listopada br.
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Nowe schronisko dla zwierząt

W styczniu br. została podpisana nowa
umowa na wyłapywanie i hotelowanie
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Lipce Reymontowskie, ze schroniskiem
„Psiakowo i spółka” zlokalizowanym w Piotrowicach, gmina Bielawy, powiat łowicki.
Wszystkie psy z dotychczasowego schroniska w Wojtyszkach zostały przetransportowane do „Psiakowa”.
Bliższa lokalizacja schroniska nie tylko
ułatwi mieszkańcom gminy adopcję przebywających w nim zwierząt, ale również
pozwoli na częstsze kontrole warunków panujących w schronisku. Każdy nowy właściciel psa odłowionego z terenu naszej gminy
i przebywającego w schronisku, otrzyma
jednorazową rekompensatę kosztów utrzymania psa w wysokości 1.000 zł. Maksymalna wysokość rekompensaty na jedną
rodzinę wynosi 2.000 zł.

Fotograﬁe psów znajdują się na stronie
gminy www.lipcereymontowskie.pl w
zakładce Adoptuj zwierzaka, oraz na stronie schroniska www.psiakowo.com.pl.
Obecnie w schronisku przebywa 5 piesków,
które zostały nazwane: URAL, JUPI, PTYŚ,
SZERYF, ZEN.
Osoba która zdecyduje się na adopcję
psa osobiście odbiera zwierzaka ze schroniska w Piotrowicach, a następnie zawiera
umowę z gminą w celu otrzymania rekompensaty kosztów utrzymania psa. Gdyby
zaszła taka konieczność, Urząd Gminy dysponuje własnym środkiem transportu w
celu dojazdu do schroniska.
Osoby zainteresowane adopcją prosimy
o kontakt telefoniczny pod nr 46 831 61 66,
lub osobisty – Referat Rozwoju, Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej, pokój nr 3.
Zachęcamy do adopcji.

KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

MAŁE PROJEKTY w 2018 r.

24 października 2017 r. Sejmik Woje• Karta wydawana jest bezpłatnie
wództwa Łódzkiego uchwalił program
• Karta jest bezterminowa
działań na rzecz wsparcia osób starszych Aby otrzymać kartę należy złożyć wniosek.
w województwie łódzkim pod nazwą
• Wniosek należy złożyć osobiście lub
„Karta Seniora Województwa Łódzkiego”.
za pośrednictwem poczty na adres:
Program ma na celu:
Regionalne Centrum Polityki Społecz• promowanie aktywności społecznej i
nej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302
poprawę jakości życia seniorów,
Łódź, tel.: 42 203 48 78 Godziny pracy
urzędu: 8:00 – 16:00
• wzmocnienie kondycji finansowej
seniorów,
• Karta wydawana jest w terminie do 15
dni roboczych
• zachęcanie osób 60+ do korzystania z
dóbr kultury, edukacji, sportu i innych
• Kartę można odebrać osobiście lub
na terenie województwa łódzkiego,
otrzymać za pośrednictwem poczty
• umożliwienie seniorom rozwoju swopod adresem wskazanym we wniosku
ich pasji i zainteresowań oraz promo• Odbioru karty może dokonać Wniowanie aktywnego spędzania wolnego
skodawca lub inna osoba na podczasu.
stawie pisemnego upoważnienia za
okazaniem dowodu tożsamości.
Karta Seniora Województwa Łódzkiego
• Wniosek o wydanie karty można
to zbiór ulg i uprawnień oferowanych
mieszkańcom województwa łódzkiego,
pobrać ze strony www.rcpslodz.pl
którzy ukończyli 60 rok życia.
(zakładka seniorzy/Karta Seniora
Województwa Łódzkiego/Wnioski i
Kartę Seniora Województwa Łódzkiego
inne dokumenty) lub pobrać osobiście
może otrzymać:
w siedzibie Regionalnego Centrum
• Każda osoba, która ukończyła 60 rok
Polityki Społecznej w Łodzi.
życia i zamieszkuje na terenie woje-

W miesiącu lutym br. w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi
konkursu na realizację małych projektów
lokalnych realizowanych na terenach wiejskich Wójt Gminy złożył 2 wnioski o doﬁnansowanie następujących projektów:
-) „Adaptacja budynku po byłym sklepie na potrzeby mieszkańców sołectwa
Chlebów” – w ramach zadania planuje się
przeprowadzić remont wewnętrzny pomieszczeń. Rozebrane zostaną dotychczasowe ściany działowe i wykonane nowe.
Wykonany zostanie suﬁt podwieszany z płyty kartonowo-gipsowej z ociepleniem oraz
wylewka betonowa. W prace rozbiórkowe
zaangażują się mieszkańcy sołectwa, którzy
zdemontują istniejące ściany, rozbiją starą
posadzkę. Uprzątną i przygotują wnętrze
do wykonywania prac przewidzianych w ramach projektu. Całkowita wartość zadania
wynosi 17 705 zł . Wnioskowana wysokość
pomocy to 5000 zł. Pozostała kwota to środki funduszu sołeckiego tej miejscowości. Realizację zadania zaplanowano w terminie od
1 lipca br. do dnia 15 października br.
-) „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mszadla” - projekt
obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych
budynku OSP płytami styropianowymi
wraz z położeniem tynku. Wartość zadania
wynosi 24 897 zł. Wnioskowana wysokość
pomocy to 5 000,00 zł i jest to maksymalna
wysokość dotacji o jaką gminy mogą występować. Pozostała kwota to środki funduszu
sołeckiego. Prace termomodernizacyjne
zostaną wykonane w terminie 1 sierpnia br.
do 30 września br.
Czekamy na wyniki rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski.

wództwa łódzkiego.

Korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego:
• Karta upoważnia do korzystania z
ulg i uprawnień oferowanych przez
partnerów programu, których wykaz
znajduje się na stronach internetowych www.bip.rcpslodz.pl, www.
bip.lodzkie.pl
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26. Finał WOŚP w Lipcach Reymontowskich
14 stycznia 2018 roku w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Sztab WOŚP przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich został utworzony po raz czwarty wspólnie z GOK Bolimów.
W dniu ﬁnału 45 wolontariuszy ze sztabu WOŚP przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich kwestowało na terenie gminy
Lipce Reymontowskie i nie tylko. Wśród kwestujących osób byli seniorzy, którzy są studentami Uniwersytetu Każdego Wieku
w Lipcach Reymontowskich.
Podczas 26. Finału WOŚP w sali widowiskowej GOKSiR w
Lipcach Reymontowskich wystąpiły:
– dzieci z przedszkola z Lipiec Reymontowskich i Drzewiec
oraz uczniowie ze szkół podstawowych z Drzewiec i Mszadli
– zespoły taneczne z GOKSiR Lipce Reymontowskie
– zespół Miriam/Lipconki
– „Zespół bez Nazwy” z GOKSiR Lipce Reymontowskie
– występ zespołu ADAM & DAWID
– zespół disco-polo Last Minute z Łowicza
W trakcie 26. Finału WOŚP prowadzona była loteria fantowa WOŚP, którą obsługiwało OSP Wola Drzewiecka, sprzedaż
ciasta i pierogów, o które zadbały panie z KGW z Lipiec Reymontowskich i Chlebowa.
Lipieckie złote serduszka wylicytowali:
– Serduszko, którego darczyńcami byli: Elżbieta i Henryk
Siadul oraz Marta Czajka – Szefowa Sztabu WOŚP – wylicytowali p. Edyta i Mariusz Latek za kwotę 1 200,00 zł.
– Serduszko, którego darczyńcą byli: Barbara i Jacek Pintara
– wylicytował p. Zbigniew Ciemny za kwotę 1 100 zł.
Razem z licytacji zebraliśmy 9865,00 zł (tj. o 887 zł mniej niż
w 2017 roku).

Na zakończenie 26. Finału WOŚP odbył się pokaz sztucznych
ogni – „światełko do nieba”, które zasponsorowali Państwo
Teresa i Józef Pszczółka.
Podczas 26. Finału WOŚP zebraliśmy ogółem 47 300,26 zł
(tj. o 3 963,58 zł więcej niż w 2017 roku), w tym:
– Gmina Lipce Reymontowskie 25 911,96 zł
– Gmina Bolimów 21 388,30 zł
Najwyższa indywidualna kwota zebrana przez wolontariuszy podczas 26. Finału WOŚP wynosiła 1305,05. Uzyskał ją p.
Andrzej Pryk – student UKW oraz członek „Zespołu bez Nazwy”, który pobił swój rekord z roku ubiegłego o 205,04 zł.
Posiłki dla wolontariuszy ufundowali: Bożena i Marian Sarniak „Karczma u Boryny”, pieczywo przekazał Radosław Wrocławski – Piekarnia Lipce Reymontowskie.
Napoje i słodycze dla wszystkich wykonawców ufundowali
Lidia i Krzysztof Gońda.
Pragniemy złożyć najszczersze podziękowania Państwu za
wspólną prace i świętowanie oraz wyrazy uznania za zaangażowanie i pomoc w organizacji 26. Finału WOŚP.

8

Lipczanie odznaczeni Krzyżami Zasługi
17 stycznia 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Karol
Młynarczyk, wicewojewoda łódzki wręczył 18 zasłużonym mieszkańcom naszego województwa odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej p. Andrzeja Dudę.
Miło nam poinformować, że w tym gronie znaleźli się lipczanie.
Wiosną 2017 roku GOKSiR w Lipcach Reymontowskich postanowił wystąpić do stosownych władz o uhonorowanie odznaczeniami państwowymi grupy lipczan za ich zasługi: w działalności
na rzecz upowszechniania kultury, kultywowania i propagowania
tradycji ludowych, w działalności społecznej oraz samorządowej.
Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Zbigniew Ciemny – Honorowy Obywatel Gminy Lipce Reymontowskie – Prezes ﬁrmy REMTRAK, związany z organizacją Dnia Reymonta od 20 lat.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Danuta Łaska – Prezes Fundacji
im. Wł. St. Reymonta, przewodnicząca Rady Gminy Lipce Reymontowskie.
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Mariusz Maj i Artur Murgrabia – długoletni członkowie Amatorskiego Zespołu Regionalnego
im. Wł. St. Reymonta. Brązowy Krzyż Zasługi przyznany został również p. Romanowi Bednarkowi (członkowi A.Z.R.), który z ważnych
przyczyn nie mógł odebrać odznaczenia.
W uroczystościach w Urzędzie Wojewódzkim udział wziął wójt
gminy Lipce Reymontowskie Jerzy Czerwiński.
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.
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Sukces zespołu „Lipconki/Miriam”
2 lutego w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi odbył się VIII Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” – „Kolędy i pastorałki”. W przeglądzie udział wzięło 18 zespołów z
terenu województwa łódzkiego.
Zespół „Lipconki/Miriam” działający przy GOKSiR w Lipcach
Reymontowskich biorący udział pierwszy raz w przeglądzie zdobył 2 miejsce.
Skład zespołu: Wiesława Barańczyk, Zoﬁa Białek, Anna Czajka,
Leszek Dałkowski, Bogusława Drzewiecka, Jerzy Drzewiecki, Marek Dziuda, Kazimierz Gładys, Anna Janczak, Zoﬁa Karalus, Anna

Nowak, Zdzisław Pryk, Danuta Stefaniak, Irena Szychowska,
Krystyna Wieczorek i Zoﬁa Wielec. Zespół działa pod kierownictwem p. Bogusławy Drzewieckiej.
Należy podkreślić, że aż 10 osób z naszego zespołu to studenci
UKW działającego przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.
„Lipconki/Miriam” to jedyny nagrodzony zespół z małej miejscowości. Wśród nagrodzonych znalazły się zespoły z: Łowicza,
Opoczna, Łasku, Rawy Mazowieckiej i Radomska, a więc z dużych miast.
Serdecznie gratulujemy nagrody!

Czesław Kocemba 1946 – 2018
6 lutego 2018 roku zmarł Czesław Kocemba, wirtuoz harmonii trzyrzędowej.
W latach 1990 – 2010 był kierownikiem
i członkiem kapeli A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich. Był nauczycielem gry na harmonii. Jego uczniami
byli m.in. byli i obecni członkowie naszego
zespołu.
Prowadził warsztaty gry na harmonii
trzyrzędowej, nagrywał ﬁlmy instruktażowe. Wystąpił w wielu audycjach radiowych
i programach telewizyjnych.

Jesienią 2017 roku w programie „Szlakiem Kolberga” w TVP Kultura przekazywał
swoją wiedzę i umiejętności Marcinowi
Wyrostkowi – zwycięzcy programu „Mam
Talent”.
Czesław Kocemba ze swoimi kapelami
był laureatem ponad 15 festiwali i przeglądów w całej Polsce.
Jeszcze w 2017 roku zdobył dwa razy
pierwsze nagrody na prestiżowych konkursach muzycznych.

28 maja podczas XVI Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka
do Oberka – autentyzm i inspiracje” w Sieradzu I nagrodę.
25 czerwca wraz z Kazimierzem Kowalskim i Maciejem Kurczewskim zdobył nagrodę główna Basztę w kat. kapel na 51.
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
Pogrzeb śp. Czesława Kocemby odbył się
w dniu 10 lutego.
Mowę pożegnalną wygłosiła m.in. Teresa
Pszczółka – kierownik A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta w kościele w Pszczonowie podczas
mszy żałobnej.
W grudniu 2017 roku GOKSiR w Lipcach
Reymontowskich wystąpił za pośrednictwem marszałka województwa łódzkiego
do ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana prof. Piotra Glińskiego o uhonorowanie Czesława Kocemby Brązowym
Medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”.
5 lutego 2018 roku minister kultury przyznał to odznaczenie Czesławowi Kocembie.
Podczas uroczystego podsumowania
działalności kulturalnej GOKSiR w Lipcach
Reymontowskich w dniu 11 lutego odznaczenie przyznane Czesławowi Kocembie
odebrała Maria Kocemba – żona zmarłego.
Cześć jego pamięci.
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FOTORELACJA – Obchody Dnia Kobiet

26. Finał WOŚP – w obiektywie
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Podsumowanie działalności rekreacyjno – sportowej GOKSiR 2017 rok
24 lutego w GOKSiR odbyło się podsumowanie działalności rekreacyjno – sportowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich za
2017 rok.
Za wybitne zasługi położone dla rozwoju
kultury ﬁzycznej na wsi działaczom i sponsorom zostały przyznane złote i srebrne
Odznaki Honorowe LZS:
„Złote Odznaki Honorowe LZS” otrzymali: Mirosław Barańczyk, Grażyna Czajka,
Tomasz Jędrzejewski, Waldemar Kolary, Michalak Wojciech, Grzegorz Piechota, Maciej
Płuciennikowski, Marcin Snopek, Michał
Śmiechowski.
„Srebrne Odznaki Honorowe LZS” otrzymali: Marta Czajka, Andrzej Jeż, Witold
Pietrowski, Marek Pryk, Dariusz Reczulski,
Tomasz Żurawski.
Powyższe odznaki wręczyli: Mirosław Belina – starosta skierniewicki, Przewodniczący Rady Powiatowej LZS w Skierniewicach
i Tadeusz Kruk – wiceprezes Rady Powiatowej LZS w Skierniewicach, Wiceprezes
OZPN w Skierniewicach.
Podczas podsumowania zostały wręczone z rąk Starosty Skierniewickiego – Miro-

sława Beliny medale 150 – lecia powiatu
skierniewickiego. Medale otrzymali: Anna
Gidrewicz – Krawczyk, Jan Grzelka, Mariusz
Latek, Waldemar Malesa, Tomasz Milewski
Pamiątkową statuetką ufundowaną przez
GOKSiR za pomoc i owocna współpracę
otrzymali p. Anna i Waldemar Malesa.
Specjalne podziękowanie z rąk dzieci i
przewodniczącej Rady Rodziców Szkółki Piłkarskiej Marty Czajka otrzymał Jerzy Czerwiński – Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
W dalszej części imprezy przedstawiona
została prezentacja multimedialna działal-

ności rekreacyjna – sportowej GOKSiR za
2017 r.
Podczas imprezy przeprowadzana została licytacja gadżetów sportowych, z których
cały dochód w wysokości 1360 zł został
przeznaczony na Szkółkę Piłkarską GOKSiR.
W części artystycznej wystąpiły zespoły
taneczne działające w GOKSiR Lipce Reymontowskie.
Ostatnim punktem imprezy było wręczenie wszystkim zawodnikom Szkółki
Piłkarskiej upominków w postaci toreb
sportowych oraz kalendarzy szkółki.
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Podsumowanie działalności kulturalnej GOKSiR za 2017 rok
11 lutego w GOKSiR odbyło się podsu– Czesławowi Kocembie – mistrzowi
mowanie działalności kulturalnej Gminharmonii trzyrzędowej, wieloletniemu
nego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
kierownikowi kapel zespołów ludowych
w Lipcach Reymontowskich za 2017 rok.
w Łyszkowicach i A.Z.R. im. Wł. St.
Imprezę uświetnili swoją obecnością: seReymonta w Lipcach Reymontowskich,
nator Rafała Ambrozik, poseł na sejm RP
wychowawcy kilku pokoleń harmoniGrzegorz Wojciechowski, zastępca dyrektostów w tym obecnych członków A.Z.R.
ra Łódzkiego Domu Kultury Moniki Matuim. Wł. St. Reymonta, laureatowi wielu
siewicz, wójt gminy Lipce Reymontowskie
konkursów i festiwali.
Jerzy Czerwiński, przewodniczącą Rady
– Jerzemu Murgrabia – twórcy Muzeum
Gminy w Lipcach Reymontowskich Danuta
Czynu Zbrojnego, odtwórcy roli „BoryŁaska, Honorowi Obywatele Gminy Lipce
ny” w widowisku „Wesele Boryny” od
Reymontowskie: Zbigniew Ciemny i Marcel
22 lat.
Szytenchelm.
Medal „Gloria Artis” wręczył senator RaW uznaniu zasług w upowszechnianiu fał Ambrozik.
kultury ludowej i kultury polskiej w dniu 5
Medal przyznany dla p. Czesława Kocemlutego br. Brązowy Medal „Zasłużony Kul- by odebrała żona Maria Kocemba (Czesław
turze Gloria Artis” pan Minister przyznał:
Kocemba zmarł 6 lutego).

Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadane przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego otrzymali:
– Zoﬁa Białek – członkini A.Z.R. im. Wł.
St. Reymonta – od 31 lat, członkini zespołów śpiewaczych Lipconki i Miriam,
aktywna członkini KGW w Lipcach Reymontowskich
– Irena Szychowska– członkini A.Z.R. im.
Wł. St. Reymonta – od 41 lat, odtwórczyni roli „Dominikowej” w widowisku
„Wesele Boryny” – od 5 lat, przewodnicząca KGW w Lipcach Reymontowskich
od ponad 20 lat, członkini zespołów
śpiewaczych Lipconki i Miriam
– Jan Wawrzyn – długoletni członek A.Z.R.
im. Wł. St. Reymonta, członek różnych
zespołów folklorystycznych w regionie
łowickim, w tym zespołu w Łyszkowicach – ponad 18 lat, propagator folkloru
łowickiego – od ponad 50 lat.
Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
wręczył poseł na sejm RP – Grzegorz Wojciechowski.
Kolejnym punktem imprezy było „Podsumowanie konkursu na najlepszego czytelnika 2017 roku”.
Wśród najlepszych czytelników znaleźli
się: Vanessa Domagała – z Lipiec Reymontowskich (lat 9), Adrian Duda – z Drzewiec
(lat 8), Paulina Duda – z Mszadli (lat 16),
Urszula Pryk z Chlebowa i Teresa Swęd z
Drzewiec.
Podczas imprezy pamiątkową tabliczkę
WOŚP otrzymali p. Edyta i Mariusz Latek
oraz p. Zbigniew Ciemny, którzy podczas
26. Finału WOŚP wylicytowali Lipieckie Złote Serduszka WOŚP.
Pamiątkowymi kubkami uhonorowano
również najbardziej aktywnych wolontariuszy WOŚP. Kubki otrzymali: Andrzej Pryk
– student UKW, członek „ Zespołu Bez Nazwy”, Maria Kuchta – studentka UKW, dawna pracownica GOKSiR oraz Marysia Pryk,
Paulina Głogowska i Karolina Fraszczyk –
uczennice Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich.
Podziękowanie WOŚP otrzymała również
p. Marta Czajka – szefowa sztabu WOŚP.
Pamiątkową statuetką za pomoc i owocna współpracę dla GOK w Bolimowie
odebrała p. Irena Śmigiera – Milewska –
dyrektor GOK w Bolimowie.
W dalszej części imprezy przedstawiona
została prezentacja multimedialna działalności kulturalnej GOKSiR w 2017 roku.
W części artystycznej wystąpiły zespoły
działające w GOKSiR Lipce Reymontowskie:
– grupy taneczne Fresh Dance;
– zespół śpiewaczy „Lipconki/Miriam”;
– „Zespół bez Nazwy” ;
– Bogusława Drzewiecka;
– Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St.
Reymonta.
Dla wszystkich gości przygotowano słodki
poczęstunek.
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Ostatki lipieckie
w GOKSiR
13 lutego w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich odbyły się ostatki lipieckie
– bal przebierańców. Najpierw bawiły się
dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje tj. czarownice, księżniczki, królewny, pszczółka, piratka, kotek, batman
ze spidermanem, a także inne postacie
z kreskówek opanowały na kilka godzin
salę w GOKSiR. Po prezentacji strojów
rozpoczęły się tańce – przy rytmach wesołej muzyki, przeplatane konkursami i
zabawami. Wspólna zabawa przysporzyła
wiele radości dzieciom jak również samym rodzicom i opiekunom. Każde dziecko otrzymało nagrodę za przebranie.
Kiedy czas zabawy dla dzieci dobiegł
końca, ostatni dzień karnawału świętowali dorośli. Na balu bawili się: Elvis
Presley i jego dziewczyna, ochrona, ornitolog – Marianna Sikora i Jan Dzięcioł,
Flip, żołnierz.
Dla wszystkich gości GOKSiR przygotował słodki poczęstunek.
Jeszcze przed balem ostatkowym GOKSiR odwiedziły 2 grupy przebierańców.

Koło Sztuki Ludowej
– bibułkarstwo
27 stycznia 2018 r. w GOKSiR odbyło się
spotkania Koła Sztuki Ludowej z bibułkarstwa. Zajęcia poprowadziła p. Beata Burzyńska, która przekazała uczestniczkom
sztukę tworzenia kwiatów z bibuły oraz
krepiny. Podczas dwugodzinnego spotkania wykonywane były kwiaty z krepiny,
które posłużą do dekoracji palmy wielkanocnej.
Palmę będzie można podziwiać podczas uroczystej procesji w Niedzielę Palmową.

Warsztaty wyrobu palm
wielkanocnych
17 marca GOKSiR w Lipcach Reymontowskich zorganizował warsztaty wyrobu palm
wielkanocnych. W zajęciach uczestniczyli
uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej Nr
125 w Łodzi a także członkinie Koła Sztuki
Ludowej działającego przy GOKSiR w Lipcach R. Warsztaty dla 30-osobowej grupy

poprowadziła p. Beata Burzyńska, która zapoznała uczestników z metodami wyrobu
palm. Następnie wszyscy zebrani przystąpili do części praktycznej wykonując palmy z
gałązek wierzby, bukszpanu oraz kwiatów z
krepiny. Efektem dwu godzinnej pracy były
pięknie wykonane i ozdobione palmy.
Po zajęciach goście z Łodzi zwiedzili Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w
Lipcach Reymontowskich.
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Uniwersytet Każdego Wieku
Wykład UKW
„Tadeusz Kościuszko – najczystszy syn wolności”
25 stycznia 2018 r. odbył się wykład UKW nt. „Tadeusz Kościuszko –najczystszy syn wolności” wygłoszony przez p. Danutę
Łaską – Przewodniczącą Rady Gminy, Prezes Fundacja im. Wł.
St. Reymonta.
Wykładowczyni w bardzo ciekawy sposób, przybliżyła postać Bohatera Narodowego Tadeusza Kościuszki – wielkiego
patriotę, człowieka obdarzonego wieloma talentami, od talentu dowódcy – generała, poprzez jego zdolności inżynierskie –
techniczne do talentów artystycznych.

Wykład UKW
„Lipieckie ostatki we wspomnieniach mistrzyni Zofii Grzegdala i czeladniczek Eli, Romki i Małgosi”
8 lutego w „tłusty czwartek” odbyło się
kolejne w roku akademickim 2017/2018
spotkanie studentów Uniwersytetu Każdego Wieku działającego przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.
Tym razem nie był to wykład ale pełne
humoru spotkanie z panią Zoﬁą Grzegdala – posiadaczką odznaki honorowej
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, znaną z
podtrzymywania tradycji ostatkowych.
Temat spotkania to „Lipieckie ostatki we
wspomnieniach mistrzyni Zoﬁi Grzegdala i
czeladniczek Eli, Romki i Małgosi”.
Pani Zoﬁa Grzegdala opowiadała skąd jej
pomysły na coroczne przebierania się podczas ostatków. Jej opowiadania ilustrowane

były fotograﬁami z lipieckich ostatków od
lat 80-tych ubiegłego wieku – oczywiście w
roli głównej występowała pani Zoﬁa.
Obecne na spotkaniu panie Elżbieta
Grzegdala-Kucharska (córka p. Zoﬁi) i pani

Małgorzata Lech również z humorem opowiadały o swoim udziale w tym fajnym ale
niestety zanikającym zwyczaju. Również
studenci UKW dzielili się z zebranymi swoimi wspomnieniami ze spotkań z lipieckimi
przebierańcami.
Nie sposób wyliczyć tu wszystkie postaci
za jakie przebierała się p. Zoﬁa i jej czeladniczki, a byli to m.in.: milicjanci, politycy,
artyści np. Doda, zespół ABBA, który w
ostatki nie tylko podziwiać mogli lipczanie
ale również uczestnicy balu w Rudniczku
koło Głowna.
Było to spotkanie rekordowe pod względem czasu trwania bo ponad 2,5-godzinne.

Wykład UKW – ”Skąd się bierze miód”
1 marca wykład pn. ”Skąd się bierze
miód” dla słuchaczy UKW wygłosił Pan Leszek Dałkowski – prezes Rejonowego Koła
Pszczelarskiego w Lipcach Reymontowskich
Wykładowca przybliży historię szczególnej przyjaźni człowieka z najpracowitszymi i najbardziej pożytecznymi owadami,
tj. jak pszczoły. Studenci poznali również
zagadnienia związane z pszczelarstwem:
właściwości i zastosowanie miodu, proces
powstawania miodu, etapy pozyskiwania
miodu, sprzęt pszczelarski.
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Wykład UKW „Rośliny i Ogrody Biblijne”
15 marca 2018 r. odbył się wykład UKW nt. „Rośliny i Ogrody Biblijne”, który wygłosiła dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. nadzw
Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Skierniewicki.
Wykładowczyni w interesujący sposób przedstawiła rośliny i ogrody biblijne. Wśród roślin biblijnych wyodrębniła również zboża,
owoce, krzewy, drzewa, warzywa oraz zioła, które do dziś stanowią element bogactwa. Przekazała również, że w historii ludzkości
znaczącą rolę odgrywały i odgrywają ogrody.

Urodziny Kawalera Orderu Uśmiechu
14 marca grupa lipieckich byłych harcerzy odwiedziła Pana
Dotychczas nadano ponad 1000 orderów, a order nr 1000
Stanisława Szadkowskiego – Zasłużonego dla Gminy Lipce Rey- został wręczony papieżowi Franciszkowi 2 sierpnia 2017 roku
montowskie.
w Watykanie.
Tym razem w dniu urodzin druha drużynowego odwiedzili: GraSerdecznie dziękujemy dh Stanisławowi za wszystko, co uczyżyna Michońska, Marek Supera, Andrzej Pryk i Tomasz Milewski. nił dla dzieci i młodzieży lipieckiej, dla naszej wsi i gminy.
Przypominamy, że w 1971 roku dh Stanisław Szadkowski za swą
Życzymy długich lat życia w zdrowiu i w szczęściu.
długoletnią działalność dla dzieci otrzymał Order Uśmiechu (nr
legitymacji 43) – jedyne odznaczenie przyznawane przez dzieci.
Wdzięczni lipczanie
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Wyjazd feryjny do Łodzi
1 lutego 2018 r. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich zorganizował wyjazd do Łodzi do Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz
parku trampolin SALTOS (Wydawnicza). W
wyjeździe uczestniczyła 50 osobowa grupa
dzieci i młodzieży z terenu gminy Lipce Reymontowskie.

W Centrum Nauki i Techniki EC1 zwiedziliśmy trzy wyjątkowe wystawy tematyczne
(Przetwarzanie energii, Mikroświat — Makroświat, Rozwój wiedzy i cywilizacji) i setki eksponatów, następnie udaliśmy się do
planetarium, gdzie uczestniczyliśmy w pokazie edukacyjnym z dziedziny astronomii
„Gwiazdozbiory zimowego nieba”.

Kolejnym punktem wyjazdu były zajęcia
w Parku Trampolin SALTOS. Pobyt w parku
okazał się niezwykłą lekcją wychowania
ﬁzycznego. Po profesjonalnej rozgrzewce
pod okiem instruktora, dzieci i młodzież
korzystała z szeregu atrakcji, m.in. ścieżek
akrobatycznych, koszów do wsadów, trampolin sportowych oraz basenu wypełnionego gąbkami. Wspólne skakanie wprawiło
wszystkich w znakomity nastrój oraz wyzwoliło mnóstwo pozytywnej energii.

Ferie 2018
Klockowe L – maszyny
7 lutego w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich odbyły się warsztaty techniczne
dla dzieci i młodzieży z klocków LEGO: robotyka, konstrukcje, sterowanie. W warsztatach wzięła udział 20 osobowa grupa
pasjonatów klocków LEGO.
Warsztaty to szansa na kształcenie twórczego myślenia, wyobraźni przestrzennej,
odkrywanie, konstruowanie, wyrażanie i
dzielenie się pomysłami. Na warsztatach
dzieci korzystając z zestawów edukacyjnych
Lego, miały okazję poznać podstawowe
prawa ﬁzyki i techniki.
Pod okiem instruktora Mariusza Brzęckiego dzieci stworzyły różne konstrukcje:
ruchome pojazdy, maszyny budowlane
oraz wiele innych, ciekawych modeli.

Wyjazd do kina
Na zakończenie ferii zimowych 9 lutego 2018 r. GOKSiR zorganizował wyjazd
do Kina Polonez w Skierniewicach na ﬁlm
„Gnomy rozrabiają” i McDonald. W wyjeździe uczestniczyła 40 osobowa grupa dzieci
i młodzieży z terenu gminy Lipce Reymontowskie.

Dzieci miały okazję obejrzeć komedię animowaną przedstawiającą histerię samotnej
dziewczynki, ogrodowych skrzatów i wspólnym ratowaniu świata. Chloe przeprowadza się wraz z mamą do nowego miasta.
Wszystko jest dla niej nowe – dom, miasto,
szkoła i znajomi. Stary budynek, w którym
razem zamieszkają wydaje się skrywać wiele tajemnic. Jedną z nich jest osobliwa kolekcja krasnali ogrodowych. Pewnego dnia
małe ﬁgurki ożywają! Okazuje się, że skrzaty są tak naprawdę legendarnymi strażnikami, którzy od wieków bronią świata przed
żarłocznymi istotami z innych wymiarów.
Dzielna Chloe, wspólnie z nowopoznanym
kolegą z sąsiedztwa o imieniu Liam, przyłączają się do akcji. Zwariowane krasnale
wraz z dwójką dzieciaków muszą poradzić
sobie z pozaziemskim zagrożeniem.

Dmuchańce w GOKSiR
5 lutego z okazji ferii zimowych GOKSiR
w Lipcach Reymontowskich zorganizował
dmuchany plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Fundatorem dmuchańcy był Wójt Gminy Lipce Reymontowskie.
W tym dniu na dzieci czekał plac zabaw
ocean oraz plac zabaw Nemo. Nie mogło
zabraknąć waty cukrowej i popcornu.
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Turniej piłki nożnej halowej „GOKSiR Hala CUP 2017”

- Jerzego Czerwińskiego otrzymał - Patryk Bernaciak z drużyny Mazovi Rawa
30 grudnia 2017 r. Szkółka Piłkarska
2. Szkółka Piłkarska GOKSiR I
Mazowiecka
GOKSiR był organizatorem Turnieju piłki
3. Unia Skierniewice
statuetkę najlepszego strzelca turnieju
nożnej halowej „GOKSiR Hala CUP 2017”
4.Mazovia Rawa Mazowiecka II
z rąk dyrektora GOKSiR w Lipcach Reyo puchar Wójta Gminy Lipce ReymontowGrupa Ligi Europy:
montowskich - Tomasza Milewskiego
skie – Jerzego Czerwińskiego. Turniej roz1. Pelikan Łowicz
otrzymał - Maciej Wolańczyk z drużyny
grywany był w roczniku 2008 i młodsi na
2. Mazovia Rawa Mazowiecka I
Akademii Futbolu Widzew Brzeziny
hali w Godzianowie.
3. Szkółka Piłkarska GOKSiR II
- statuetkę najlepszego bramkarza turnieju
W turnieju udział wzięło 8 drużyn podzielo4. Pogoń Godzianów
z rąk dyrektora GOKSiR w Lipcach Reynych na 2 grupy.
montowskich - Tomasza Milewskiego
Nagrody indywidualne w turnieju:
Klasyﬁkacja końcowa turnieju:
otrzymał - Bartosz Korbeń z drużyny Unii
- statuetkę najlepszego zawodnika turnieju
Grupa Ligi Mistrzów:
1. AF Widzew Brzeziny
Skierniewice.
z rąk Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Turniej Piłki Nożnej Halowej „Pogoń Bełchów CUP 2018” Turniej piłki nożnej halowej
20 stycznia w Dzierzgówku odbył się TurW turnieju wzięło udział 6 drużyn, które
„GOKSiR Grassroots”

niej Piłki Nożnej Halowej „Pogoń Bełchów rozegrały mecze systemem każdy z każdym.
CUP 2018” o Puchar Wójta Gminy NieboOstatecznie zajęliśmy 3 miejsce w turrów, w którym uczestniczyła grupa 2008 nieju. Ponadto Krzysztof Kroc został nagroSzkółki Piłkarskiej GOKSiR.
dzony wyróżnieniami indywidualnymi, jako
najlepszy strzelec turnieju.

Podsumowanie roku sportowego w powiecie

14 stycznia 2018 r. w Starostwie PowiaWyróżniono najlepszych sportowców w
towym w Skierniewicach odbyła się gala kategorii senior oraz talenty minionego roku.
najlepszych sportowców roku 2017 w poWśród wyróżnionych znaleźli się:
wiecie skierniewickim. Nie zabrakło tam
- Dawid Kubik - piłka nożna, talent piłkarrównież zawodników i zawodniczek ze
ski roku 2017
Szkółki Piłkarskiej GOKSiR.
- Krzysztof Kroc - piłka nożna, talent piłkarski roku 2017
- Oliwia Supera – talent: piłka nożna,
lekkoatletyka, skok w dal i biegi sprinterskie.
Nagrody wręczył starosta skierniewicki –
Mirosław Belina.
Ponadto wręczone zostały również medale 150 - lecia powiatu skierniewickiego,
który otrzymał m.in. Sławomir Supera.
Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów!

20 stycznia 2018 r. Szkółka Piłkarska GOKSiR był organizatorem Turnieju piłki nożnej
halowej „GOKSiR Grassroots” dla rocznika
2008 i młodsi na hali w Godzianowie pod
honorowym patronatem starosty skierniewickiego – Mirosława Beliny i prezesa
OZPN Skierniewice – Rafała Rożka.
W turnieju udział wzięło 8 drużyn podzielonych na 2 grupy.
Klasyﬁkacja końcowa turnieju:
Grupa Ligi Mistrzów:
1. AF Widzew Brzeziny
2. Widok Skierniewice
3. Mazovia Rawa Mazowiecka
4. Unia Skierniewice
Grupa Ligi Europy:
1. Szkółka Piłkarska GOKSiR I
2. Pelikan Łowicz
3. Pogoń Godzianów
4. Szkółka Piłkarska GOKSiR I
Nagrody indywidualne w turnieju:
- najlepszym zawodnikiem turnieju został Szymon Janecki (Widok Skierniewice)
- najlepszym bramkarzem turnieju został
- Miłosz Kośla (Mazovia Rawa Mazowiecka)
- najlepszym strzelcem turnieju został - Mateiusz Grzelak (AF Widzew Brzeziny).
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Rozgrywki feryjne w GOKSiR

Turniej piłki siatkowej

2 lutego w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich zorganizował rozgrywki tenisa
kat. OPEN
stołowego, szachy, warcaby, strzelanie, rybki, kręgle i lotka. W turnieju udział
28 stycznia w sali gimnastycznej w SP w Drzewwzięło 13 osób.
Podczas rozgrywek nieprowadzona była punktacja, dzieci po prostu miały się cach odbył się turniej piłki siatkowej kat. OPEN.
dobrze bawić. Rozgrywki miały charakter zachęcający do ćwiczenia wyobraźni i
W turnieju udział wziękoncentracji młodego człowieka, uczenia umiejętności planowania i przewidyły
2 drużyny.
wania konsekwencji swoich działań, a także propagowania gier planszowych, stoKlasyﬁ
kacja końcowa
likowych i zręcznościowych, jako alternatywy dla komputera, oraz pożytecznego
i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników i rodziny. turnieju:
1. Turbo żółwie
Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
2. Drzewce
Najlepszym zawodnikiem turnieju został – Patryk Kalinowski z drużyny
„Turbo żółwie”.

Szkółka Piłkarska
na turnieju w Żyrardowie

Budowa bieżni ze skocznią
do skoku w dal

3 lutego 2018 r. grupa 2008 czerwona
Szkółki Piłkarskiej GOKSiR wzięła udział w
turnieju piłki nożnej organizowanym przez
Akademie Piłkarską Żyrardów. W turnieju
udział wzięło 7 drużyn.
Dla naszej drużyny celem głównym było
coraz lepsze i sprawniejsze budowanie gry
piłkarskiej. Zadanie to utrudnione było
znakomitym i doborowym towarzystwem
drużyn takich jak: Agape Białołęka, Polonia Warszawa, Legia Soccer Schools, AP
Żyrardów.
Mimo wszystko zarówno naszym zawodnikom jak i trenerowi należą się duże brawa
za postawę i zaangażowanie w turnieju.

Zarząd Województwa Łódzkiego w budżecie Województwa Łódzkiego na rok
2018 zaplanował środki w kwocie 4 mln zł
na doﬁnansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Środki te skierowane są dla jednostek
samorządowych. Pomoc w formie dotacji
celowej może być przeznaczona tylko na
zadania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Stąd też w dniu
31 stycznia br. Wójt Gminy złożył wniosek
o doﬁnansowanie projektu p.n. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego – bieżni ze
skocznią do skoku w dal”. Bieżnia wraz ze
skocznią zaplanowana została do realizacji
na terenie szkoły Podstawowej w Lipcach
Reymontowskich. W ramach zadania planuje się wykonać bieżnię dwutorową o
nawierzchni poliuretanowej połączoną ze
skocznią w dal, która będzie jednocześnie
rozbiegiem dla skoczni. Całkowita długość
bieżni wynosi 67,80 , w tym dystans bieżni
60 m, pole startowe 2 m oraz pole hamowania 5,80 m. Długość skoczni w dal wyniesie 37,20 m. Całkowity koszt realizacji
zadania wynosi 49 857 zł. w tym kwota dotacji to 24 859 zł.

Umowa na nowoczesny
system nawodnienia
boiska gminnego podpisana
16 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach została podpisana umowa na budowę nowoczesnego
systemu nawodnieniowego płyty głównej
boiska gminnego w Lipcach Reymontowskich. Budowa tego typu systemu pozwoli
na utrzymanie płyty boiska trawiastego
(murawy boiska) na najwyższym poziomie
użytkowania.
Oﬁcjalnie umowa została podpisana przy
obecności Marszałka Województwa Łódzkiego Dariusza Klimczaka, Wójta Gminy Lipce Reymontowskie –Jerzego Czerwińskiego
przez koordynatora Szkółki Piłkarskiej GOKSiR – Sławomira Superę.
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Szkółka Piłkarska GOKSIR na turnieju „Gniezno Winter CUP 2018”
W dniach 3-4 lutego 2018 r. zawodnicy i zawodniczki Szkółki Piłkarskiej GOKSiR Lipce Reymontowskie wzięli udział w turnieju „Gniezno Winter CUP 2018” organizowanym przez Szkołę Futbolu Gniezno.
Największy i najbardziej wymagający turniej w Polsce, w którym udział wzięło 36 ekip z całej Polski. Ostatecznie w turnieju zajmujemy 23 miejsce, będąc jednocześnie reprezentantem najmniejszej miejscowości biorącej udział w turnieju.
Jednak największą nagrodą dla naszej drużyny była możliwość gry z drużynami z całej Polski na najwyższym poziomie.
Po wyczerpującym turnieju nie zabrakło również czasu na dobrą zabawę przy kręglach.

I i III miejsce Szkółki Piłkarskiej GOKSIR w Turnieju „Pogoń CUP 2018”
3. Szkółka Piłkarska GOKSiR I
24 lutego 2018 r. zawodnicy i zawodnicz4. Zawisz Rzgów 2009
ki Szkółki Piłkarskiej GOKSiR wzięli udział w
5. Pogoń Godzianów
Turnieju piłki nożnej halowej „Pogoń CUP
6. Zawisz Rzgów 2008
2018” w Godzianowie. W turnieju wystawi7. Laktoza Łyszkowice
liśmy 2 drużyny z rocznika 2008, które wy8. Makovia Maków
walczyły kolejno miejsca I i III. W turnieju
udział wzięło 8 drużyny rywalizujących w
Najlepszym strzelcem turnieju (7 brasystemie „każdy z każdym”.
mek) został – Tomasz Dziedziński (Szkółka
Piłkarska GOKSiR II).
Klasyﬁkacja końcowa Turnieju:
Najlepszym zawodnikiem/ką turnieju zo1. Szkółka Piłkarska GOKSiR II
stała – Paulina Wojdak (Szkółka Piłkarska
2. AP Champion Łowicz
GOKSiR I)

III miejsce szkółki w turnieju
UNIA CUP 2018

18 lutego 2018 r. grupa 2008 Szkółki
Piłkarskiej GOKSiR wzięła udział w turniej
„UNIA CUP 2018” rozgrywanym na hali
OSiR w Skierniewicach. Nasza drużyna zajęła ostatecznie 3 miejsce. W turnieju udział
wzięło 8 drużyny.
Wyniki naszej drużyny w turnieju:
Mecze grupy eliminacyjnej:
Szkółka Piłkarska GOKSiR – Mazovia
Rawa Mazowiecka 0:2
Szkółka Piłkarska GOKSiR – Wrzos Międzyborów 2:0.

Szkółka Piłkarska GOKSiR – Unia Skierniewice I 2:0.
Mecze grupy LIGI MISTRZÓW:
Szkółka Piłkarska GOKSiR – AF Widzew
Brzeziny 0:1.
Szkółka Piłkarska GOKSiR – Pelikan Łowicz 0:1.
Szkółka Piłkarska GOKSiR – Mazovia
Rawa Mazowiecka 0:0.
Składy drużyny:
Adam Kuchta, Krzysztof Kroc, Natalia
Głuszek, Tomasz Dziedziński, Patryk Kubik,
Artur Czerwiński, Adam Maszkowski, Igor
Barańczyk, Fabian Starzec, Bartosz Nowak.
Trener: Sławomir Supera.

Składy drużyn:
Szkółka Piłkarska GOKSiR II – Adam Kuchta, Igor Barańczyk, Fabian Starzec, Patryk
Kubik, Bartek Nowak, Tomasz Dziedziński,
Krzysztof Kroc.
Szkółka Piłkarska GOKSiR I – Jakub Nowogórski, Dariusz Kroc, Patryk i Szymon Marat, Adam Maszkowski, Artur Czerwiński,
Paulina Wojdak, Natalia Głuszek, Bartek
Jarosiński
Trener: Sławomir Supera.
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Zajęcia w GOKSiR

Zapowiedzi imprez
na II kwartał 2018r.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymon- • 13 kwietnia – eliminacje gminne XXXVIII Małego Konkursu
towskich zaprasza do udziału w następujących zajęciach:
Recytatorskiego
• 7 maja - V Lipiecki Bieg Reymontowski
Poniedziałek
• maj - Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Wł. St.
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa Bambini
Reymonta „Reymontiada” dla uczniów szkół podstawowych i
– godz. 17.30 – 18.30
gimnazjum
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa 2008 A
• 10 maja - Powiatowy turniej im. Andrzeja Kasterskiego w piłkę
– godz. 17.00 – 18.30
nożną kat. szkoły podstawowe
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa 2008 B
• 11 maja - Gminny turniej im. Andrzeja Kasterskiego w piłkę
– godz. 18.30 – 19.45
nożną dla klas gimnazjalnych
 Aerobik – godz. 19.00
- IV Turniej dziewcząt
Wtorek
- V Turniej chłopców
 Zajęcia taneczne
• 12 maja - Ogólnopolski turniej gmin reymontowskich w piłkę
nożną w rocznikach 2006 i 2008 z okazji 680 – lecia Lipiec
– godz. 15.00 – 16.30 klasy 0,1-3
• 10 czerwca (niedziela) 2018 r. – XXI edycja Ogólnopolskiej
– godz. 16.30 – 18.00 4-5 latki
Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta” pod honorowym pa– godz. 18.00 – 19.30 klasy 4 i starsze
tronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia
 Trening Szkółki Piłkarskiej GOKSiR grupa 2005/2005/2007
• 16-17 czerwca - Turniej piłki nożnej plażowej GOKSiR CUP dla
– godz. 16.00 – 17.30
roczników 2006, 2008, 2010 z okazji 680 – lecia Lipiec.
 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

Prowadzony jest również nabór do Szkółki Piłkarskiej GOKSiR
oraz na zajęcia aerobiku i zumby.
Przyjmujemy zapisy do „Zespołu bez Nazwy” oraz A.Z.R. im. Wł.
St. Reymonta (głównie potrzebujemy mężczyzn).
Zachęcamy do wstępowania do Uniwersytetu Każdego Wieku.
Zapisy oraz szczegółowe informacje pod nr. tel. 46 831 61 79 lub
bezpośrednio w GOKSiR.
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