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Najlepsza w województwie
W dniu 24 maja 2018 r. Wójt Gminy Jerzy Czerwiński, podczas uroczystej
gali z okazji 20-lecia Sejmiku Województwa Łódzkiego, która odbywała się
w Teatrze Wielkim w Łodzi, odebrał z rąk członków Zarządu Województwa
Łódzkiego certyfikat za najwięcej zrealizowanych projektów ze środków Unii
Europejskiej w kategorii „Gminy do 3,5 tys. mieszkańców”. Gmina nasza począwszy od 2007 roku do teraz, to jest przez okres ponad 10 lat zrealizowała
najwięcej projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych.

XXI edycja „Dnia Reymonta” za nami
10 czerwca odbyła się XXI edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta”.
Impreza rozpoczęła się w Łodzi przy pomniku „Kufer Reymonta” występami ludowych zespołów z woj. łódzkiego. Następnie organizatorzy, artyści i inni uczestnicy z Łodzi przeszli na Dworzec Łódź Fabryczna, skąd odjechał pociąg „specjalny” do Lipiec Reymontowskich. Na przystanku w Lipcach na pociąg oczekiwali: władze gminne, zaproszeni goście, artyści oraz liczni uczestnicy imprezy.
Po krótkim powitaniu barwny korowód ,na czele z kapelą lipieckiego zespołu ludowego, przeszedł do estrady. Tradycyjnie, tak rozpoczął się „Dzień Reymonta” w Lipcach.
Uroczystego otwarcia lipieckiej imprezy dokonali: Honorowi Obywatele Gminy Lipce Reymontowskie – Zbigniew Ciemny i Marcel
Szytenchelm oraz wójt gminy Lipce Reymontowskie Jerzy Czerwiński.
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Z prac Rady Gminy - 2018
W dniu 28 marca 2018 r. Rada gminy spotkała się na XXVII sesji.
Na wstępie Przewodnicząca Rady Gminy
Danut Łaska poinformowała o działaniach
podjętych w okresie międzysesyjnym, a Wójt
Gminy Jerzy Czerwiński przedstawił informację w zakresie istotnych spraw i problemów
zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
W kolejnych punktach obrad rada podjęła
uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu działania Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich za 2017 rok,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu lokalu użytkowego,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, fragmentu nieruchomości
stanowiącej działkę o nr ewid.599, obręb
003- Lipce Reymontowskie, z przeznaczeniem pod szafę telekomunikacyjną,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022,
- uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2018-2022,
- zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- zaciągnięcia kredytu,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Wola Drzewiecka,
- podziału Gminy Lipce Reymontowskie na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
- podziału Gminy Lipce Reymontowskie na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
W trakcie obrad radni wysłuchali także
sprawozdań z:
- realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2017,
- Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla
Gminy Lipce Reymontowskie za 2017 rok,
- z realizacji rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017,
- działalności stałych komisji Rady Gminy za
2017 rok.
Na zakończenie obrad Wójt Gminy udzielił
odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez:
- radnego Mirosława Barańczyka, który powiedział o konieczności doprowadzenia do
porządku murawy na bocznym boisku, które
zostało pobudowane do treningów dzieci w
wieku przedszkolnym. Zapytał także czy jest
w planie modernizacja drogi do tego boiska?

- radnego Mirosława Pryka, który nawiązując
do wniosków złożonych na kanalizację wsi
Lipce R. i Mszadla zapytał, z jakich powodów
wniosek został odrzucony?Kolejna sesja
odbyła się 16 kwietnia 2018 r., była to sesja
nadzwyczajna zwołana na wniosek Wójta
Gminy. Na sesji tej rada podjęła uchwały
w sprawie:
- zmian w budżecie gminy,
- przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Drzewcach na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Podczas sesji zgłoszone zostały interpelacje
dotyczące:
- wysokości dofinansowania na budowę drogi
Drzewce-Słupia – zgłosił radny Łukasz Barańczyk
- naprawy obrynnowania, usunięcia wyrastających w nich krzewów i poprawy elewacji
na budynku Agronomówki w części, której
właścicielem jest Urząd Gminy- zgłosiła
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łask.
W dniu 30 maja odbyła się XXIX sesja Rady
Gminy. Głównym tematem tej sesji było bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy.
Ponadto została podjęta uchwała w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego
Retniowiec. Na XXX sesji Rada Gminy spotkała
się 29 czerwca 2017 r.Wiodącym punktem porządku obrad była procedura absolutoryjna.
Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych radni rozpatrzyli i zatwierdzili:
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
za 2017r.,
- sprawozdanie finansowe,
- informację o stanie mienia komunalnego.
Następnie zapoznali się z:
- opinią składu orzekającego kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą
sprawozdania Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z wykonania budżetu za 2017 rok,
- wnioskiem absolutoryjnym sformułowanym
przez komisję rewizyjną i opinią komisji
w sprawie wykonania budżetu,
- opinią składu orzekającego kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipce
Reymontowskie w sprawie absolutorium.
Podsumowując dyskusję Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Ponadto podczas sesji radni zgłosili interpelacje:
- radna Elżbieta Grzegdala-Kucharska zapytała, kiedy będzie rozpoczęta budowa bieżni
przy Szkole Podstawowej w Lipcach R., czy
gmina wysłała wniosek dotyczący budowy
przedszkola w Lipcach i jakie muszą być
zabezpieczone środki na budowę?,
- radny Józef Kuchta zapytał czy Ukraińcy,
którzy mieszkają na terenie gminy płacą za
utylizację śmieci?,
- radny Łukasz Barańczyk zwrócił się do Wójta
Gminy, aby zaczął współpracować z gminą

Maków i Starostwem Powiatowym w Skierniewicach w celu doprowadzenia do budowy
drogi w kierunku Pszczonowa, a także by
zastanowić się nad odcinkiem drogi przez
Chlebów, ponieważ jest to najwęższa droga,
- Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łaska
podziękowała za dotychczasowe odświeżenie znaków i poprosiła, aby zająć się kolejnymi, min. znakami w parku.
Podczas dalszych obrad radni podjęli uchwały
w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018-2021 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata
2018-2033,
- uchylenia uchwały Nr XXVII/190/18 Rady
Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego,
- wyemitowania obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla
dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela,
który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze,
- ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, pobieranych przez
Przedszkole w Lipcach Reymontowskich prowadzone przez Gminę Lipce Reymontowskie
oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej,
- ustalenia na terenie Gminy Lipce Reymontowskie maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych,
- ustalenia zasad usytuowania na terenie Gxminy Lipce Reymontowskie miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych,
- wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie,
- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
na lata 2018-2022,
- określenia zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących
ochronie środowiska polegających na wymia-
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nie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej
emisji na terenie Gminy Lipce Reymontowskie,
- powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady
Gminy Lipce Reymontowskie,
- umieszczenia tablicy pamiątkowej przy Szkole
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach,
- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipce
Reymontowskie,
- planu pracy Rady Gminy na II-gie półrocze 2018 r.
W trakcie obrad wysłuchano także sprawozdanie
z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
Od godz. 16 30 sesja przyjęła charakter
uroczysty. Licznie przybyli na nią mieszkańcy
naszej gminy, by podsumować tegoroczne
sukcesy organizacji i osób, które szczególnie
zasłużyły się Gminie Lipce Reymontowskie.
Uhonorowanie tych, którzy swoją pracą najpiękniej służą naszej małej lipieckiej Ojczyźnie, rozpoczął krótki program artystyczny
przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich pod
kierunkiem pań: Ilony Chełminiak i Danuty Łaskiej, nawiązujący do ogłoszonego przez Sejm
RP „Roku Jubileuszu 100. Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości”.
Następnie nagrody z rąk Przewodniczącej
Rady Gminy oraz Wójta Gminy Lipce Reymontowskie odebrali najlepsi uczniowie wszystkich
lipieckich szkół, a także wszyscy laureaci konkursów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim
i ogólnopolskim.
Pięknym akcentem było wręczenie przez redaktor naczelną „Głosu Skierniewic i okolic”
panią Annę Wójcik- Brzezińską panu Sławomirowi Superze – trenerowi lipieckiej Szkółki Piłkarskiej- statuetki „Mistrza Roku 2018”.
Swój Jubileusz XX-lecia powstania świętowała także Fundacja im. Wł. St. Reymonta
w Lipcach Reymontowskich. Z tej okazji obecnym na obradach jej członkom oraz współpracownikom wręczono drobne upominki.

dotyczącej „Przebudowy drogi wewnętrznej
Wola Drzewiecka-Płyćwia” w miejscowości
Wola Drzewiecka.
Po raz kolejny Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Finansów oraz Komisja Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych spotkały się na wspólnym posiedzeniu 30 maja 2018 r. i 21 czerwca. Podczas tych
posiedzeń komisje zaopiniowały materiały, które
były przedmiotem obrad XXX sesji Rady Gminy.
Na posiedzeniu 7 czerwca 2018 r. Komisja
Rewizyjna opracowała opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2017 r. wraz z wnioskiem absolutoryjnym dla Wójta Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

Realizacja funduszu sołeckiego
Rok 2018 jest kolejnym rokiem, w którym
gmina przeznaczyła w swoim budżecie środki
finansowe na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.
Zrealizowane zostały następujące zadania:
- Sołectwo Wólka Krosnowska – Remont
pomieszczeń remizy OSP (plan wydatków
z Funduszu Sołeckiego 11 096,00)
Zadanie obejmowało wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong oraz oświetlenia
w dwóch pomieszczeniach remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wólce Krosnowskiej. Wykonawcą robót była firma KAMEX Kamil Czerwiński z Wólki Krosnowskiej. Koszt robót budowlanych wyniósł 11 094,60 zł.
- Sołectwo Retniowiec – Budowa placu zabaw we wsi Retniowiec (plan wydatków
z Funduszu Sołeckiego 10 102,00)
Zadanie obejmowało dostawę i montaż zestawu zabawek. Wykonawcą była firma: KADO
POLSKA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Export-Import z Radomia.
Koszty poniesione to 8 549,98 zł. Ponadto ze
środków funduszu sfinansowano wyrównanie
terenu pod plac zabaw.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

Egzamin gimnazjalny 2018
W dniach od 18 do 19 kwietnia br uczniowie z gimnazjum przedostatni raz pisali egzamin gimnazjalny.
W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego
oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części
matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy
zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka nowożytnego
- języka angielskiego na poziomie podstawowym
i rozszerzonym.
Do egzaminu przystąpiło 29 gimnazjalistów.
Wyniki przedstawiają poniższe tabele:

Część humanistyczna
historia i wiedza
język polski
o społeczeństwie

Komisje Rady Gminy
W dniu 21 marca 2018 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisja
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych spotkały
się na wspólnym posiedzeniu podczas, którego zaopiniowały materiały, które były przedmiotem obrad XXVII sesji Rady Gminy.
Ponadto komisje opracowały sprawozdania
ze swojej działalności za rok 2017.
25 kwietnia 2018 r. komisje Rady Gminy
wraz z sołtysami przeprowadziły przegląd
dróg na terenie.
W dniu 9 maja 2018 r. odbyła posiedzenie
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.
Na posiedzeniu tym komisja dokonała analizy
projektów organizacyjnych szkół i placówek
oświatowych na rok szkolny 2018/19.
9 maja 2018 r. spotkała się Komisja Rewizyjna, która przeprowadziła kontrole inwestycji

rynku pracy zrealizowano następującą ilość
godzin:
- koło matematyczne – 37h
- koło przyrodnicze – 68 h, w tym z biologii
– 35h, chemii – 16h, geografii – 17h
- koło języka angielskiego – 18h
- koło języka niemieckiego – 17h
- koło informatyczne – 36h
- warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego – 30h
- warsztaty z przedsiębiorczości – 20h
- indywidualne konsultacje z doradcą edukacyjno-zawodowym – 20h.
W ramach realizacji zajęć edukacyjnych
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych od stycznia do czerwca 2018 roku
odbyło się:
- 55h zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
z matematyki
- 30h zajęć logopedycznych
- 14h zajęć terapeutycznych z psychologiem.
Kolejne zajęcia w ramach projektu rozpoczną się od września 2018 roku.

Edukacja kluczem do sukcesu
uczniów Publicznego Gminazjum
w Lipcach Reymontowskich
W czerwcu 30 uczniów klasy 3 zakończyło
udział w projekcie. Uczniowie ci mieli przeprowadzone badanie (test, ankieta) na wstępie i na zakończenie projektu. U wszystkich
uczniów wzrósł poziom wiedzy i kompetencji.
W okresie od stycznia do czerwca 2018
roku w ramach realizacji zajęć edukacyjnych
rozwijających kompetencje kluczowe na
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Część matematyczno-przyrodnicza
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Nagrody Wójta Gminy
dla najlepszych uczniów

przedmioty
przyrodnicze
matematyka
(biologia, chemia,
Już po raz kolejny na zakończeniu roku szkolfizyka, geografia)
nego Wójt Gminy - Jerzy Czerwiński nagrodził

Ekopracownia pod chmurką
W dniu 30 maja br. Przedszkole w Lipcach
złożyło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
wniosek o udzielenie dotacji w ramach Konkursu pn. „ Ekopracownia pod chmurką”.
Projekt zakłada utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zaczarowany ogród” w ramach
którego, zaplanowano:
- zakup wyposażenia punktu dydaktycznego,
w tym: tablice informacyjne, gry, ścieżki
sensoryczne, domki dla owadów, stacja meteorologiczna z wyposażeniem, budki, ławki,
stoły, kosze na odpady, kompostownik;
- zakup roślin, w tym drzew, krzewów, bylin,
traw;
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym mikroskopy, zegar z baterią owocową,
- zajęcia dla przedszkolaków… .
Wartość projektu to kwota 50.000 zł,
z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi
wynosi 45.000 zł.

„Dlaczego Gmina Lipce
Reymontowskie jest dla
mnie wyjątkowa?

najlepszych uczniów z każdej szkoły. W dniu
22 czerwca br. uczniowie z najwyższą średnią ”Taki tytuł nosiły prace literackie uczniów
otrzymali bony upominkowe do sklepów: Go kl. IV - VI, które wpłynęły na zapowiedziany
Sport i Empik o wartości 500 zł i 300 zł.
w poprzednim numerze „II Konkurs Wiedzy
Lista nagrodzonych:
o Lipcach i Gminie Lipce Reymontowskie”.
Organizatorem konkursu była Fundacja im.
Publiczne Gimnazjum w Lipcach
Wł. St. Reymonta oraz Szkoła PodstawoReymontowskich
wa w Lipcach Reymontowskich. Okazją do
Maria Pryk – śr. ocen – 5,17
zmagań stała się 680. rocznica założenia
Natalia Staniaszczyk – śr. ocen – 5,17
Lipiec i 45-lecie istnienia gminy. Do udziału zaproszono wszystkich, natomiast wySzkoła Podstawowa w Lipcach
niki ogłoszone 9 kwietnia 2018 r. w Szkole
Reymontowskich
Podstawowej w Lipcach Reymontowskich
Zuzanna Kumosa – śr. ocen – 5,55
kształtują się następująco:
Julia Reczulska – śr. ocen – 5,36
Kl. I – III – Konkurs plastyczny pn. „NajpiękMałgorzata Kumosa – śr. ocen – 5,36
niejszy zakątek Lipiec Reymontowskich”
Wojciech Stawiany – śr. ocen – 5,36
(wpłynęło 38 prac)
I miejsce – Aleksandra Boryna, kl. II SP w Lipcach
Szkoła Podstawowa w Drzewcach
Reymontowskich
Angelika Duda – śr. ocen – 5,64
II miejsce – Oskar Pejski, kl. II SP w Lipcach
Reymontowskich
Szkoła Podstawowa w Mszadli
III
miejsce – Vanessa Domagała, kl. IIIa SP
Natalia Krychniak – śr. ocen – 5,54
w Lipcach Reymontowskich
Wyróżnienia:
- Zuzanna Nowak, kl. I SP w Drzewcach
- Kinga Kłąb, kl. I SP w Drzewcach
- Stanisław Stawiany, SP w Lipcach Reyontowskich
Konkurs Wiedzy o Lipcach i Gminie Lipce
Reymontowskie
Kategoria kl. VII i klasy gimnazjalne:
I miejsce – Maria Pryk, kl. III PG w Lipcach
Reymontowskich
II miejsce – Oliwia Głuszek, kl. VII SP w Lipcach
Reymontowskich
III miejsce – Agata Trębska, PG w Lipcach
Reymontowskich
IV miejsce – Julia Reczulska, SP w Lipcach
Reymontowskich
Kategoria OPEN:
I miejsce – Sławomir Supera, GOKSiR w Lipcach
Reymontowskich
II miejsce – Edyta Pintara, Publiczna Biblioteka
w Lipcach Reymontowskich
III miejsce – Ewelina Klimczyk, GOKSiR w Lipcach
Reymontowskich
IV miejsce – Tomasz Milewski, GOKSiR w Lipcach
Reymontowskich
Na wspomniany na wstępie konkurs literacki
wpłynęło 27 prac.
Komisja nagrodziła następujących autorów:
I miejsce – Wojciech Stawiany, kl. V SP w Lipcach
Reymontowskich
II miejsce – Dawid Stefaniak, SP w Drzewcach
III miejsce – Wiktor Kromski, kl. V SP w Lipcach
Reymontowskich
Wyróżnienia:
- Daria Łopatka, kl. V SP w Lipcach Reymontowskich
- Dominika Krupa, SP w Drzewcach
- Małgorzata Kumosa, SP w Drzewcach
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Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki lub
nagrody, których sponsorem była Fundacja im.
Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.
Fundatorem wszystkich nagród książkowych
byli prezes lipieckiej Fundacji Danuta Łaska
i dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich- Piotr Łaski. Dodatkową nagrodą dla autorów, a także dla nas wszystkich, jest
publikacja nagrodzonych prac literackich na
łamach lipieckiej gazety. Niech będzie pamiętnym debiutem dla naszych młodych literatów
i wzruszeniem oraz refleksją dla nas wszystkich.
Prezes Fundacji im. Wł. St. Reymonta
mgr Danuta Łaska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. St.
Reymontaw Lipcach Reymontowskich
mgr Piotr Łaski
Dlaczego Gmina Lipce Reymontowskie jest
dla mnie wyjątkowa?
Gmina Lipce Reymontowskie jest dla mnie
wyjątkowa, ponieważ jest moją małą ojczyzną. Oazą na tej ziemi. Tu mieszkam i wychowuję się od pierwszych dni mojego życia.
Znajdują się tu wszyscy moi najbliżsi, którzy
tworzą ze mną dom rodzinny. Jest to miejsce, gdzie czuje się bezpiecznie, znam każdy
jej zakątek i prawie każdego człowieka. Lubię
wracać do nie z dalekich podróży, bo zawsze
uświadamiam sobie ile czeka na mnie wyjątkowych rzeczy i wspaniałych ludzi.
W tej gminie uczęszczam do szkoły, w której rozwijam swoją wiedzę i umiejętności. To
właśnie tu dowiedziałem się też dużo o twórczości Władysława Stanisława Reymonta, który rozsławił moją gminę w powieści „Chłopi”.
Poznałem też tu swoich pierwszych przyjaciół.
Mogę być dumny z gminy, gdzie znajduje
się wiele ciekawych atrakcji. Są tu muzea, pomniki, znajduje się też folklorystyczny zespół
„Wesele Boryny”.
Dla mnie duże znaczenie mają znajdujące
się na terenie gminy dwa rezerwaty przyrody
„Bukowiec” i „Kwaśna Buczyna”, gdzie rosną
jedne z najpiękniejszych buków w Polsce.
Zawsze będę tu wracał, do miejsca mojego
szczęśliwego dzieciństwa.
Wojciech Stawiany klasa V – Szkoła Podstawowa
im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich

rzono dwa budynki mieszkalne, oborę, stodołę
oraz spichlerz. Będąc w tej zagrodzie, możemy
przenieść się w czasie do okresu, w którym żyli
nasi pradziadowie. Możemy zobaczyć i wyobrazić sobie, jak kiedyś wyglądało życie na wsi.
W Lipcach znajduje się budynek opatrzony
okolicznościową tablicą. W tym domku kiedyś
mieszkał słynny autor. Dziś możemy to miejsce
zobaczyć udając się z centrum wsi w okolice stacji kolejowej i spacerując dalej wzdłuż torów.
Podsumowując, chciałbym podkreślić, iż moja
gmina, niby tak zwyczajna, choć podobna do innych, jest wyjątkowa, ponieważ posiada swą unikatową historię. Idąc obecnymi ulicami Boryny
czy Dominikowej, mijając mogiłę najsłynniejszego z powieści lipieckiego gospodarza, karczmę
„U Boryny”, staw lub oglądając występy lipeckiego zespołu, ukazujące sceny z „Chłopów”, możemy przenieść się w świat powieści, choć na moment stać się bohaterem jednego z jej tomów.
Lipce, dzięki nagrodzonej Literacką Nagrodą
Nobla powieści Reymonta, stały się chyba najbardziej rozsławioną i wyjątkową polską wsią,
a obecnie gminą. Jestem dumny, że mogę
mieszkać na terenie tak wyjątkowej gminy, jaką
jest gmina Lipce Reymontowskie.
Dawid Stefaniak klasa V – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Drzewcach

Gmina Lipce Reymontowskie jest dla mnie
wyjątkowa, ponieważ wygodnie mi się tu
żyje. Wiele spraw można załatwić na miejscu,
np. skorzystać z usług banku, poczty, apteki, ośrodka zdrowia czy biblioteki. W naszej
Gminie oprócz szkoły podstawowej do której
uczęszczam i przedszkola zobaczymy: siłownie
na świeżym powietrzu, mini park, plac zabaw
dla dzieci, staw i lipiecką karczmę. Tutaj też
odbywa się wiele imprez kulturalno-oświatowych takich jak: Dzień Reymonta czy Kolory
Polski, na których możemy podziwiać Amatorski Regionalny Zespół „Wesele Boryny”. Aby ujrzeć na własne oczy pięknie opisaną przez Wł.
St. Reymonta wieś polską w powieści „Chłopi”,
przyjeżdża do nas wielu gości, którzy mogą
zwiedzić: Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta, Domek Reymonta, Muzeum Czynu
Zbrojnego, Muzeum Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, Galerię Staroci i Pamiątek
Regionalnych, czy miejsca pamięci narodowej,
Niewiele jest gmin, które mogą pochwalić
się takimi możliwościami jak nasza i dlatego
W Polsce jest wiele ciekawych i wyjątkowych właśnie jestem szczęśliwy, że tu mieszkam.
miejsc. Takim wyjątkowym dla mnie miejscem Wiktor Kromski klasa V – Szkoła Podstawowa
jest moja gmina Lipce Reymontowskie.
im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
Jej wyjątkowość polega na tym, iż wiele
osób, które nie były w Lipcach Reymontow- Gmina Lipce Reymontowskie jest dla mnie
skich znają tę miejscowość choćby z powieści bardzo ważna, ponieważ Lipce Reymontow„Chłopi”. We wsi Lipce Reymontowskie znaj- skie to moja rodzinna miejscowość, w której
duje się wiele pamiątek i miejsc związanych mieszkam od dziesięciu lat. Tutaj chodziłam
z dziełem i jego autorem. W mojej gminie znaj- do przedszkola, a teraz do szkoły podstawoduje się Muzeum Regionalne im. Reymonta, wej, gdzie mam wielu przyjaciół, z którymi
w którym jest wiele pamiątek po pisarzu. spędzam wolny czas. Jest to wyjątkowa wieś,
W Lipcach powstała również tzw. „Zagroda Lu- którą rozsławił Władysław Stanisław Reydowa”, na teren której przeniesiono budynki mont w swojej powieści pt. „Chłopi”. Nasza
dawnego budownictwa zagrodowego. Odtwo- miejscowość nie wygląda już tak jak opisana

w książce „Chłopi”, jest nowoczesna z rozwijającym się przemysłem i rolnictwem. Jednak
nie zapominamy o związkach ze słynnym Noblistą Władysławem Stanisławem Reymontem, dlatego mamy Muzeum Regionalne poświęcone Reymontowi, skansen oraz Galerię
Staroci. Turysta przyjeżdżający do Lipiec może
również odwiedzić Muzeum Czynu Zbrojnego oraz Muzeum Kolejnictwa. Wolny czas lubię spędzać ze znajomymi w pięknym parku,
gdzie jest plac zabaw i siłownia pod chmurką.
Uwielbiam również wycieczki rowerowe
z rodzicami, na których poznajemy najpiękniejsze zakątki gminy. Lubię moją miejscowość za jej walory historyczne i przyrodnicze
– chcę spędzić tu resztę mojego życia.
Daria Łopatka klasa V – Szkoła Podstawowa im.
Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
Gmina Lipce Reymontowskie jest dla mnie
wyjątkowa, ponieważ jest to miejscowość znana
w Polsce, a nawet na całym świecie, z literatury.
Władysław Stanisław Reymont napisał powieść „Chłopi” na podstawie obserwacji życia
wsi Lipce i ich okolic.
Gdy jesteśmy na wycieczce i mówimy skąd
przyjechaliśmy, wszyscy wiedzą, gdzie mieszkamy, ponieważ czytali „Chłopów”.
Do Lipiec Reymontowskich wciąż przyjeżdżają turyści. Uczestniczą w festynach, na które
mieszkańcy chętnie zakładają stroje łowickie.
Lipiecka młodzież nie wstydzi się folkloru.
Należy do zespołu folklorystycznego „Wesele Boryny”. W strojach ludowych uczestniczy
w uroczystościach gminnych i parafialnych np.
w procesji rezurekcyjnej lub mszy odpustowej.
Gdy film „Chłopi” bywa emitowany w telewizji, nasi dziadkowie rozpoznają jeszcze starszych mieszkańców gminy i ich chałupy. Łza im
się w oku kręci na wspomnienie tamtych lat,
czasów ich dzieciństwa i młodości.
Czas bardzo szybko płynie i nie ma już tamtych Lipiec, które można zobaczyć w filmie
Jana Rybkowskiego. Obecne Lipce Reymontowskie są nowoczesne, na miarę XXI wieku.
Gmina Lipce Reymontowskie jest kolorowa,
znana, kochana i jesteśmy z niej dumni.
Dominika Krupa klasa IV – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Drzewcach
Gmina Lipce Reymontowskie jest dla mnie wyjątkowa, gdyż tu mieszkali moi pradziadkowie (ze
strony mamy), walczyli Oni w Partyzantce podczas II Wojny Światowej w oddziale „Maszynisty”.
W tej Gminie mieszkają także moi dziadkowie, którzy wybudowali tutaj dom wielopokoleniowy i teraz razem z Dziadkami i Rodzicami w
nim mieszkam. Tutaj rozpoczęłam naukę szkolną
a w Parafii Lipieckiej zostałam ochrzczona i przyjęłam I Komunię Świętą. Tutaj mieszkają moje
koleżanki z którymi lubię się bawić i chodzić
z Nimi do gminnego parku i na plac zabaw. Nawet
jeśli w wakacje wyjeżdżam z Rodzicami w różne
miejsca, zawsze cieszę się z powrotu do domu,
w rodzinne strony w gminie Lipce Reymontowskie.
Małgorzata Kumosa klasa IV – Szkoła Podstawowa
im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.
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Wniosek na przebudowę
ulicy Targowej
Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy
Dnia 15 marca 2018 roku Wójt Gminy
podpisał umowę z Konsorcjum Firm: GRUPA
EKOENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach Prawych i „ECO-THERM” Sp. z o.o.
z siedzibą w Łowiczu umowę na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie
220 instalacji kolektorów słonecznych na
prywatnych obiektach mieszkalnych na terenie gminy.

budynkach prywatnych i użyteczności publicznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi IV Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii,
Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi
W ramach zadania zostaną zamontowane 4 744 479,15 zł
instalacje składające się, w zależności od
ilości osób zamieszkujących dany budynek, Wartość wydatków kwalifikowanych proz dwóch lub trzech kolektorów próżnio- jektu wynosi 4 363 875,00 zł
wych typu Heatpipe, podgrzewacza wody
i niezbędnej armatury. W celu zapewnienia
ciągłości pracy instalacji zamontowane zostaną akumulatory współpracujące z zasilaczem awaryjnym.
Wartość prac zgodnie z umową wynosi
4.600.812,40 zł a termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest najpóźniej do dnia
9 listopada br.

Na całość prac wykonanych w ramach
zadania, wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji. Również z tym okresie, w ramach
gwarancji, będzie dokonywał, jeden raz
w roku, okresowych przeglądów gwarancyjnych wszystkich instalacji.Inwestycja
realizowana jest w ramach projektu pn.
„Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż
i budowę odnawialnych źródeł energii na

Zaliczenie ulicy Targowej do kategorii dróg
gminnych pozwoliło Gminie na ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy
ulicy Targowej w Lipcach Reymontowskich.
Wniosek został złożony w dniu 28 czerwca
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
– „Gniazdo” w ramach naboru na budowę
lub przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych w zakresie włączenia
społecznego. Wnioskowana kwota pomocy
wynosi 86 900,00 zł.
Zakres prac objętych wnioskiem obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego na odcinku o długości 0,27km
i szerokości jezdni od 5,30m do 6,00m oraz
wykonanie odwodnienia powierzchniowego. W celu sprawnego odprowadzenia
wód opadowych z jezdni planowane jest
ustawienie dwóch studzienek ściekowych
i wykonanie przykanalika oraz włączenie do
kanalizacji deszczowej oraz przydrożnego
rowu. Ponadto w ramach inwestycji zostaną
utwardzone istniejące zjazdy nawierzchnią
z betonu asfaltowego i wykonane obustronne pobocza ziemne.

Pieniądze na budowę bieżni
ze skocznią do skoku w dal
Dnia 5 lipca br. Wójt Gminy podpisał z Marszałkiem Województwa Łódzkiego umowę na przebudowę boiska wielofunkcyjnego – bieżni ze skocznią do skoku w dal.
Bieżnia zostanie wybudowana przy Szkole
Podstawowej w Lipcach Reymontowskich.
Będzie to bieżnia dwutorowa o nawierzchni poliuretanowej połączona ze skocznią
do skoków w dal, gdzie bieżnia będzie
jednocześnie rozbiegiem dla skoczni. Wysokość dotacji celowej, przeznaczonej na
dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
jaką otrzymała Gmina, wynosi 21 150,00 zł.
Realizacja inwestycji planowana jest w miesiącach sierpień-wrzesień br.
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Pieniądze na wymianę „starych” pieców
Na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła
uchwałę określającą zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie środowiska
polegających na wymianie źródeł ciepła
w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Lipce Reymontowskie.
Zgodnie z przyjętym regulaminem dotacja udzielana będzie na dofinansowanie
wymiany starych źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Lipce
Reymontowskie, polegającej na likwidacji
starego źródła ciepła lub wszystkich starych
źródeł ciepła w danym budynku i trwałym
ich zastąpieniu przez jedno z nowych ekologicznych źródeł ciepła takich jak: kocioł
gazowy, kocioł olejowy, kocioł na biomasę,
pelet lub inne, spełniające parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy lub kocioł
węglowy spełniający parametry normy PN
EN 303-5:2012 5 klasy. Ze środków dotacji

będą mogły być finansowane koszty zakupu
fabrycznie nowego i zamontowanego po
raz pierwszy źródeł ciepła oraz koszty jego
montażu.
Dotacja będzie przyznawana w wysokości 50% wspomnianych powyżej kosztów,
udokumentowanych rachunkami lub fakturami, lecz nie większej niż 2.500,00 zł.
Wnioski o wypłatę dotacji będą przyjmowane od dnia 1 marca każdego roku. Wyjątek stanowi rok 2018, w którym wnioski
będą przyjmowane od dnia wskazanego
w ogłoszeniu Wójta Gminy, które zostanie
zamieszczone na stronie internetowej gminy oraz wywieszone w sołectwach. Wnioski
o przyznanie dotacji przyjmowane będą do
chwili wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Lipce
Reymontowskie na dany rok.
Dotacja będzie wypłacana po weryfikacji wniosku o wypłatę dotacji złożonego
przez dokonującego wymiany źródła cie-

pła. Do wniosku trzeba będzie załączyć:
fakturę za zakup i/lub montaż zainstalowanego nowego źródła ciepła wystawioną na
Wnioskodawcę wraz z dowodem zapłaty,
dokumenty określające dane techniczne
zainstalowanego nowego źródła ciepła oraz
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dla zainstalowanego nowego źródła
ciepła (certyfikaty, atesty).
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia
i złożenie wniosku o wypłatę dotacji musi
nastąpić nie później niż do dnia 31 października danego roku.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad
udzielania i wypłaty dotacji zawiera załącznik do uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie nr XXX/209/18 z dnia 27 czerwca
2018 roku, który jest dostępny na stronie
internetowej Gminy w zakładce Aktualności oraz w biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie
w zakładce Prawo lokalne – uchwały rady
gminy.

Przebudowa drogi w Drzewcach

Mieszkańcy wsi Drzewce po kilkunastu latach doczekali się przebudowy drogi gminnej
Drzewce – granica gm. Słupia. Nawierzchnia
asfaltowa została ułożona na odcinku o długości 1,626 km. W ramach zadania został wykonany również remont istniejących zjazdów
poprzez wymianę rur przepustowych i wykonanie nawierzchni ziemnej lub nawierzchni asfaltowej. Pod jezdnią w obrębie skrzyżowania
z drogą po Kolonii Słupskiej wykonany został
remont istniejących przepustów.   Został również odtworzony istniejący rów oraz wykonane
zostały pobocza. Ponadto przy budynku szkoły
na odcinku o długości około 32m została ułożona warstwa bitumiczna na istniejącej zatoce
parkingowej.
Koszt przebudowy wyniósł 1.414.606,88 zł.
Na realizację zadania Gmina pozyskała dotację

w wysokości 80.000 zł z budżetu Województwa
Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia
z produkcji gruntów rolnych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Przebudowany odcinek drogi stanowi połączenie drogi powiatowej Teresin – Lipce Reymontowskie – Godzianów – Zapady z drogą wojewódzką nr 705 granica woj. mazowieckiego
i łódzkiego - granica m. Skierniewice – Jeżów.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
Apelujemy do mieszkańców gminy
i wszystkich właścicieli posesji o wykonywanie prac porządkowych polegających
na uporządkowaniu swoich przydomowych posesji, uprzątnięciu nieczystości
z działek, ogrodów i z przyległych do nich
rowów przydrożnych, a także oczyszczeniu przepustów przed swoimi posesjami
w celu odprowadzenia wód odpadowych.
Zadbajmy w miarę naszych możliwości
o nasze budynki i zieleń wokół posesji.
Przypominamy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swo-

ich nieruchomościach. Zachwaszczone
grunty stanowią zagrożenie dla upraw
rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają
niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej
położonych zabudowań i terenów leśnych.
Zaniedbane i niekoszone działki stają się
siedliskiem sprzyjającym dla bytowania
i intensywnego rozmnażania różnych
szkodników i gryzoni, a także stwarzają
duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.
Prosimy o karczowanie krzaków znajdujących się na prywatnych nieruchomo-

ściach, a przylegających bezpośrednio do
dróg publicznych. Krzaki przylegające do
dróg powodują utrudnienia w ruchu drogowym ograniczając widoczność, tym samym
stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa
wszystkich użytkowników drogowych.
Wykonanie prac porządkowych wpłynie
nie tylko na poprawę wyglądu estetycznego naszych miejscowości, ale również
przyczyni się do poprawy stanu środowiska w naszej gminie.

8
nacje powiatowe. W turnieju tym wzięli
udział w/w uczniowie oraz zwycięzcy ze
wszystkich gmin powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice. W kategorii
szkół podstawowych klasy 7-8 oraz klasy
2-3 gimnazjum. Zwycięzcą została Julia
Reczulska, która awansowała do etapu
wojewódzkiego.   Niestety uczennica nie
mogła wziąć udziału w rozgrywkach wojewódzkich, ponieważ w tym samym dniu
brała udział w innym konkursie.  
Wszyscy zwycięzcy oraz uczestnicy
finału gminnego otrzymali na zakończeniu
roku szkolnego od Wójta Gminy - Jerzego
Czerwińskiego nagrody – bony towarowe
do wykorzystania w sklepach GO SPORT-u.

Turniej wiedzy pożarniczej
W dniu 15 marca br. odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom“.
Wzięło w nich udział 20 uczniów ze szkół
podstawowych w Lipcach Reymontowskich
i Drzewcach.
Uczestnicy z pytaniami zmagali się
w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza
z nich to klasy od 1 do 6 szkół podstawowych. Najlepszą w tej grupie została
uczennica szkoły Podstawowej w Drzewcach Oliwia Supera. Bartłomiej Bedyński
zajął drugie miejsce, trzecie w tej kategorii
wywalczył Adam Meszka, obydwaj ze Szkoły
Podstawowej w Lipcach Reymontowskich.
Kolejna grupa wiekowa to uczniowie z klas 7 i 8
szkół podstawowych oraz klas 2 i 3 gimnazjów.
W miesiącu kwietniu Wójt Gminy Lipce
Reymontowskie złożył wniosek do Ministra
Sprawiedliwości na „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Lipce Reymontowskie”.
W dniu 7 czerwca została podpisana
umowa z Ministrem Sprawiedliwości na
powierzenie realizacji zadań z Funduszu
Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości ( ProgramI Priorytet IIIB). Kwota
pozyskanych środków to 23.364 zł. W ich
ramach zakupione zostaną:

Tutaj tryumfował Paweł Marat ze Szkoły
Podstawowej w Drzewcach. Drugie miejsce zajęła Julia Reczulska, natomiast trzecie
Jakub Białkowski. Oboje ze Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich.
22 marca 2018 r. w Starostwie Powia- Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
towym w Skierniewicach odbyły się elimi-

Środki
na doposażenie OSP
– 4 torby ratownicze OSP R1 – 4 szt dla jednostek: OSP Drzewce, Wola Drzewiecka,
Wólka Krosnowska i Mszadla,
– zabezpieczenie poduszki powietrznej
kierowcy i pasażera dla OSP Drzewce,
– osłony zabezpieczające poszkodowanego dla OSP Drzewce,
– zestaw pokrowców ochronnych na ostre
krawędzie dla OSP Drzewce,

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
Na stadionie w Lipcach Reymontowskich w dniu 8 lipca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest to
świetna okazja do wzajemnej rywalizacji i
pokazu wyszkolenia bojowego strażaków.
Wydarzenia te zawsze przyciągają widzów
chcących oglądać widowiskowość tychże
zawodów. Pierwszą konkurencją był bieg
sztafetowy 7 x 50m z przeszkodami.
Kolejną konkurencją, która była rozgrywana to ćwiczenie bojowe. Obejmuje
ono sprawienie linii ssawnej, linii głównej
zakończonej rozdzielaczem i dwóch linii
gaśniczych, których zadaniem jest odpowiednio obrócenie/złamanie tarczy oraz
przewrócenie pachołków. W zawodach
uczestniczyło 7 drużyn: 4 męskie, 1 Kobieca

– detektor wielogazowy dla OSP Lipce
Reymontowskie,
– przenośny zestaw oświetleniowy dla
OSP Drzewce,
– sprzęt do oznakowania terenu akcji dla
OSP Drzewce
– 4 sztuki latarek akumulatorowych dla
OSP Lipce Reymontowskie,
– parawan do osłony miejsca wypadku
i zasłaniania ofiar wypadków dla OSP
Drzewce.

3. OSP Wólka Krosnowska
4. OSP Wola Drzewiecka
KDP wynik końcowy
1. OSP Wola Drzewiecka
MDP CHŁOPCY
1. OSP Lipce Reymontowskie
2. OSP Wola Drzewiecka
Jak co roku Wójt Gminy przygotował niespodziankę najmłodszym mieszkańcom,
dla których przygotowano specjalny tor
przeszkód m.in. na zabawkach dmuchanych. Wszystkie dzieci otrzymały medale
„Złotego Strażaka” oraz czekoladę.
W przygotowaniu imprezy znaczną poDrużyna Pożarnicza i 2 Młodzieżowe Drużymocą wykazali się: druh Krzysztof Supera,
ny Pożarnicze.
Klasyfikacja końcowa zawodów w po- który poprowadził zawody, Dariusz Supera - Komendant Gminny, druhowie OSP
szczególnych kategoriach:
Drzewce, Wola Drzewiecka i Lipce ReymonSENIORZY wynik końcowy
towskie, którym serdecznie dziękujemy.
1. OSP Drzewce
2. OSP Lipce Reymontowskie
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XXI edycja "Dnia Reymonta" za nami!
W bardzo ciepłych słowach wypowiedziała się o lipieckiej imprezie posłanka na Sejm RP Dorota Rutkowska. Starosta skierniewicki
Mirosław Belina wręczył pamiątkowy medal ,wydany z okazji 150-lecia powiatu skierniewickiego, Marcelowi Szytelnchelmowi.
W pierwszym bloku występów artystycznych zaprezentowały się zespoły działające przy GOKSiR Lipce: „Kabaret bez Nazwy“, Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta i „Lipconki/Miriam“. Następnie odbyła się prezentacja strojów w ramach konkursu
na postać z „Chłopów“. W konkursie wzięło udział 14 uczestników. Jury przyznało nagrody następującym osobom:
I miejsce – Oliwia Głuszek – „Józia“
II miejsce – Jakub Białkowski – „Ksiądz“
III miejsce – Elżbieta Wyderkiewicz -„Jagusia“ i Ewa Szewczyk – „Antek“
IV miejsce – Jakub Karwalski – „Szymon Pacześ“
W dalszej części imprezy wystąpili: trzy grupy taneczne „Fresh Dance“, Studio Teatralne „SŁUP“, ponownie zespół “Lipconki/Miriam“
oraz “Zespół bez Nazwy“. Odbył się również koncert “Znani i mniej znani“ z udziałem miejscowych wokalistów.
W reymontowskim maratonie disco-polo zagrały i zaśpiewały trzy zespoły – „Cosmo“, „Deep Dance" i „Last Minute“. Całość imprezy
zakończyła plenerowa dyskoteka reymontowska.
Występom towarzyszyły: bezpłatne wesołe miasteczko, loteria fantowa, kiermasz sztuki ludowej, strzelnica sportowa. Odbyły się
również różnego rodzaju konkursy organizowane przez firmy wystawiające swoje stoiska mi.in. siłowanie na rękę.

Sponsorzy i ofiarodawcy „Dnia Reymonta”:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego • Bombardier Transportation • Łódzka Kolej Aglomeracyjna • „REMTRAK” – Zakład
Usług Taborowych • Lokalna Grupa Działania „Gniazdo” • Sime Polska Sp. z o.o. Sochaczew • Andrzej Schwenke „Nova Farby” Ostrów
Wielkopolski • Grupa Ekoenergia sp. z o.o. Skierniewice • Avilog Polska sp. z o.o. • Jadwiga i Jarosław Michalscy • „SUN-DAY” Łowicz
• Anna i Waldemar Malesa • Wioletta i Piotr Kumosa • MODUS Kancelaria Brokerska Skierniewice • Barbara i Jacek Pintara • Koło
Łowieckie Nr 21 „HUBERTUS” w Łodzi • TOM-DAR Łyszkowice • Teresa i Józef Pszczółka • TIM-PLUS Skierniewice • ITV Media Sp.
z o.o. Łowicz • Skład Handlowy Grażyna i Mirosław Czajka • Firma „Jastrzębowski” • Anna i Michał Jastrzębowscy • Bank Spółdzielczy
Ziemi Łowickiej o/Lipce Reymontowskie • Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu • Cewokan – Zakład robót instalacyjno
– inżynieryjnych w Łowiczu • Monika i Tomasz Kroc • Urszula i Tadeusz Murgrabia • Lucyna i Grzegorz Salamon • Elżbieta i Henryk
Siadul • Lidia i Krzysztof Gońda • Jolanta i Andrzej Marat • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Skierniewice • Port Lotniczy Łódź im. Wł.
St. Reymonta • Sklep w Mszadli – Iwona i Andrzej Domiza • Małgorzata i Andrzej Duda • Teresa i Waldemar Kolary • Bożena i Marian
Sarniak • „EKO-REGION” oddział Skierniewice • Piekarnia Lipce Reymontowskie– Radosław Wrocławski • Dominika i Jan Kolis • Halina i Bogdan Duda • Aleksander Dałkowski • Centrum Ubezpieczeń Skierniewice Tomasz Gręda • Jolanta i Dariusz Juraś • Pensjonat
BUMERANG – Jolanta i Kazimierz Foks • Sklep „Różyczka” – Jolanta i Dariusz Różyccy • „Głos Skierniewic i okolicy” • Teresa Malesa.
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FOTORELACJA – Dzień Reymonta
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FOTORELACJA – Gminne Zawody Pożarnicze

XV turniej piłki nożnej
im. A. Kasterskiego
10 maja br. na boisku gminnym
w Lipcach Reymontowskich odbył się XV
turniej piłki nożnej im. A. Kasterskiego
w roczniku 2005 i młodsi oraz Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego
w roczniku 2007 i młodsi.
W roczniku 2005 i młodsi – wygrała
drużyna Szkoły Podstawowej z Lipiec
Reymontowskich a w roczniku 2007
i młodsi zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej z Drzewiec.
Komunikat końcowy z XV turnieju im.
Andrzeja Kasterskiego w piłkę nożną
chłopców w roczniku 2005:
1. SP Lipce Reymontowskie
2. SP Nowy Dwór
3. SP Godzianów
4. SP Trzcianna
Najlepszy zawodnik –Bartosz Drążkowicz (SP Godzianów)

Najlepszy strzelec –Mateusz Czajka
(SP Lipce Reymontowskie)
Najlepszy bramkarz – Szymon Sikora
(SP Nowy Dwór)
Komunikat końcowy Mistrzostw
Powiatu Skierniewickiego w piłkę
nożną rocznik 2007 i młodsi:
1. SP Drzewce
2. SP Lipce Reymontowskie
3. SP Godzianów
4. SP Nowy Dwór
5. SP Słupia
6. SP Trzcianna
Najlepszy zawodnik – Krzysztof Supera
(SP Drzewce)
Najlepszy strzelec – Antoni Sadach
(SP Nowy Dwór)
Najlepszy bramkarz – Adam Kuchta
(SP Lipce Reymontowskie)
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Sukces "Kabaretu bez nazwy"
25 kwietnia w Łódzkim Domu Kultury odbył
się X Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”. Tym razem prezentowały
się teatry i kabarety.
Wśród 13 kabaretów z terenu województwa łódzkiego najlepszym okazał się specjalnie stworzony na ten przegląd lipiecki
„Kabaret bez Nazwy” działający przy GOKSiR.
W lipieckim kabarecie wystąpiła część członków „Zespołu bez Nazwy” (7 osób).
Kabaret zaprezentował program „Lipce na
wesoło” obejmujący: skecze, monologi, wiersze i piosenki. Nie zabrakło w nich akcentu kolejowego, ekologii, życia seniorów, powieści
„Chłopi” – oczywiście wszystko na wesoło.
Kabaret zaprezentował również premierową piosenkę o lipieckich pierogach.
Skład kabaretu: Józef Bartosiewicz, Leszek
Dałkowski, Tomasz Milewski, Michał Ogrodniczek, Andrzej Pryk, Mirosław Pryk, gościnnie,

Sukcesy lipieckich
kapel ludowych
27 maja br., w Sieradzu podczas XVII
Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od kujawiaka do oberka – autentyzm
i inspiracje” nasza kapela ludowa w składzie: Jan Szymański, Tomasz Czajka i Andrzej Kołacki zdobyła II miejsce w kategorii
kapel autentycznych. Kapela „Borynioki”
w składzie: Jerzy Drzewiecki, Jerzy Baczyński,
Jan Szymański i Leszek Wiercioch zdobyła
II miejsce w kategorii kapel opracowanych.

a może i na stałe: Małgorzata Lech i Romana
Marat oraz akompaniator Marek Dziuda.
Pomysłodawcą programu i autorem większości tekstów był Tomasz Milewski, a reżyserką i scenografką Małgorzata Puchalska
– instruktor teatralny w GOKSiR.
Nowa forma w działalności, ta kabaretowa, bardzo spodobała się lipieckim artystom,
a zwycięstwo w debiucie rozwiało wszelkie
wątpliwości czy „my to potrafimy” i „czy się
w to bawić w przyszłości”.
Tak zrodził się następny zespół przy lipieckim GOKSiR.
Przypominamy, że w lutym br. podczas VIII
Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” – „Kolędy i pastorałki” Zespół „Lipconki/Miriam” działający przy
GOKSiR w Lipcach Reymontowskich biorący
udział również pierwszy raz w przeglądzie
zdobył 2 miejsce.
Serdecznie gratulujemy sukcesu i nagrody
lipieckim kabareciarzom!
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Eliminacje gminne XXXVIII
Małego Konkursu
Recytatorkisego

12 kwietnia 2018 roku w GOKSiR odbyły się
eliminacje gminne XXXVIII Małego Konkursu
Recytatorskiego. W konkursie udział wzięło
38 recytatorów – uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum, z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Prezentacje uczniów oceniało jury w składzie: Bogusława Szadkowska – przewodnicząca,
Alina Szulc – członek, Halina Sałek – członek.
Laureatami konkursu zostali:
w kategorii I (kl. I-II)
I nagroda – Brajan Kamiński S.P. w Lipcach R.
II nagroda – Wiktor Stefaniak S.P. w Lipcach R.
wyróżnienie – Nikola Klatka S.P. w Mszadli
w kategorii II (kl. III-IV)
I nagroda – Adrian Duda S.P. w Drzewcach
II nagroda – Stanisław Stawiany S.P. w Lipcach R.
wyróżnienie – Sylwia Kroc S.P. w Drzewcach, Paulina
Rejnus S.P. w Drzewcach, Krzysztof Supera S.P.
w Drzewcach, Paweł Białek S.P. w Lipcach R.
w kategorii III (kl. V-VI)
I nagroda – Aleksandra Burzyńska S.P. w Mszadli
II nagroda – Angelika Duda S.P. w Drzewcach
wyróżnienie – Natalia Krychniak S.P. w Mszadli
Wiktoria Barańczyk S.P. w Lipcach R. Oliwia
Supera S.P. w Drzewcach
w kategorii IV (kl. VII i klasy gimnazjalne)
I nagroda – Agata Kroc S.P. w Drzewcach
II nagroda – Jakub Białkowski S.P. w Lipcach R.
wyróżnienie – Oliwia Głuszek S.P. w Lipcach R.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy zaś laureaci – nagrody książkowe, ufundowane przez GOKSiR.
Zdobywcy I i II nagród reprezentowali naszą
gminę podczas finału powiatowego XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się
15 maja 2018 roku w CKiS w Skierniewicach.—

Finał Powiatowy XXXVIII
Małego konkursu
Recytatorskiego
w Skierniewicach
15 maja 2018 roku w Skierniewicach odbył
się Finał Powiatowy XXXVIII   Małego Konkursu Recytatorskiego zorganizowany przez
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice.
W konkursie udział wzięło ok. 70 osób.
Gminę Lipce Reymontowskie reprezentowała
8-osobowa grupa uczniów w składzie: Aleksandra Burzyńska (SP w Mszadli), Adrian Duda, Angelika Duda i Agata Kroc (SP w Drzewcach), oraz
Brajan Kamiński, Wiktor Stefaniak, Stanisław
Stawiany i Jakub Białkowski (SP w Lipcach R.)
W gronie laureatów znaleźli się:
Brajan Kamiński – I nagroda (kat. kl. I-II)
• Jakub Białkowski – II nagroda (kat. kl. VII S.P.
i klasy gim.) • Wiktor Stefaniak – wyróżnienie

(kat. kl. I-II) • Stanisław Stawiany – wyróżnienie (kat. kl. III-IV) • Adrian Duda – wyróżnienie (kat. kl. III-IV) • Aleksandra Burzyńska
– wyróżnienie (kat. kl. V-VI) • Agata Kroc
– wyróżnienie (kat. kl. VII S.P. i klasy gim.).
Dodatkową atrakcją podczas konkursu było
spotkanie z Marcinem Kozioł – autorem książek dla dzieci i młodzieży.
Brajan Kamiński zdobywca nagrody
w kategorii kl. I-II reprezentował gminę
Lipce Reymontowskie podczas Finału Wojewódzkiego Konkursu „Świerszczykowe Wierszyki” w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi.
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Rajd rowerowy szlakiem miejsc,
Wykład UKW
w których realizowano
– „Czynna ochrona przyrody”
7 czerwca 2018 roku odbył się ostatni już
film i serial „Chłopi”
3 czerwca br. w ramach zajęć Uniwersytetu
Każdego Wieku odbył się rajd rowerowy szlakiem
miejsc, w których realizowano film i serial „Chłopi” w reżyserii Jana Rybkowskiego. W rajdzie
uczestniczyła ponad 30-osobowa grupa, byli to
nie tylko studenci UKW. Komandorem wyprawy
był pan Zbigniew Stań właściciel Galerii Staroci
i Pamiątek Regionalnych w Lipcach Reymontowskich, w której zgromadzonych jest wiele rekwizytów użytych na planie filmu oraz pamiątkowych
fotografii i wycinków prasowych związanych
z filmem i serialem. Pan Zbigniew występował
w filmie i serialu „Chłopi”, jako statysta.
Pomimo niespodzianek pogodowych rajd był
bardzo udany. Zwiedzono miejsca nagrywania
filmu i serialu „Chłopi”: Chlebów miejsce gdzie
Szymek Pacześ budował swoją chałupę, Święte
– m.in. miejsce, gdzie odbyło się powitanie chłopów wracających z więzienia. Uczestnicy przejechali przez Rezerwat Bażantarnia – poznając jego
historię. W Słomkowie zwiedzono miejsce, gdzie
nagrano płonący stóg. Pszczonów Góry – pamiętny wąwóz, gdzie wywieziono Jagnę. Pszczonów
Wodzica – gdzie nagrywano żniwa. Pszczonów:
cmentarz – m.in. miejsce pochówku Macieja
Boryny, okolice kościoła – filmową organistówkę
i plebanię. Budynek adoptowany na karczmę
filmową i istniejącą do dziś kuźnię filmową.
Uczestnicy zapoznali się także z historią tamtejszego kościoła.

przyrody z Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Temat wykładu to „Czynna ochrona przyrody”. Słuchacze dowiedzieli się wielu interesujących rzeczy na temat ptaków zamieszkujących
w tym roku akademickim wykład UKW.
okoliczne pola i lasy oraz różnych typach ich
Poprowadziła go pani mgr Agnieszka Pruszgniazdowania.
kowska, główny specjalista do spraw ochrony
Dzisiejszy świat zostawia coraz mniej przestrzeni dla przyrody. Wykładowczyni w barwny
sposób przedstawiła sposoby, co należy zrobić
by uczynić otoczenie bardziej przyjaznym dla
ptaków, drobnych ssaków i owadów. Zaprezentowała różne typy budek lęgowych dla ptaków,
trzmieli i nietoperzy. Wykład ilustrowany był
barwnymi slajdami. Słuchacze otrzymali też
broszurki o ptakach, owadach, płazach i ssakach
zamieszkujących Bolimowski Park Krajobrazowy.

Wykład UKW
– Bezpieczeństwo seniora

17 maja 2018 r. odbył się wykład UKW nt.
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo seniora”. Wykład podprowadzili
policjanci: st. sierż. Ilona Brugger-Majewska
oraz asp. szt. Krzysztof Smoluch z Komendy
Miejskiej Policji w Skierniewicach.
Spotkanie miało charakter edukacyjny zmierzający do ograniczenia liczby zdarzeń drogo-

Zakończenia roku akademickiego
2017/18 Uniwersytetu
Każdego Wieku

Następnie rajd przejechał przez malowniczą
trasę Pszczonów Błota, gdzie również nagrywano
sceny filmowe. Obejrzano miejsce, gdzie do początku lat 60-tych zatrzymywał się tabor cygański. Wycieczka zwiedziła także Rezerwat Źródła
Borówki. Następnie udano się do Retniowca, gdzie
nagrywano ostatnią scenę filmową, czyli orkę
Antka. Uczestnicy odwiedzili zamieszkałe tam
małżeństwo z Holandii, gdzie spotkali się z miłym
przyjęciem.  Z Retniowca wycieczka udała się do
Lipiec Reymontowskich, gdzie zwiedzono Galerię
Staroci i Pamiątek Regionalnych państwa Marii
i Zbigniewa Staniów. Rajd zakończył wspólny grill.

22 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2017/18 Uniwersytetu Każdego Wieku przy GOKSiR w Lipcach
Reymontowskich.
Każdy student otrzymał dyplom ukończenia
IV roku studiów, a wykładowcom wręczono
podziękowania i upominki.
Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowano poczęstunek. Imprezę zakończyła
wspólna zabawa.

wych z udziałem osób starszych, zwiększenia
świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Rozmowa z udziałem policjantów
pozwoliła przypomnieć sobie najważniejsze
zasady: jak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo poruszać się po drodze; jak
i kiedy stosować elementy odblaskowe; jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym, jako
rowerzysta, kierowca i pieszy. Podczas spotkania poruszony był również temat bezpieczeństwa osób starszych w środowisku lokalnym,
podniesienia świadomości oraz przybliżania
podstawowych zasad unikania zagrożeń, np. na
kwestie oszustów (metoda „na wnuczka” czy
oferty na usługi i produkty), aby mogli świadomie i rozważnie reagować, kiedy znajdą się
w podobnej sytuacji.
Dyskutowano także m.in. o bezpieczeństwie seniorów podczas zakupów, przejazdu
masowymi środkami transportu, czy pobierania pieniędzy z bankomatu lub banku, itp.
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„Festiwal Mediów Człowiek
w Zagrożeniu w Drodze”
18 kwietnia w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich odbyła się inauguracja „ Festiwalu
Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Drodze”,
który jest realizowany w województwie łódzkim przez Muzeum Kinematografii w Łodzi
we współpracy z instytucjami kulturalnymi w
regionie. Z tej okazji do Lipiec przyjechał Jakub Wiewiórski – Kierownik Działu Promocji
i Rozwoju w Muzeum Kinematografii w Łodzi,
dyrektor „Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Drodze”. W Lipcach pokazano film
„Jurek” reżyserii Pawła Wysoczańskiego.
Po pokazie prowadzona była dyskusja dotycząca filmu z udziałem reżysera filmu.

Pomysł na pokaz filmu „Jurek”, o słynnym
himalaiście – Jerzym Kukuczce, wziął się
z emocji, jakie towarzyszyły polskiej ekspedycji zimowej na szczyt K2. Polski himalaista
zginął 24 października 1989 roku podczas
wyprawy na Lhotse. Dokument Pawła Wysoczańskiego nie skupia się jednak na zagadce
śmierci himalaisty. Pokazuje człowieka, który
pnie się do góry, który wspina się bez pieniędzy i sprzętu, po pełnoprawnego konkurenta Reinholda Messnera w walce o zdobycie
Korony Himalajów i Karakorum. Rozmowy
z rodziną i przyjaciółmi, archiwalia, zdjęcia,
nagrania, fragmenty programów telewizyjnych i wywiadów składają się na portret całego środowiska himalaistów lat 80.
Przed prezentacją filmu „Jurek” pokazano
film z 1961 roku pt. „Wesele Łowickie”.

I wiosenny maraton
dance fitness

pierwsze kroki, jak i prawdziwi pasjonaci.
Do Lipiec przyjechało sześciu licencjonowanych instruktorów: Ryszard Gotlib, Joanna
Gałka – Walczykiewicz, Mateusz Szafrański,
24 marca w GOKSiR w Lipcach Reymon- Joanna Zielińska, Marta Sołtys i Kinga Juźwiuk.
towskich odbył się I wiosenny maraton dance Główną inicjatorką maratonu była Joanna
fitness.
Gałka – Walczykiewicz, instruktor zumby w
To pierwsza taka impreza w Lipcach ReyGOKSiR. Partnerami i współorganizatorami
montowskich. W wydarzeniu wzięło udział
ponad 80 osób, wśród uczestników były za- byli również: Agros Nova/Maspex, Just Izi
równo osoby, które stawiają w tej dziedzinie Fun & Foto, Sylwia Wojciechowska, Radio

RSC oraz GOKSiR Lipce Reymontowskie.
Organizatorzy postanowili nadać imprezie oryginalną oprawę. Uczestnicy ruszali się
w półmroku rozświetlonym jedynie przez
kolorowe reflektory.   W trakcie maratonu
była możliwość skorzystania z bezpłatnych
usług kosmetycznych, które zapewniła
firma Just Izi Fun & Foto.
Wszystkim uczestnikom maratonu zapewniono wodę oraz poczęstunek. Po maratonie
odbyło się losowanie nagród.

Występy „Kabaretu bez Nazwy”
i „Zespołu bez Nazwy”
w Uszczynie

Na zaproszenie organizatorów obchodów 100- lecia OSP w Uszczynie k/Sulejowa
3 czerwca wystąpili nasi artyści uświetniając tą imprezę. Dla licznie zgromadzonej
publiczności wystąpił „Kabaret bez Nazwy”
z programem „Lipce na wesoło”. Program
ten dał naszemu kabaretowi 1 miejsce na

przeglądzie w Łodzi w kwietniu br. Program
wzbogacono wierszami, skeczami i przyśpiewkami o strażakach, władzach gminy
i jubileuszu. Również w programie występu
„Zespołu bez Nazwy” jak zwykle nie zabrakło
humoru i wspólnej zabawy z publicznością.
Złoty jubilat OSP w Uszczynie otrzymał
od GOKSiR i naszych zespołów pamiątkową
deskę z akcentami łowickimi i życzeniami
oraz materiały informacyjne o gminie Lipce
Reymontowskie.
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Dzień Działacza Kultury
29 maja obchodzony jest Dzień Działacza
Kultury. W tym dniu w sali GOKSiR w Lipcach Reymontowskich spotkali się działacze
kultury, artyści, twórcy ludowi, animatorzy,  
pasjonaci i sponsorzy lipieckiej kultury oraz
pracownicy GOKSiR. Do udziału w spotkaniu
zaproszono również matki z terenu gminy.
Dyrektor GOKSiR przedstawił w skrócie
najważniejsze sukcesy lipieckiej kultury od
maja ubiegłego roku.
Po życzeniach symboliczne kwiaty dla
działaczy kultury na ręce Heleny Szychowskiej – „Zasłużonej dla Gminy Lipce Reymontowskie” złożył Tomasz Milewski – dyrektor
GOKSiR. Kwiaty z okazji dnia Matki wręczono Joannie Głuszek – mamy 3 córek, które
godnie reprezentują od lat nasza gminę
w imprezach kulturalnych i sportowych.
Jedna z córek p. Joanny reprezentowała niedawno województwo Łódzkie w barwach
drużyny UKS SMS Łódź w Wielkim Finale
XVI Edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o
Puchar Tymbarku” i zdobyła 1 miejsce razem
z drużyna w Polsce. Z tej okazji specjalną koszulkę dla Natalii ufundowała Szkółka Piłkarska GOKSiR – której wychowanką jest Natalia.
Wójt gminy Lipce Reymontowskie po złożeniu życzeń dla działaczy kultury i obecnych mam wiązankę kwiatów wręczył na
ręce Edyty Pintara – pracownicy GOKSiR i
mamy Wiktorii.

Wycieczka
do Tomaszowa
Mazowieckiego
i okolic
6 lipca br. studenci UKW działającego przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich, pracownicy GOKSiR oraz przyjaciele
lipieckiej kultury wzięli udział w wycieczce do Tomaszowa Mazowieckiego i okolic. Uczestnicy wyjazdu najpierw zwiedzili
Rezerwat Niebieskie Źródła w Tomaszowie, zalew sulejowski wraz z tamą, Groty Nagórzyckie oraz Skansen Rzeki Pilicy.
Następnie uczestnicy udali się do Inowłodza by tam zwiedzić dziewiętnastowieczny kościół św. Idziego. Kolejnym punktem
wyjazdu był przejazd do Anielina gdzie
odwiedzono miejsce śmierci Majora
«HUBALA». Po smacznym obiedzie wycieczka udała się na zwiedzanie Spały
(m.in. kościółek modrzewiowy, żubr spalski). Wyjazd zakończył się zwiedzaniem
bunkrów poniemieckich w Konewce.

Przed, w trakcie i po spektaklu Ewelina
Zebrani obejrzeli monodramat „Damska
Torebka” w wykonaniu Anicety Ochnickiej Nowakowska grała na akordeonie najpięk– aktorki z Warszawy. Pani Aniceta jest rów- niejsze światowe utwory akordeonowe.
Całość imprezy zakończyło miłe spotkanie
nież autorką scenariusza i reżyserką tego
przy kawie.
spektaklu.
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Podsumowanie Gminnego
Wielkanocnego Konkursu
Plastycznego
ph. „Palma Wielkanocna”
22 marca 2018 r. w GOKSiR odbyło się podsumowanie Gminnego Wielkanocnego Konkursu Plastycznego ph. „Palma Wielkanocna”
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 67 prac wyłoniono 21 laureatów.
Komisja przyznała 12 równorzędnych nagród
i 9 wyróżnień.
W I kategorii wiekowej klasy I-III
nagrody otrzymali: Artur Czerwiński kl. III A,
Kacper Nowak kl. III B, Dominik Rzadkiewicz kl. I,
Karol Snopek kl. III B, Wiktoria Zadura kl. III B
- wszyscy ze SP w Lipcach Reymontowskich
Grzegorz Wieszczy kl. II SP w Drzewcach
wyróżnienia otrzymali: Vanessa Domagała
Koło Plastyczne GOKSiR, Lena Małecka kl. III B,
Stanisław Stawiany kl. III B – wszyscy ze SP
w Lipcach Reymontowskich

„Złota” Natalia Głuszek
2 maja 2018 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie - Natalia Głuszek reprezentowała województwo łódzkie razem
z drużyną UKS SMS Łódź zdobywając złoty
medal w kategorii U-12 dziewcząt w Wielkim
Finale XVI Edycji Turnieju „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku”.
Turniej ten traktowany jest jako Mistrzostwa Polski w kategorii U-12.
Nagrodą XVIII edycji Turnieju był trzydniowy pobyt w Warszawie (w dniach
10-12 czerwca), gdzie zwycięzcy mieli okazję obejrzeć z trybun PGE Narodowego
towarzyski mecz reprezentacji Polski z Litwą,
a także uczestniczyć w spotkaniu z podopiecznymi Adama Nawałki.
Ponadto dzieciaki zwiedziły: Planetarium
Centrum Nauki Kopernik, Stare Miasto,
Domek Zagadek oraz odbyli trening w Międzylesiu pod okiem szkoleniowców młodzieżowych reprezentacji Polski.

Koło Sztuki Ludowej
– Palma Wielkanocna

23 marca odbyło się spotkanie Koła sztuki Ludowej. Zajęcia prowadziła p. Beata
Burzyńska, która przekazała uczestniczkom
sztukę tworzenia kwiatów z bibuły oraz krepiny. Podczas spotkania wykonywana była
W II kategorii wiekowej klasy IV-VI
lipiecka palma wielkanocna.
nagrody otrzymały:
Tradycją GOKSiR-u w Lipcach ReymonKarolina Kozłowska kl. V,Laura Krystjanik kl. IV,
towskich stało się coroczne przygotowaWiktoria Lipińska kl. V,Aleksandra Marat kl. IV
nie na czas Wielkanocy 4-metrowej Palmy
– wszystkie ze SP w Drzewcach
wyróżnienia otrzymały: Jagoda Klimczak Wielkanocnej.
Koło Plastyczne GOKSiR, Natalia Głuszek kl. IV.
Małgorzata Kumosa kl. IV, Gabriela Markus kl. IV
– wszystkie ze SP w Lipcach Reymontowskich
W III kategorii wiekowej klasy VII i gimnazja
nagrody otrzymały: Julia Chila kl. II A PG w
Lipcach Reymontowskich, Julia Reczulska kl. VII
SP w Lipcach Reymontowskich
wyróżnienia otrzymali: Gabriela Chila kl. VII,
Kamil Żurawski kl. VII – wszyscy ze SP w Lipcach Reymontowskich
Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.
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V Lipiecki Bieg Reymontowski
9 maja 2018 r. roku na stadionie gminnym
w Lipcach Reymontowskich odbył się V Lipiecki Bieg Reymontowski zorganizowany
przez GOKSiR w Lipcach Reymontowskich
przy współpracy z Muzeum Regionalnym im.
Wł. St. Reymonta oraz Wójtem Gminy Lipce
Reymontowskie Jerzym Czerwińskim.
W zawodach udział wzięło 219 uczestników.
Zawodnicy mieli do pokonania dystanse od
50 m do 2000 m.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach
zostali:
Kategoria I (przedszkolaki 3-4 lata: dziewczęta)
1. Lena Koziarska – Przedszkole w Lipcach R.
2. Klara Piechut – Przedszkole w Mszadli
3. Dominika Skrobisz – Przedszkole w Lipcach R.
Kategoria II (przedszkolaki 3-4 lata: chłopcy)
1. Igor Piechut – Przedszkole w Mszadli
2. Seweryn Barańczyk – Przedszkole w Mszadli
3. Adam Polit – Przedszkole w Lipcach Reymontowskich
Kategoria III (przedszkolaki 5-6 lat: dziewczęta) – wszystkie z przedszkola w Lipcach R.
1. Maja Skrobisz
2. Maja Kolis
3. Maria Śmiechowska
Kategoria IV (przedszkolaki 5-6 lat: chłopcy)
1. Adam Krychniak – Przedszkole w Mszadli
2. Bartłomiej Czerwiński – Przedszkole w
Lipcach Reymontowskich
3. Jerzy Pietrowski – Przedszkole w Lipcach R.
Kategoria V (uczniowie kl. I-II szkół
podstawowych 7-8 lat: dziewczęta)
– wszystkie ze SP w Lipcach R.
1. Milena Pryk
2. Maja Mirowska
3. Kamila Pryk
Kategoria VI (uczniowie kl. I-II szkół
podstawowych 7-8 lat: chłopcy)
1. Patryk Kubik – SP w Lipcach Reymontowskich
2. Michał Wójcik – SP w Drzewcach
3. Antoni Duda –SP w Mszadli

Kategoria VII (uczniowie kl. III-IV szkół
podstawowych: dziewczęta)
1. Aleksandra Marat – SP w Drzewcach
2. Paulina Wojdak – SP w Lipcach R.
3. Natalia Głuszek – SP w Lipcach R.
Kategoria VIII (uczniowie kl. III-IV szkół
podstawowych: chłopcy)
1. Krzysztof Krychniak –SP w Mszadli
2. Krzysztof Supera – SP w Drzewcach
3. Kacper Wojtysiak – SP w Lipcach R.
Kategoria IX (uczniowie kl. V-VI szkół
podstawowych: dziewczęta)
– wszystkie ze SP w Drzewcach
1. Oliwia Supera
2. Aleksandra Maj
3. Angelika Duda
Kategoria X (uczniowie kl. V-VI szkół
podstawowych: chłopcy)
1. Dawid Kubik – SP w Lipcach Reymontowskich
2. Jakub Barańczyk – SP w Mszadli
3. Kacper Koziarski – SP w Lipcach R.
Kategoria XI
(uczniowie kl. VII i gimnazjalnych: dziewczęta)
1. Agata Trębska – PG w Lipcach R.
2. Julia Barańczyk – SP w Mszadli
3. Klaudia Michalska – PG w Lipcach R.
Kategoria XII
(uczniowie kl. VII i gimnazjalnych: chłopcy)
1. Paweł Marat – SP w Drzewcach
2. Marcin Gruchała – PG w Lipcach R.
3. Oskar Pokora – PG w Lipcach R.
Kategoria XIII – OPEN: kobiety
1. Anna Murgrabia – nauczycielka z SP w Drzewcach
2. Edyta Szymczak – nauczycielka z SP w Mszadli
3. Ineza Rottengruber-Krawczyk – nauczycielka
z SP w Mszadli i Drzewiec
Kategoria XIV – OPEN: mężczyźni
1. Gabriel Krawczyk – nauczyciel z SP w Drzewcach
2. Sławomir Supera – GOKSiR Lipce R.
3. Marcin Stanecki – Skierniewice
Najstarszym uczestnikiem (60+) był Władysław
Karwalski (GOKSiR).
Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali
medale ufundowane przez Muzeum Regionalne
im. Wł. St. Reymonta.

Gminny turniej im. Andrzeja Kasterskiego
w piłkę nożną dla klas gimnazjalnych
11 maja na boisku gminnym w Lipcach Reymontowskich odbyły się Gminny turniej im.
Andrzeja Kasterskiego w piłkę nożną dla klas
gimnazjalnych – IV Turniej dziewcząt oraz V
Turniej chłopców.
W turnieju udział wzięło 7 drużyn, 2 drużyny/
klasy dziewcząt oraz 5 drużyn/klas chłopców.
Klasyfikacja końcowa rozgrywek dziewcząt:
1 miejsce – klasa III
2 miejsce – klasa II
Zwycięska drużyna zdobyła puchar przechodni ufundowany przez Dyrektora GOKSiR
– Tomasza Milewskiego.
Najlepsza zawodniczka turnieju – Agata Trębska – klasa III – fundator statetki– Tomasz Milewski – wychowanek Pana A. Kasterskiego,
dyrektor GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.
Najlepsza strzelczyni turnieju – Maria Pryk – klasa III – fundator statuetki – Aleksander Dałkowski – wychowanek Pana A. Kasterskiego, radny
powiatowy, sołtys wsi Lipce Reymontowskie
Najlepsza bramkarka turnieju – Klaudia Michalska – klasa III – fundator statuetki – Szkółka Piłkarska GOKSiR
Klasyfikacja końcowa rozgrywek chłopców:
1 miejsce –klasa IIIA
2 miejsce – klasa IIB
3 miejsce – klasa III B
4 miejsce – klasa VII
5 miejsce – klasa IIA
Najlepszy zawodnik turnieju – Mateusz Seferyński – klasa IIIB – fundator statuetki – Henryk Kasterski – syn A. Kasterskiego
Najlepszy bramkarz turnieju–Szymon Kamiński – klasa IIB – fundator statuetki – Grzegorz
Kasterski – syn A. Kasterskiego
Najlepszy strzelec turnieju – Oskar Pokora –
klasa IIIA – fundator statuetki – Piotr Kasterski
– syn A. Kasterskiego
Słodycze dla uczestników turnieju ufundował Wójt Gminy Lipce Reymontowskie – Jerzy
Czerwiński.
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Sukcesy lipieckiej szkółki na
„TURNIEJU BARANÓW CUP 2018”

19 – 20 maja odbył się turniej „BARANÓW CUP
2018” połączonym z piknikiem rodzinnym. W turnieju Szkółkę Piłkarską GOKSiR reprezentowały
dzieci w wieku od 5 do 13 lat – 44 zawodników/ek.
19 maja jako pierwsi przygodę z turniejem zaczęli
nasi najmłodsi adepci piłki nożnej, czyli grupa bambini - rocznik 2011 i młodsi. Świetna zabawa i uśmiech
na twarzach dzieci mówił sam za siebie. Nie potrzebna
jest klasyfikacja, liczy się dobra zabawa z piłka nożną.
Następnie do rywalizacji przystąpiła drużyna z grupy 2008/2009. Poziom drużyn w grupie wyrównany,
ale to my okazaliśmy się najlepszą drużyna w turnieju.
20 maja do zmagań piłkarskich przystąpiła grupa
2008, rywalizując z drużynami z okręgu warszawskiego. Ciekawostką jest to, że rywalizowaliśmy z
drużynami z rocznika 2007, a więc rok starszymi.
Mimo to wywalczyliśmy 2 miejsce w turnieju.
Na koniec swoja przygodę z piłką rozpoczęła
grupa 2006. W stawce 6 zespołów rywalizujących w systemie każdy z każdym ostatecznie zajęliśmy 2 miejsce w turnieju.
Podsumowując turniej BARANÓW CUP możemy mieć ogromne powody do dumy, ponieważ
nasze zespoły w każdej kategorii uplasowały się w
ścisłej czołówce klasyfikacji turnieju.
BRAWO DZIECIAKI!!!!

Konsultacje piłkarskie
Akademii Młodych Orłów

23 maja w ramach projektu Mobilna Akademia Młodych Orłów zorganizowanego przez
Polski Związek Piłki Nożnej w Strzybodze zawodnicy/ki Szkółki Piłkarskiej GOKSiR odbyli
konsultacje polegające na identyfikacji i monitoringu lokalnych talentów. W projekcje szkoleniowym PZPN udział wziął również trener
Sławomir Supera. Udział naszych zawodników
i trenera jest dla Szkółki ogromnym wyróżnieniem, gdyż z całego powiatu w AMO wzięło
udział 32 zawodników.
Zawodnicy/ki którzy wzięli udział w konsultacjach AMO:
Grupa 2008:Natalia Głuszek, Patryk Marat,
Adam Kuchta, Tomasz Dziedziński, Krzysztof
Kroc, Fabian Starzec
Grupa 2006: Dawid Kubik, Jakub Barańczyk,
Krzysztof Krychniak, Mateusz Czajka, Kacper
Żurawski, Wojciech Stawiany, Kacper Koziarski, Jakub Latek
Trener: Sławomir Supera

III Edycja Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Senatora
RP Macieja Łuczaka
2 czerwca odbyła się III Edycja Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Senatora RP Macieja Łuczaka.
Turniej został współorganizowany z Klubem
MUKS Włókniarz Pabianice.
Patronat honorowy wydarzenia został objęty
przez: Wojewodę Łódzkiego – Zbigniewa Rau,
Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Sportu
i Turystyki, zaś patronami medialnymi turnieju
było Radio Łódź i TVP 3 Łódź.
W rozgrywkach uczestniczyło 16 drużyn,
m.in. grupa 2008 Szkółki Piłkarskiej GOKSiR.
Ostatecznie zajęliśmy 7 miejsce w turnieju.
Ponadto strażacy z KP PSP z Pabianic, z OSP
Piątkowisko, OSP Konin oraz policjanci z KPP Pabianice przeprowadzili liczne gry i konkursy zarówno dla dzieci, jak dorosłych uczestników turnieju.
Skład drużyny: Adam Kuchta, Szymon i Patryk
Marat, Paulina Wojdak, Patryk Kubik, Igor Barańczyk, Fabian Starzec, Krzysztof Kroc, Tomasz
Dziedziński, Adam Maszkowski.
Trener: Sławomir Supera
Kierownik drużyny: Tadeusz Kuchta

Turniej Koszykówki Ulicznej
im. Michała Dałkowskiego
7 lipca br. na boisku szkolnym SP w Lipcach Reymontowskich odbył się IX Turniej Koszykówki Ulicznej w kat. OPEN im. Michała Dałkowskiego.
W turnieju udział wzięło 6 drużyn rywalizujących
w jednej grupie – systemem „każdy z każdym”.
Dodatkową atrakcją turnieju były konkursy
rekreacyjno – sportowe dla przybyłych dzieci.

„Turniej Mundial
Niepodległości” w Żyrardowie
16 czerwca dwie grupy Szkółki Piłkarskiej GOKSiR wzięły udział w turniej „Mundial Niepodległości” rozgrywanym w Żyrardowie w rocznikach
2005 i 2007. Patronat nad wydarzeniem objęło
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Mimo rywalizacji z rok starszymi drużynami zajęliśmy 3 miejsca w grupach.
Nasi zawodnicy mierzyli się z takimi drużynami
jak: Widok Skierniewice, SP Wiskitki, KS Malina
Milanówek, Akademia Piłkarska Żyrardów, KS Guzovia Guzów czy AP LKS Chlebnia.

Klasyfikacja Końcowa Turnieju:
1. NA LUZIE
2. JANUSZE BASKETU
2 miejsce w VII Turnieju piłki
3. JUK ŁÓDŹ
nożnej o Puchar Wójta Gminy So4. BLACK TEAM
5. HLEJER
chaczew w roczniku 2005 i młodsi
6. HLEJER 2
23 czerwca grupa 2006 Szkółki Piłkarskiej
Nagrody Indywidualne:
GOKSiR Lipce Reymontowskie - podopieczni treNajlepszy zawodnik turnieju – Kacper Do- nera Bernarda Wudkiewicza wywalczyli 2 miejminiak – NA LUZIE
sce w VII Turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta
Gminy
Sochaczew w roczniku 2005 i młodsi orNajlepszy zawodnik w konkursie rzutów za
ganizowanym
przez klub PIAST Feliksów. Sukces
3 pkt. – Daria Doga
naszej drużyny jest tym większy, że w turnieju
Najlepszy zawodnik w konkursie rzutów wystąpiliśmy jako najmłodsza drużyna złożona z
osobistych – Daria Doga
zawodników urodzonych w roczniku 2006,2007.
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Zapowiedzi imprez
• 28 lipca – Recital Joanny Nawrot - laureatki Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki - Anna German, z towarzyszeniem pianisty Dariusza Stokowc; godz. 17.00; sala widowiskowa GOKSiR.
• 29 lipca – Gminny turniej piłki nożnej plażowej o puchar Wójta
Gminy – kat. OPEN; godz. 14.00; boisko w Drzewcach.
• 29 lipca  – Turniej w piłce siatkowej plażowej; godz. 17.00; boisko w
Drzewcach.
• 1 sierpnia –  Wakacyjny turniej piłki nożnej plażowej – kategoria
gimnazjum; godz. 17.00; boisko w Drzewcach.
• 1 sierpnia – Wakacyjny turniej piłki nożnej plażowej – kategoria
szkoły podstawowe; godz. 19.00; boisko w Drzewcach.
• 19 sierpnia – 660-lecie wsi Mszadla - rodzinne zawody rekreacyjno
– sportowe; godz. 15.00; boisko szkolne w Mszadli.
• 25 sierpnia – Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”; od godz. 15.00; w programie m.in. koncert grupy Q-YA-VY (godz.
17.00) i inne atrakcje; Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich.
• 26 sierpnia – wyjazd na pokazy lotnicze „AIR SHOW 2018” do Radomia.
• 2 września – Zawody strzeleckie z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości; godz. 11.00; Strzelnica „Poligon” w Zapadach – zapisy w
GOKSiR.
• 9 września – 680-lecie wsi Lipce - rodzinne zawody rekreacyjno –
sportowe, godz. 14.00; Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich.
• 7 października – Bieg Niepodległości; godz. 14.00; stadion w Lipcach Reymontowskich – zapisy w GOKSiR.
W czasie wakacji GOKSiR planuje zorganizować wyjazdy dla dzieci,
informacje już wkrótce.
Więcej informacji o planowanych imprezach na stronie
www.goksirlipce.pl i na plakatach.

Sławomir Supera „Mistrzem Roku 2018”
Mamy Mistrza!!!!
Miło nam zakomunikować, że w plebiscycie „Głosu Skierniewic”
pn. „Mistrz Roku 2018” zwyciężył Sławomir Supera.
Przypominamy, że Sławomir Supera jest pracownikiem GOKSiR w
Lipcach reymontowskich, jest instruktorem do spraw sportu i głównym księgowym. Sławomir Supera w 2011 roku założył szkółkę piłkarską GOKSiR, w której obecnie szkoli się ponad 80 dzieci w wieku
od 6 do 13 lat. W 2017 roku uzyskał kwalifikacje trenera UEFA A. Jest
koordynatorem naszej szkółki i prowadzi 2 grupy z rocznika 2008,
ogółem 30 zawodników i 8 zawodniczek.
Nasz Mistrz uzyskał ponad 400 pkt. w głosowaniu sms-owym i ponad 500 pkt. w głosowaniu na kuponach.
W imieniu GOKSiR i Sławka serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za oddane głosy na naszego kandydata. Szczególnie serdecznie
dziękujemy rodzicom dzieci ze szkółki piłkarskiej GOKSiR, piłkarzom i
piłkarkom szkółki za liczny udział w głosowaniu.
Wręczenie pamiątkowej statuetki odbyło się podczas treningu w
dniu 22 czerwca na boisku w Drzewcach.
Ponadto podczas uroczystej sesji Rady Gminy w Lipcach Reymontowskich w dniu 27 czerwca br. Mistrz Sławomir otrzymał list gratulacyjny z rąk redaktor naczelnej „Głosu Skierniewic i okolicy” Anny
Wójcik – Brzezińskiej oraz upominek od władz gminy.
Jeszcze raz gratulujemy!
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