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Pośród wszystkich krętych dróg 

i licznych rozdroży świata 

jest takie miejsce na ziemi, 

gdzie radość serce oplata. 
 

Zawsze tam powracamy 

spragnieni niewinnych wspomnień, 

czułości ojca dotyku, matki zapachu, 

dziecięcych spojrzeń. 

Może niejedną łezkę 

przyjdzie uronić nad grobem 

tych, dzięki którym możemy 

posługiwać się dobrym słowem. 
 

Choć lat trochę przybyło 

i wygląd mamy już inny 

nic bardziej nas nie wzruszy 

jak powrót, gdzie Dom Rodzinny 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 
„XIII SPOTKANIA PO LATACH W DRZEWICY…”,  

które odbyło się 30 czerwca 2018 roku 
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Szanowni Czytelnicy! 
 

W dzisiejszym, 106 wydaniu „Wieści znad Drzewiczki” proponujemy Państwu spotkanie 
z historią, wspomnieniami i wydarzeniami bieżącymi.  

Przybliżymy życiową drogę pani Krystyny Bombicz wiodącą z gór na nizinę opoczyńską. 
Przekażemy również aktualne wydarzenia z życia miasta i gminy.  Nie sposób nie wspomnieć 
w tym miejscu postaci Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, którego 200. rocznicę śmierci 
obchodzimy w  tym roku. Dziękujemy panu Adamowi Goryckiemu z Kielc za odnalezienie 
na mapie naszej Drzewicy – jako jednego z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie ten wielki Patriota 
został upamiętniony i  uhonorowany.  

Z całą pewnością dumą mogą nas napawać osiągnięcia sportowe zawodników MGKS 

Drzewica i  LKK Drzewica. Kilka optymistycznych informacji, i to nie tylko nt. sportu, ale 

również osiągnięć artystycznych naszej młodzieży, czy chociażby efektów pracy władz 

samorządowych w mijającej właśnie kadencji, ucieszy zapewne naszych Czytelników. Dlatego tym 

bardziej zachęcamy do  przeczytania naszego kwartalnika. 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

Redakcja „Wieści znad Drzewiczki” 

ZAMEK W DRZEWICY ZOSTANIE ODBUDOWANY!!! 

Drzewicki zamek wybudowany został w latach 1527–1535 przez arcybiskupa gnieźnieńskiego 

Macieja Drzewickiego. W 1814 roku obiekt spłonął i od tamtego czasu – ponad 200 lat – popadał 

w  coraz większą ruinę. Badania oraz prace archeologiczne prowadzone po II wojnie światowej 

i w latach 80. XX wieku nie dały efektu w postaci renowacji budowli.  Również niewiele się działo po 

1990 roku, kiedy to naszą perełkę architektoniczną kupił inwestor z Warszawy. Po szeregu interwencji 

Burmistrza Janusza Reszelewskiego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków zobowiązano 

właściciela nieruchomości do zabezpieczenia niszczejących murów. Niestety inwestor wywiązał się 

z  tego obowiązku w minimalnym stopniu. Gmina oświetliła obiekt, a pracownicy „interwencyjni” co 

jakiś czas porządkują otoczenie, by ruina nie odstraszała turystów.  

Jest jednak szansa, że zamek wkrótce znów będzie wizytówką Drzewicy. Sytuacja zmieniła się 

w ubiegłym roku, gdy do UGiM zgłosił się pełnomocnik właściciela nieruchomości Mariusz 

Janczewski, przedstawiając bardzo ciekawe plany zagospodarowania zamku, w tym zabudowę stropu 

i zadaszenie budowli. Z tego co udało się ustalić inwestor uzyskał już wymagane pozwolenia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. W efekcie tych działań kilkanaście dni temu na terenie 

zamku ruszyły pierwsze prace porządkowe i zabezpieczające obiekt przed dalszą dewastacją.  

O zakresie robót oraz planach renowacji będziemy Państwa informować w kolejnych numerach 

kwartalnika. Trzymamy kciuki za powodzenie inwestycji.  
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Wspomnienia Pani Krystyny Bombicz 

Z SUCHEJ BESKIDZKIEJ DO DRZEWICY 

Pani Krystyna Bombicz z domu Witek pochodzi z gór z miejscowości Sucha Beskidzka. Ojciec, 
Tadeusz Witek, był rodowitym krakowianinem, wywodzącym się z mieszczańskiej, urzędniczej 
rodziny, absolwentem szkoły oficerskiej w Krakowie.  

Matka, o imieniu Aleksandra, pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej Błażowskich herbu Sas – 
właścicieli majątku w Błażowie Przemyskim oraz dworu ziemiańskiego w Suchej Beskidzkiej. 

Pani Krystyna urodziła się 28 października 1924 r., miała brata Zbigniewa dwa lata młodszego 
od siebie. 

Miejsce zamieszkania Państwa Witków zawsze związane było ze stacjonowaniem jednostek, 
w  których służył ojciec. Były to placówki: w Bielsku Białej, Bielczakach i Bereznym na Wołyniu oraz 
w Sieradzu w 31 Pułku Strzelców Kaniowskich.  

W tym samym pułku w Sieradzu odbywał 
służbę jako sanitariusz pan Edmund Bombicz – 
absolwent 2-letniej Szkoły Sanitariuszy 
Wojskowych w Warszawie. W Sieradzu miał 
okazję poznać urodziwą gimnazjalistkę Krysię – 
córkę kapitana Witka. Szaleńczo się zakochał 
w młodszej od siebie o 12 lat Krysi. Uczucie ze 
strony panienki zostało odwzajemnione. 

Nadszedł rok 1939, rok dramatycznych 
wydarzeń w kraju i w rodzinie pani Krystyny. 
9 maja umiera ojciec w wieku 43 lat, mama 
z dziećmi wraca do rodzinnego domu w Suchej 
Beskidzkiej. 1 września wybucha wojna, a już 
następnego dnia cała rodzina w pośpiechu 
wyjeżdża pociągiem do Skawiny, sądząc, że tam 
będzie bezpieczniej. Załadowano najpotrze-
bniejsze rzeczy oraz kosztowności. Jednak 
podróż nie trwała długo, okazało się bowiem, 

Rodzina Państwa Witków – lata pobytu na Wołyniu 

Krystyna Witek – z prawej strony 
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że na trasie przejazdu pociągu Niemcy wysadzili most i dalsza jazda 
była niemożliwa. W tej sytuacji cały dobytek pozostał w wagonach, 
a dalsza wędrówka odbywała się piechotą, wyłącznie z podręcznym 
bagażem. Piechurzy udali się na Wschód aż do Włodawy, gdzie 
17 września dotarła do nich wiadomość o napaści Rosji na Polskę. 
W tej sytuacji konieczna była kolejna ucieczka przed drugim 
najeźdźcą. Tak minął wrzesień.                                                    

W październiku 1939 r. pan Edmund będąc na froncie zostaje 
aresztowany i wzięty do niewoli niemieckiej. Mijają lata wojny w lęku 
i obawie o każdy dzień. Kolejny cios dotyka rodzinę Witków 
w sierpniu 1944 r. , kiedy to zostaje aresztowany 18-letni wówczas 
brat p. Krystyny, a po czterech miesiącach – 11 grudnia stracony 
w Oświęcimiu w bloku Nr 11. 

Wiadomość o śmierci syna Zbigniewa odebrała matka wezwana 
na posterunek policji niemieckiej, gdzie wręczono jej kartkę z ręcznie 
napisaną notatką. Ta kartka jest przechowywana od 74 lat 
w zbiorach rodzinnych jako dowód i świadectwo okrucieństwa wojny. 

 
W domu w Suchej Beskidzkiej pozostały osierocone i bardzo ciężko doświadczone dwie kobiety 

– matka Aleksandra i córka Krystyna. W roku 1945 po 6-letniej niewoli wraca do swej ukochanej 
Krysi pan Edmund, a w 1946 roku młodzi zawierają ślub w kościele w Suchej Beskidzkiej. 

 
  

Zbigniew Witek –  

brat pani Krystyny 

Zdjęcie ślubne państwa Krystyny  

i Edmunda Bombiczów 
Wyciąg z aktu ślubu 

Edmund Bombicz 
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Wkrótce po ślubie młodzi Państwo Bombiczowie 
i Mama pani Krystyny przeprowadzają się do Drzewicy, 
ponieważ pan Edmund otrzymał przydział do pracy 
w Ośrodku Zdrowia w Drzewicy. Rodzina zamieszkała przy 
Placu Wolności, w południowej, parterowej części budynku 
Spółdzielni „Świt”. Później w budynku tym mieściła się 
siedziba posterunku milicji. Dzisiaj, tej parterowej części od 
strony rzeki już nie ma.  

Państwo Bombiczowie dochowali się dwójki dzieci – 
syna Wacława i córki Małgorzaty. W 1956 roku  pani Krystyna 
podjęła pracę w Fabryce Nakryć Stołowych „Gerlach”. 
Uzupełniła edukację, przerwaną przez zawieruchę wojenną, 
w Technikum Ekonomicznym w Lipinach. Początkowo 
powierzono Jej stanowisko księgowej, następnie kierownika 
administracji i kolejno w dziale zaopatrzenia, skąd odeszła na 
emeryturę.   

Pan Edmund całe zawodowe życie związany był ze 
służbą zdrowia w Drzewicy. Był cenionym i powszechnie 
uznawanym felczerem, posiadał dużą wiedzę i umiejętności 
medyczne. Aktywnie udzielał się w życiu społecznym 
Drzewicy. Zmarł 25 lipca 1977 r. w wieku 65 lat. Spoczywa na 
drzewickim cmentarzu. 

W następnym kwartalniku zaprezentujemy szersze 
materiały, dokumenty i wspomnienia pana Edmunda z lat 
wojny i niewoli. 

Mama Pani Krystyny – Aleksandra Witek przeżyła 93 
lata, zmarła w 1996 r., pochowana na cmentarzu w Drzewicy. 

Była szanowaną i cenioną osobą. Bardzo pracowita, 
z ogromną wiedzą i umiejętnościami w różnych dziedzinach: 
kulinarnych, przetwórstwa, ogrodnictwa, krawiectwa 
i wszelkich robótek ręcznych. 

Dzisiaj Pani Krystyna wiedzie spokojne życie, cieszy 
się dziećmi, wnuczętami i prawnuczętami. Oddaje się swojej 
życiowej pasji, jaką było i jest czytanie książek 
i rozwiązywanie krzyżówek. Posiada bardzo bogaty 
księgozbiór – ponumerowany, skatalogowany i pedantycznie 
uszeregowany na półkach całej jednej ściany swojego 
pokoju.  

Wspomnieniowa rozmowa z Tą wyjątkową, bardzo 
inteligentną, sympatyczną, pogodną, posiadającą doskonałą 
pamięć Osobą, była dla mnie zaszczytem i przyjemnością. 
Dziękuję bardzo za zgodę na tę rozmowę i serdeczną 
gościnę. 

 

W imieniu członków Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy i zespołu redakcyjnego „Wieści znad 
Drzewiczki” składam Pani najlepsze życzenia, wiele serdeczności, pogody ducha i optymizmu, 
a nade wszystko zdrowia, no i oczywiście nowych, ciekawych książek do przeczytania.  

 
Z wyrazami szacunku  

 

Anna Reszelewska 

Edmund Bombicz 

Aleksandra Witek 
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18 kwietnia odbyło się 
walne zebranie sprawoz-
dawcze Towarzystwa 
Przyjaciół Drzewicy, na 
którym podsumowano 
ubiegłoroczne dokonania 
i nakreślono plan pracy na 
2018 rok. Spotkanie zgro-
madziło 40 członków oraz 
gości i przedstawicieli 
organizacji współpracują-
cych z TPD. W spotkaniu 
uczestniczył burmistrz 
Janusz Reszelewski oraz 
proboszcz parafii w Drzewi-
cy ks. kan. Adam Płucien-
nik. Zebrani minutą ciszy 
uczcili pamięć Zofii Sadow-
skiej, zmarłej w lutym 
społeczniczki, pełniącej odpowiedzialne funkcje w kilku drzewickich organizacjach. 

Najważniejszym celem zebrania było podsumowanie ubiegłorocznej działalności TPD. Prze-
wodnicząca stowarzyszenia Anna Reszelewska zaprezentowała roczne sprawozdanie,  w którym 
podkreśliła główną misję organizacji jaką jest gromadzenie i przekazywanie wiedzy historycznej oraz 
podejmowanie inicjatyw na rzecz pielęgnowania i tworzenia materialnych znaków pamięci historycz-
nej. W swoim wystąpieniu nawiązała również do ubiegłorocznego „Spotkania po latachG”  (G). 
Ciągłość wydawnicza „Wieści znad Drzewiczki” to wymierny i trwały dorobek TPD. Dbając o zacho-
wanie śladów przeszłości oraz pamięć o zmarłych, stowarzyszenie zrealizowało kolejną turę prac 
porządkowych, konserwacyjnych i renowacyjnych na drzewickim cmentarzu. Odnowiono żeliwne 
pomniki, a we Wszystkich Świętych przeprowadzono kwestę na rzecz renowacji cmentarnych 
zabytków.  

Jednym z zadań statutowych stowarzyszenia jest promowanie lokalnych twórców. W 2017 
roku stowarzyszenie sfinansowało wydanie tomiku poezji Wacława Bombicza pt.: „Bajki, fraszki, 
dyrdymały. Powroty”. Wspólnie z Biblioteką Samorządową zorganizowano wieczór poetycki 
z  autorem, drzewiczaninem mieszkającym obecnie w Tomaszowie Mazowieckim. Gościem wieczo-
ru był etnograf dr Jan Łuczkowski z Opoczna. Również we współpracy z Biblioteką Samorządową 
członkowie TPD przyłączyli się do akcji „Narodowego czytania” „Wesela” S. Wyspiańskiego.   

TPD ma bogate doświadczenia na wielu płaszczyznach integracji społecznej przede wszystkim 
poprzez unikalne „Spotkania po latach”, ale również poprzez uczestnictwo w różnorodnych spotka-
niach, imprezach i uroczystościach lokalnych o charakterze rocznicowym i patriotycznym.  

W imieniu gminnego samorządu społecznikom podziękował burmistrz Janusz Reszelewski.  
– Należą się państwu słowa uznania za prawie trzy dekady owocnej działalności na rzecz Drzewicy 
ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o jej historię oraz łączenie pokoleń. Dzięki TPD ta spuści-
zna jest po pierwsze zachowana, a po drugie przekazywana. Ze strony gminy deklaruję dalszą 
pomoc, zarówno finansową jak i organizacyjną. 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami merytorycznym i finansowym oraz protokołem komisji 
rewizyjnej walne zebranie udzieliło zarządowi absolutorium za 2017 rok. Nakreśliło również plan 
działania na najbliższe miesiące. 

W bieżącym roku społecznicy będą kontynuowali wieloletnie zadania i stałe formy pracy. 
Ważnym wydarzeniem będzie przyłączenie się do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości poprzez organizację konkursu poezji niepodległościowej, konkursu plastycznego 
i rajdu pieszego.  

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE TPD 

Z ŻYCIA GMINY I MIASTA 
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SIATKARZ LZS DRZEWICA WICEMISTRZEM WOJ. ŁÓDZKIEGO 
       W niedzielę, 22 kwietnia w hali sportowej 
kompleksu SOLPARK w Kleszczowie odbyły się 
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ludowego 
Zrzeszenia Sportowego w piłce siatkowej 
mężczyzn. W turnieju finałowym wystąpiło osiem 
drużyn z całego województwa, mistrzów 
poszczególnych powiatów, w tym najlepsza 
drużyna powiatu opoczyńskiego – LZS Siatkarz 
Drzewica. Nasz zespół, po srebrnym medalu z roku 
2015 oraz mistrzostwie wywalczonym w 2016 roku, 
po raz kolejny chciał znaleźć się w trójce 
najlepszych drużyn województwa. Drzewiczanie 
trafili do grupy drugiej, gdzie rywalizowali 
z siatkarzami z   Wielunia, Radomska oraz 
Gałkówka. Zaprezentowali się znakomicie, wygrali 
grupę bez straty seta i  pewnie awansowali do 
półfinału. W półfinale ekipa Drzewicy trafiła na 

SUKCES W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM      
Wojewódzki konkurs historyczny pod hasłem: 

„Wielki dzień Polaków, wielki dzień Komendanta. 
11 listopada 1918 r. Próba rekonstrukcji 
wydarzeń w przeddzień stulecia niepodległości” 
to jedna z wielu form obchodów jubileuszowego 
roku 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Organizatorem konkursu był 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. 
Uczennice Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Drzewicy, siostry Weronika 
Pawul (III gimnazjum) i Marysia Pawul (kl. VII) 
zostały laureatkami konkursu. Siostry przystąpiły 
do konkursu pod kierunkiem nauczycielki historii 

Mirosławy Kowalskiej. Zadanie konkursowe polegało na odtworzeniu w dowolnej formie i technice 
faktów, emocji oraz przeżyć towarzyszących naszym rodakom 11 listopada 1918 r. Wśród dużej 
konkurencji (100 uczestników) prace drzewickich uczennic zostały uznane za jedne z najlepszych, 
otrzymując wysokie oceny jury. Marysia wykonała prezentację multimedialną przedstawiającą 
11 listopada w ówczesnej prasie zdobywając II miejsce, natomiast Weronika uzyskała III miejsce. Jej 
praca była literacką próbą odtworzenia przez żonę Józefa Piłsudskiego tych decydujących chwil 
budzącej się niepodległości.  

Gratulujemy sukcesu i patriotycznej postawy. 

ZOFIA GUBKA LAUREATKĄ I NAGRODY W KONKURSIE PLASTYCZNYM 
Uczennica SP im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy Zofia Gubka 

została laureatką I Nagrody w Powiatowym Konkursie Plastycznym 
pod hasłem „Pamiątki dziedzictwa” zorganizowanym w ramach 
V Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony 
Zabytków. Zosię do konkursu przygotowała instruktor plastyki 
z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Anna Woźniak.   

Obu Paniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 
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WYSTAWA „W DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI” 

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości  
w Regionalnym Centrum Kultury zorganizowano wystawę pod hasłem „W drodze ku 
Niepodległości”. Ekspozycja zawierała eksponaty, rekwizyty i tablice użyczone przez: Archiwum 
Państwowe w Radomiu, Radosława Smolarka, Jerzego Gogacza, Romana Sadlińskiego 
i  Waldemara Zagdańskiego. Wystawę podzielono na dwie części. W holu głównym RCK można 

SUKCES WOKALISTEK W FINALE XV DIECEZJALNEGO KONKURSU PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ 
 

 

 

 

 

 

 

26 kwietnia w Radomiu odbył się finał XV Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji 
Patriotycznej. Laureaci etapu regionalnego, który odbył się 11 kwietnia w RCK w Drzewicy 
wystąpili na scenie Resursy Obywatelskiej, gdzie rywalizowało 242 uczestników z 34 placówek 
oświatowych. Gratulacje składamy reprezentantkom Drzewicy, które zostały laureatkami pierwszych 
miejsc w kategorii pieśni w grupie solistów. Wśród uczniów klas I–III szkół podstawowych najwyżej 
oceniono występ Oliwii Bąby z RCK w Drzewicy (opiekunka – Marta Szymańska), w gronie uczniów 
klas IV–VII bezkonkurencyjna była Katarzyna Lach z SP im. Polskich Olimpijczyków (opiekunka – 
Małgorzata Malczewska), w kategorii szkół ponadpodstawowych pierwszą nagrodę zdobyła Wiktoria 
Składowska z RCK (opiekunka – Marta Szymańska). Konkurs pod patronatem honorowym biskupa  
ks. Henryka Tomasika promuje ideę patriotyzmu wśród młodego pokolenia Polaków. 

zespół z Bełchatowa. Nasi siatkarze po dobrym meczu pokonali przeciwników 2:1 i awansowali do 
finału rozgrywek. W finale siatkarze z Drzewicy spotkali się z drużyną z Rozprzy. Pierwszy set to 
zdecydowane zwycięstwo zawodników z Drzewicy, którzy nie dali dojść do głosu rywalom. W drugiej 
partii role się odwróciły i przeciwnicy wyrównali stan meczu. O tytule mistrzowskim decydował tie- 
break, niestety przegrany przez naszą drużynę. LZS Siatkarz Drzewica wystąpił w składzie: Michał 
Woźniak, Mirosław Murawiec, Mariusz Skrętowski, Patryk Woźniak, Michał Gorzeń, Paweł 
Krzyżanowski, Rafał Zwoliński, Jarosław Klata, Robert Kądziela. Drzewica po raz czwarty z rzędu 
znalazła się w gronie czterech najlepszych drużyn województwa łódzkiego. Podczas uroczystej 
dekoracji zawodnicy odebrali puchar oraz srebrne medale.  

Oliwia Bąba Katarzyna Lach Wiktoria Składowska 
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PRZEGLĄD KAPEL WESELNYCH I DANCINGOWYCH 

1 maja w RCK odbył się Przegląd Zespołów Weselnych i Dancingowych „Drzewica 2018”. 
Do przeglądu przystąpiło sześć zespołów z województwa łódzkiego. Każdy z nich prezentował 
muzykę na żywo maksymalnie 30 minut. Prezentacje były oceniane przez czteroosobowe jury 
w składzie: Seweryn Jaciubek (zespół „Dynamic” – ubiegłoroczny zwycięzca przeglądu), Marek 
Gapys (instruktor muzyki w RCK), Katarzyna Widorowska (kapelmistrz młodzieżowej orkiestry 
dętej) i Krzysztof Gajewski (Agencja Artystyczna Effect). Po zakończeniu występów i naradzie jury 
przyznało: I miejsce i nagrodę 1500 zł zespołowi „BaKaR” z powiatu opoczyńskiego, II miejsce 
i nagrodę 1000 zł grupie „Lewers” ze Szczercowa, natomiast III miejsce i nagrodę 500 zł zespołowi 
„Spectrum” również z powiatu opoczyńskiego. Wyróżnienia otrzymały ”Rekord” i „Akord” z gminy 
Drzewica oraz grupa „HaszTak” z Radomska.  
 

UROCZYSTE OBCHODY ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 
Majowe uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. św. Łukasza, celebrowaną przez 

Proboszcza Parafii Drzewica ks. Adama Płuciennika oraz Kapelana strażaków ks. Stanisława 
Madeja. Homilię wygłosił ks. Rafał Piekarski. Po eucharystii, w imieniu strażaków imieninowe 
życzenia Księdzu Prałatowi Stanisławowi Madejowi złożył Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica 
Janusz Reszelewski oraz Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Marian Kłobucki, 
wręczając Księdzu Prałatowi bukiet kwiatów oraz pamiątkowy wiersz. Następnie wszyscy uczestnicy 
wydarzenia w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przemieścili się na Plac Wolności, gdzie 
odbyły się dalsze uroczystości. 

było oglądać pn. „Życie w czasach Wielkiej Wojny. Codzienność mieszkańców Radomia i okolic 
w  latach I wojny światowej”, natomiast w sali Ośrodka Dokumentacji Tradycji Regionalnej – „Znaki 
państwa polskiego”. Wystawie towarzyszyły warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzone 
przez Beatę Grzegorczyk. Ponadto uczniowie mogli obejrzeć film udostępniony przez Ministerstwo 
Cyfryzacji, wysłuchać archiwalnych nagrań oraz wziąć udział w konkursach i zabawach. 
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Ceremonię prowadził Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej bryg. Marian Kłobucki, 
dowódcą uroczystości był druh Ryszard Sobkiewicz. Po odegraniu hymnu narodowego, 
wciągnięciu flagi na maszt głos zabrał burmistrz Janusz Reszelewski. W swoim wystąpieniu 
podkreślił wagę i znaczenie Konstytucji 3 Maja dla nas Polaków. Podziękował dzieciom i młodzieży 
za uczestnictwo w tym Święcie. Przemówienie okolicznościowe wygłosili również obecni na 
obchodach przedstawiciele Sejmu i Senatu, Poseł RP Grzegorz Wojciechowski oraz Senator RP 
Rafał Ambrozik. 

W skupieniu przedstawiciele organizacji,  instytucji i placówek oświatowych złożyli kwiaty pod 
pomnikiem. Na zakończenie orkiestra odegrała „Rotę”.  

Po uroczystościach związanych z rocznicą uchwalenia konstytucji przed strażnicą OSP 
Drzewica odbywały się obchody Dnia Strażaka, gdzie wręczono strażackie odznaczenia. 
 

CZŁONKINIE KGW NA WYJEŹDZIE WARSZTATOWO-SZKOLENIOWYM W WIŚLE 

W kwietniu sto Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Drzewica wraz z Burmistrzem 
Januszem Reszelewskim uczestniczyło w wyjeździe do Wisły. Celem wyjazdu o charakterze 
warsztatowo-szkoleniowym było Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie oraz pobliskie 
Muzeum Koronki. W Centrum Pasterskim Panie uczestniczyły w  prelekcjach z degustacją serów, 
pokazach wyrobu bundzu oraz warsztatach edukacyjnych związanych z rękodziełem ludowym 
i przeróbką wełny. Na miejscu można było także przejść interaktywną ścieżką edukacyjną obróbki 
wełny na starodawnych  i nowoczesnych sprzętach. Panie mogły zobaczyć ręcznie robione 
poduszki, obrusy, serwety, poszewki oraz inne elementy dekoracji wnętrz szyte własnoręcznie na 
miejscu oraz porównać je z wyrobami naszego regionu. Kolejnym punktem wyjazdu było Muzeum 
Koronki w Koniakowie, gdzie Panie udały się na prelekcję dotyczącą koronki koniakowskiej. 
To rękodzieło o ponad 200-letniej tradycji, z którego Koniaków znany jest na całym świecie. 
Z koronki koniakowskiej tradycyjnie wykonywano serwety i obrusy okrągłe, owalne i prostokątne, 
które zdobiły ołtarze, stoły oraz elementy ubioru. W Izbie im. Marii Gwarek można zobaczyć także 
niedokończoną serwetę, wykonaną na zamówienie królowej angielskiej Elżbiety. Serweta miała 
być chlubą słynnej koronkarki. Nieoczekiwanie jednak zmarła ona podczas pracy nad nią, a serweta 
nigdy nie dojechała do Anglii. Ponadto podczas dwudniowego wyjazdu Panie miały okazję zobaczyć 
Rezydencję Prezydenta RP na Zamku w Wiśle, Zabytkowy Kościół Św. Jadwigi Śląskiej na Zadnim 
Groniu oraz obiekt skoczni narciarskiej im. Adama Małysza. W drodze powrotnej grupa udała się na 
modlitwę na Jasnej Górze w Częstochowie. 



Str. 11 2/106/2018  Wieści znad Drzewiczki 

KONCERT UWIELBIENIA 

W czwartek, 31 maja 2018 roku o godz. 19:00 
w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy po 
raz pierwszy odbył się koncert uwielbienia pod 
hasłem „Jezus moim Panem”. Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa była 
doskonałą okazją do tego, by w sposób radosny 
wyrazić wiarę w obecność Pana Jezusa 
w Eucharystii. Hasło przewodnie koncertu 
nawiązywało do słów pieśni dziękczynnej, którą 
Mojżesz i Izraelici śpiewali ku czci Pana 
opuszczając ziemię egipską. W trakcie koncertu 
dzieci, młodzież oraz muzycy zachęcali 
zgromadzonych licznie na widowni do głośnego 
i radosnego śpiewu pieśni uwielbienia. 
Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia była Parafia pw. Św. Łukasza w Drzewicy oraz 
Regionalne Centrum Kultury. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ordynariusz Diecezji 
Radomskiej Ksiądz Biskup Henryk Tomasik. 

KASIA LACH LAUREATKĄ V MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU  
PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „GDYNIA OPEN 2018” 

Wokalistki ze Szkoły 
Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Drzewicy wraz ze 
swoją opiekunką Małgorzatą 
Malczewską  uczestniczyły w festi-
walu w Gdyni od 31 maja do 
3 czerwca. Zespół „Four M” (Zofia 
Bomba, Julia Mastalerz, Oliwia 
Smolarek, Zuzanna Marecka) oraz 
solistka Katarzyna Lach zostały 
nominowane do konkursu głównego na 
podstawie materiału demo. Udział 
w prestiżowej imprezie, która zgroma-
dziła ponad 600 uczniów z Polski 
i Ukrainy był wielkim wyróżnieniem dla 
drzewickich uczennic. Kasia Lach 
wykonaniem piosenki „Rolling in the 

deep” oczarowała jury zostając laureatką „Gdynia Open 2018” w kategorii do 10 lat. Kasia otrzymała 
nagrodę „Uśmiechniętej rybki”.  

Gratulujemy!  
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SZTUKA „KOLACJA DLA GŁUPCA” FRANCISA VEBERA 

Jak co roku, obchody Dni Drzewicy rozpoczęły się od premiery sztuki teatralnej w wykonaniu 
grupy teatralnej działającej przy Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. Podopieczni reżyser – 
Marty Szymańskiej, w tym roku przygotowali dla widzów komediowy repertuar w dwóch aktach 
pt. „Kolacja dla głupca” Francisa Vebera. Pierre Brochant jest bogatym wydawcą i człowiekiem 
sukcesu. We wtorkowe wieczory ze swoimi kolegami urządza tytułowe „kolacje dla głupca” – 
konkursy, na które każdy z nich musi przyprowadzić wyjątkowego nieudacznika. Kiedy Brochant 
poznaje mało rozgarniętego księgowego  z ministerstwa finansów, wydaje mu się, że wygraną na 
kolejnej kolacji ma już w kieszeni. Przypadek spowoduje, że sprawy przybiorą niekorzystny dla niego 
obrót. Aktorzy z RCK  w Drzewicy kolejny raz udowodnili swój talent komediowy i świetne 
przygotowanie warsztatowe. Gratulujemy tak udanego występu.  

OBSADA:                                   POMOC TECHNICZNA: 

PIERRE Krzysztof Sobolewski   ŚWIATŁA: Wiktor Gruszczyński, Łukasz Sołtysiak 
CHRISTINE Maria Szymańska   NAGŁOŚNIENIE: Przemysław Nowak 
ARCHAMABAUD Maciej Wilczyński  KOSTIUMY: Renata Pluta 
FRANÇOIS Michał Gapys   SCENOGRAFIA: Marta Szymańska, Andrzej Fiedoruk 
LEBLANC Dominik Kwiecień   OPRAWA GRAFICZNA: Anna Woźniak 
MARLENE Wiktoria Składowska 
CHEVAL Maciej Żach 
MENEAUX Łukasz Borowiecki 
SUFLER Magda Kędzierska 

FILMOWY SUKCES WERONIKI PAWUL 

Weronika Pawul uczennica klasy III C gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Drzewicy została laureatką I miejsca Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego 
Konkursu wiedzy o filmie i mediach „FILMOWE ŁÓDZKIE”.  

Organizatorem konkursu był Centralny Gabinet Edukacji Filmowej przy Pałacu Młodzieży 
im. Juliana Tuwima działający we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

Celem konkursu było między innymi rozwijanie uczniowskich zainteresowań tradycjami 
filmowymi Łodzi i regionu łódzkiego a także zachęcanie uczniów do wzbogacania wiedzy o polskim 
dziedzictwie filmowym. Był to konkurs trzystopniowy – szkolny, ponadszkolny i wojewódzki. 
Na etapie szkolnym uczestnicy konkursu  pisali test składający się z 30 pytań oraz pracy stylistycznej 
umożliwiającej uczniowi wykazanie się swoimi zainteresowaniami filmem. W drugim ponadszkolnym 
etapie uczestniczyło 66 uczniów z dziewięciu szkół województwa, którzy przystąpili do testu 
składającego się z 40 zadań, które wymagały pracy twórczej ucznia oraz z dłuższej wypowiedzi 
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pisemnej na zadany temat. Do eliminacji wojewódzkich 
zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli 70 % punktów 
możliwych do uzyskania. Ten sukces stał się udziałem 
drzewickiej gimnazjalistki przygotowywanej do konkursu 
przez nauczycielkę Bożenę Ramus. 

Finał wojewódzki odbył  się  21 maja 2018 r. w Pałacu 
Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi. 20 uczniów przedstawiło 
prezentacje multimedialne przybliżające powstanie 
wybranego filmu kręconego w Łodzi/województwie łódzkim 
oraz odpowiedziało na dwa pytania komisji powołanej przez 
Łódzkiego Kuratora Oświaty, której przewodniczącym był 
dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski. Weronika przygotowała 
prezentację o filmie „HUBAL” z 1973 roku docierając do 
naocznych świadków kręconego filmu. Wywiadu udzielił 
Weronice Filipin z klasztoru w Studziannie – ksiądz Jan 
Drewniak, który odprawiał mszę w bazylice w czasie 
najsłynniejszej sceny filmowej wejścia hubalczyków do kościoła. Komisja doceniła walory  
i oryginalność przygotowanej prezentacji jak również poprawność merytoryczną i językową wypowiedzi 
drzewickiej gimnazjalistki przyznając jej 95 % punktów możliwych do zdobycia. Z tak wysokim 
wynikiem, Weronika pokonała konkurencję zdobywając I miejsce w województwie. Gratulujemy!  

6 czerwca 2018 roku przypadała 200. rocznica śmierci generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego. Wielkiego Polskiego Bohatera Narodowego – legendarnego założyciela 
Legionów Polskich we Włoszech, a następnie współtwórcy i generała dywizji Wojsk Polskich 
Księstwa Warszawskiego, Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyża 
Jerozolimskiego Jana Henryka Dąbrowskiego (1755–1818). 

Dla Legionów Dąbrowskiego Józef Wybicki, żołnierz i poeta, w 1797 napisał „Pieśń Legionów 
Polskich we Włoszech”, która od początku przyjęta z aplauzem przez wojsko generała, nazywana 
była „Mazurkiem Dąbrowskiego”. Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości stała się hymnem 
państwowym. To o generale mówią słowa naszego hymnu: 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 

W parku przy Placu Wolności w Drzewicy, pod pomnikiem upamiętniającym wizytę Generała 
odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem postaci Jana Henryka Dąbrowskiego. 
Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Generała odprawiona w kościele 
parafialnym przez Proboszcza Parafii Drzewica ks. kan. Adama Płuciennika oraz wikariusza parafii 
ks. Roberta Falińskiego. Po zakończeniu mszy uczestnicy uroczystości udali się pod wspomniany 
obelisk do parku przy Placu Wolności.  

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 200 ROCZNICY ŚMIERCI GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO  
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SPOTKANIE AUTORSKIE  Z  ANNĄ SZAFRAŃSKĄ 
7 czerwca w sali wielofunkcyjnej Regionalnego 
Centrum Kultury odbyło  się spotkanie  
z autorką książki pt. „Właśnie tak!” – Anną 
Szafrańską. Uczestnicy spotkania z panią 
Anną mogli dowiedzieć się o jej inspiracjach 
dotyczących najnowszej książki a także 
o dalszych planach wydawniczych. Autorka 
ma w planie publikację jeszcze kilku książek, 
w paru z nich na pewno pojawi się wątek 
Drzewicy. Czekamy z niecierpliwością.  
Wszystkich, którzy chcieliby przeczytać 
„Właśnie tak”, zapraszamy do Biblioteki 
Samorządowej w Drzewicy. 

W uroczystościach uczestniczyli radni, sołtysi, przedstawiciele instytucji z terenu gminy, 
dyrektorzy szkół wraz z uczniami, ubrane w stroje z epoki przedszkolaki oraz mieszkańcy gminy. 
Specjalnymi gośćmi uroczystości byli przedstawiciele 25 Brygady Kawalerii Powietrznej 
z Tomaszowa Mazowieckiego, członkowie 7 Dywizjonu Lotniczego ze swoim dowódcą 
mjr. Kwiatkowskim. Po odegraniu hymnu państwowego zebrani pod pomnikiem wysłuchali 
przemówienia Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica Janusza Reszelewskiego, który krótko 
przypomniał życiorys Generała nawiązując do Jego wizyt w Drzewicy. Po tym złożono wieńce: 
w imieniu mieszkańców i władz samorządowych, w imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Drzewicy oraz delegacji 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. 

Pierwszą wizytę Generała Jana Henryka Dąbrowskiego kronikarze opisują w ten sposób: 

12 listopada 1794 r. pod wieczór dociera do Drzewicy dywizja gen. Jana Henryka Dąbrow-
skiego, która po klęsce maciejowickiej kierowała się tędy na Kraków. Zatrzymała się ona na noc 
w miasteczku i przyległych doń wsiach, Zakościela i Brzustowca. Generał Dąbrowski zakwaterował 
się we dworze Szaniawskich. Nad ranem nadeszła od Suworowa propozycja poddania się 
i kapitulacji. Jednocześnie Generał Dąbrowski otrzymuje drugą propozycję od pruskiego generała 
Kleista obozującego pod Wielką Wolą, aby wraz z wojskiem wszedł do armii pruskiej. Generał nie 
przyjął obu tych propozycji, a co rychlej zebrawszy wszystkich swoich Sztabosoficerów na rynku – 
po wydaniu krótkich rozkazów oświadczył na koniec: „najostatniejszym będę, który Ojczyznę, 
wojsko i Was porzucę” (źródło: Wieści Znad Drzewiczki, 1995 r. ) 

Wpisując się w uroczyste obchody tej rocznicy Biblioteka Samorządowa w Drzewicy 
przygotowała ekspozycję przybliżającą postać gen. Dąbrowskiego.  

Na głazie w parku przy placu Wolności znajduje się płyta z wyrytymi znamiennymi słowami 
wypowiedzianymi przez Generała podczas pobytu w Drzewicy. Monument ufundowano w 1994 r. – 
200 lat po wizycie Dąbrowskiego w Drzewicy. Powstał dzięki działaniom Towarzystwa Przyjaciół 
Drzewicy.   
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I PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PODKASANA MUZA” 
13 czerwca w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbył się pierwszy Przegląd Twórczości 

Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością „Podkasana Muza” Drzewica 2018. Festiwal zorgani-
zowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy przy współudziale Urzędu Gminy i Miasta 
Drzewica oraz Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy zgromadził w sali widowiskowej RCK 
ok. 300 osób, które raczyły się wyśmienitymi występami. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął 
Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Janusz Reszelewski.  Festiwal poprzedził krótki koncert uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy.  Podczas głównej części uroczystości 
prezentowali się przedstawiciele kilkunastu placówek, organizacji oraz instytucji pracujących na rzecz 
osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy przeglądu prezentowali olbrzymią różnorodność form twórczo-
ści artystycznej. Królował taniec i śpiew,  na co wskazuje nazwa przeglądu, ale nie zabrakło także 
elementów teatru, poezji oraz kabaretów. Różnorodne inscenizacje jakie można było zobaczyć w RCK 
rozbawiały publiczność do łez, skłaniały do głębszej zadumy a także porywały do tańca całą salę. Nie 
zabrakło własnych aranżacji znanych przebojów disco polo. Były także pieśni ludowe czy pantomima. Po 
zakończonych występach do wspólnej fotografii na scenie stanęli razem wszyscy artyści.  
Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica oraz Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego Marcin Bara-
nowski przekazali artystom pamiątkowe upominki. Po krótkim posiłku wszyscy, po raz kolejny udali 
się na salę widowiskową, bowiem w programie przewidziana była także wspólna dyskoteka. 

Poza wartością artystyczną zdecydowanie ważniejsza była integracja. Każda z obecnych placó-
wek z  osobna miała możliwość zaprezentowania efektów swojej pracy artystycznej. Bawili się 
jednak wszyscy razem.  

Aktywizacja twórcza osób z niepełnosprawnością odgrywa szczególną rolę w ich terapii. Atmos-
fera wspólnego śpiewu i tańców osób niepełnosprawnych jak i tych pełnosprawnych była czymś 
magicznym. Gratulujemy organizatorom pomysłu, wszystkim artystom talentu, a pracownikom 
organizacji i fantastycznie wykonanej pracy.  

 

IV DRZEWICKIE SLALOMY KAJAKOWE 
17 czerwca na Torze Kajakarstwa Slalomowego 
w Drzewicy odbyły się IV Drzewickie Slalomy 
Kajakowe. Zawody organizowane wspólnie przez 
Ludowy Klub Kajakowy Drzewica oraz Urząd 
Gminy i Miasta w Drzewicy były również dofi-
nansowane ze środków Województwa Łódzkie-
go w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
w 2018 r. Do rywalizacji na drzewickim torze 
stanęli zawodnicy z LKK Drzewica, KS Start 

Nowy Sącz, AZS AWF Kraków KKK Kraków a także LUKS Kwisa Leśna. W tym roku w kategorii 
OPEN mieli okazję rywalizować również turyści. Zawodnicy na co dzień nie trenujący w klubach 
kajakowych licznie przybyli na drzewicki tor sprawdzić swoje możliwości. W kategorii kobiet zwycię-
żyła Dorota Chałubińska natomiast w kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Jacek Wojtarek. 
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„ŚWIĘTOJAŃSKIE GRANIE” 

23 czerwca, jak co roku Drzewiczanie oraz goście bawili się przy świętojańskim graniu na 
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzewicy. Noc Świętojańska to tradycja, która 
podtrzymywana jest zarówno przez starszych jak i młodszych mieszkańców. To międzypokoleniowy 
charakter tworzy wyjątkowy klimat, który również w tym roku mieliśmy okazję odczuć.  

W tym roku występy artystów odbywały się na specjalnie przygotowanej scenie, nie jak w latach 
ubiegłych na popularnie nazywanym „Kręgu”. Wszystko ze względu na dbałość o jak najlepszą 
akustykę podczas występów. W pięknej scenerii na tle zachodzącego słońca, plaży i Drzewickiego 
Zalewu  zaprezentowali się przed zebraną publicznością uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
z Drzewicy, „CiSowianie”, przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy, 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Idzikowicach,  Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 
oraz zespoły ludowe Drzewiczanie i Mali Drzewiczanie.  

 Podczas sobotniego spotkania widzowie mieli także okazję i niewątpliwą przyjemność 
posłuchać gości z Jędrzejowa. W rytm folkowej nuty przygrywała  bowiem kapela „Jędrusie”. 
Po występach przy akompaniamencie Drzewickich zespołów ruszył orszak  z wiankami puszczanymi 
na wodę. W tej niezwykłej scenerii świateł na wodzie rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem 
„NO NAME”.   
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 30 czerwca już poraz trzynasty spotkali się Drzewiczanie rozsiani po Polsce i świecie, wierni 
czytelnicy „Wieści znad Drzewiczki”. Organizowane od 2006 roku przez Towarzystwo Przyjaciół 
Drzewicy „Spotkanie po latachR” zgromadziło blisko 100 osób, które mogły wspólnie powspominać 
lata młodości, zobaczyć się ze znajomymi, poczuć unikalny klimat miasteczka. Coroczne spotkania 
skłaniają uczestników do refleksji i zadumy nad upływającym czasem. Msza święta w intencji uczestni-
ków spotkania odprawiona w kościele pw. św. Łukasza to też wspomnienie tych drzewiczan, którzy 
odeszli od nas na zawsze. Nabożeństwo koncelebrowane przez proboszcza parafii w Drzewicy, 
ks. kan. Adama Płuciennika i ks. prał. Stanisława Madeja miało wyjątkowo uroczysty, a zarazem 
wzruszający charakter. Ksiądz proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie nawiązujące do historii 
miasta a oprawę artystyczną zapewniły chór parafialny i Młodzieżowa Orkiestra Dęta.  

XIII SPOTKANIE PO LATACH 

DRZEWICA SUMMER RUN 2018 – II OGÓLNOPOLSKI BIEG O PUCHAR BURMISTRZA 

24 czerwca po rocznej przerwie do Drzewicy znów zawitali sympatycy biegów długich. Na drugą 
edycję  5-kilometrowego biegu ulicami miasta „Drzewica Summer Run” przyjechało 101 biegaczy 
z całej Polski. Nie brakowało również mieszkańców Gminy Drzewica, którzy rywalizowali ze sobą 
w specjalnej kategorii. Na linii startu, wraz ze swoją grupą biegaczy, pojawiła się również 14-krotna 
mistrzyni Polski w biegach długich, jedyna polska mistrzyni świata w maratonie – pani 
Wanda Panfil. Współzawodnictwo z legendą polskich biegów na jednej trasie stanowiło dla wielu 
biegaczy nie lada gratkę. Biegacze mieli do pokonania 3 okrążenia na pętli ulicami: Staszica – 
Szkolna – Kobylańskich – Staszica. Pobiegł także Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Janusz 
Reszelewski. 
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FOTORELACJA Z XIII „SPOTKANIA PO LATACHR” 

Z kościoła przyjaciele Drzewicy przeszli pod eskortą policji do Regionalnego Centrum Kultury, 
gdzie ciepło i serdecznie powitała zebranych przewodnicząca TPD Anna Reszelewska prezentując 
na wstępie wiersz Antoniego Kmity pt.: „Słowo”. Głównym punktem oficjalnej części spotkania był 
program artystyczny pt.: „Na skrzydłach wolnościG” wpisujący się w obchody setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Montaż słowno-muzyczny łączył poezję ze śpiewem 
i zarazem kilka pokoleń wykonawców. Wiersze patriotyczne, m.in. Wandy Chotomskiej, Tadeusza 
Kubiaka, Marii Konopnickiej i Jana Pietrzaka deklamowały przedstawicielki władz TPD –  Anna 
Reszelewska, Irena Kwiecień, i Alina Szymańska. Paniom towarzyszyła drzewicka poetka Moni-
ka Kłobucka, która przedstawiła dwa własne utwory traktujące o ojczyźnie.  

Oto jeden z nich: wiersz „Ja POLSKA”  

Śpiew i niepowtarzalną choreografię przygotowały zespoły wokalne „Four M” i Małe Four M” pod 
kierunkiem Małgorzaty Malczewskiej ze SP im. Polskich Olimpijczyków. Młode wokalistki odnoszą 
znaczące sukcesy ogólnopolskie występując na scenach wielu miast Polski biorąc udział w różno-
rodnych festiwalach i konkursach wokalnych, więc nic dziwnego, iż koncert zakończył się wielkimi 
brawami. Gratulacje i wyrazy uznania dla organizatorów imprezy przekazał przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Marian Kalużny w imieniu swoim, nieobecnego burmistrza oraz gminnego samorządu.  

W Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków uczestnicy spotkania zostali podjęci obia-
dem, gdzie była okazja do rozmów, wspomnień i wzruszeń. Kolejnym punktem programu była 
promocja debiutanckiego tomiku poezji Moniki Kłobuckiej. Wydana przez TPD pozycja nosi tytuł 
„Z dna serca”. Tomik zawiera kilkadziesiąt utworów o bardzo różnorodnej tematyce. Większość 
z nich dotyka szeroko pojętego człowieczeństwa – miłości, wiary, macierzyństwa, tęsknoty, szczę-
ścia czy smutku. Są też wiersze o Drzewicy oraz dedykowane specjalnie dzieciom. Młoda i zdolna 
poetka podziękowała przewodniczącej Towarzystwa Annie Reszelewskiej oraz dyrektorce RCK 
Alinie Szymańskiej, a szczególnie swoim rodzicom –  Alicji i Władysławowi Królom, którym 
zadedykowała tomik „Za dar życia i trud wychowania”. Po raz kolejny tego dnia zrobiło się bardzo 
wzruszająco. Uczestnicy spotkania mogli nabyć tomik poezji z dedykacją autorki.  

Ostatnim punktem „Spotkania po latachG” była popołudniowo-wieczorna biesiada przy ognisku, 
grillu i akordeonie na terenie domków letniskowych na Skale.  

Założyli mi kajdany na ręce i nogi, 
Pohańbili Orła i Flagę biało-czerwoną, 
Chcieli uczyć moje dzieci obcej mowy, 
Chcieli, abym była zniewoloną. 

 

I rozdarli na kawałki moje ciało, 
I w me serce twarde ostrze wbili, 
Ale jedno im się nie udało, 
Mego ducha nigdy nie stłamsili: 
 

Moi synowie oddawali życie swoje, 
Bo cenniejsza dla nich wolność moja była, 
Choć ich serca dopadały niepokoje, 
To wierzyli, że zwycięży ducha siła. 

I nadeszła chwila tak oczekiwana: 
Odzyskałam to co najcenniejsze, 
I zaczęła się zabliźniać sroga rana, 
I mogliśmy wszyscy cieszyć się zwycięstwem. 

 

Dzisiaj jestem wolna, Drogie Dzieci, 
I starajcie się to cenić i szanować, 
Czcijcie pamięć, tych którzy odeszli, 
By nam wolność, płacąc życiem, ofiarować. 
 

Monika Kłobucka 
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MGKS DRZEWICA PISZE NOWĄ HISTORIĘ  
DRZEWICKIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

Piłkarze MGKS Drzewica rozpoczęli wiosenną rundę sezonu 2017/2018 od zwycięstwa nad 
drużyną RKS Radomsko, która nie poniosła porażki w rozgrywkach jesiennych 2017. I tak się 
zaczęła dobra tegoroczna passa i marsz w górę tabeli rozgrywek piłkarzy drzewickiego klubu 
prowadzonych przez trenera Ryszarda Pomykałę. Sezon zakończyli na 4 miejscu 
w rozgrywkach klasy okręgowej OZPN Piotrków Trybunalski, najwyższym odkąd Drzewica 
występuje w tym okręgu – od 2000 roku. Minęły piłkarskie wakacje i 19 sierpnia Drzewiczanie 
rozpoczęli kolejny sezon 2018/2019. Mimo, że drużynę pożegnał Amerykanin Omar Tall 
przechodząc do Radomska, to piłkarze Drzewicy nadal zadziwiają. Sezon rozpoczęli zwycięstwem 
nad Włókniarzem Moszczenica 2:0 i jak na razie kolejnych sześć meczy rozstrzygnęli na swoją 
korzyść. Mamy lideraG śpiewają piłkarze w szatniG i oby tak dalej, chociaż do zakończenia sezonu 
jeszcze daleko i wszystko może się zdarzyć, bo w sporcie porażki są nieuniknione. 

Tak więc ten rok jest niewątpliwie potwierdzeniem, że w Drzewicy na dobre odradza się piłka 
nożna, MGKS Drzewica jest rewelacją obecnej rundy i ma szansę na miejsce w czołówce 

KILKA SŁÓW O SPORCIE 

Od wielu lat znaczącym i liczącym się sportem drzewickim jest kajakarstwo górskie. 
O wysokim poziomie tej dyscypliny świadczą sukcesy młodych, odważnych sportowców, którzy 
zdobywali medale na wielu torach Polski i świata – sięgając zaszczytu udziału w Igrzyskach 
Olimpijskich i  zdobyciu srebrnego medalu w Sydney. Niebawem jubileusz 40-lecia kajakarstwa 
w Drzewicy, o czym napiszemy. Ostatnio obserwujemy renesans piłki nożnej w Drzewicy, o tych 
sukcesach poniżej kilka optymistycznych informacji. 

To bardzo cieszy, że istniejące, zadbane obiekty sportowe w postaci toru kajakarstwa 
górskiego i stadionu piłkarskiego są w pełni wykorzystane i spełniają swoją rolę. 
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tabeli okręgówki. Amatorów dorosłej piłki jest blisko 50, zatem klub dysponuje też rezerwami. Siłę 
rozpędową wszelkich działań klubu stanowi jednak młodzież. Warto wspomnieć, że wśród seniorów 
wyróżnia się grupa chłopców w wieku 16–20 lat, którzy zbierają doświadczenia w „dorosłej piłce”. 
Liczba ponad 100 młodych adeptów piłkarstwa – biorąc pod uwagę szkolenie w kategoriach 
wiekowych od 7 do 15 roku życia – robi wrażenie. Z chwilą podjęcia funkcji Prezesa Zarządu Klubu 
przez Krzysztofa Czarneckiego, byłego piłkarza „Gerlacha”, postawiono na pracę z młodzieżą 
i to się realizuje. Już dzisiaj drużyna Trampkarzy z rocznika 2004 jest równorzędnym partnerem dla 
zespołów z Opoczna, Tomaszowa Mazowieckiego, Przysuchy czy Końskich – o czym świadczą 
wyniki spotkań. To, że młodzież ma szansę rozwoju jest wynikiem dobrej współpracy Klubu 
z Urzędem Gminy i Miasta Drzewica – reprezentowanym przez pasjonata sportu – Burmistrza 
Janusza Reszelewskiego. Najstarsza drużyna młodzieżowa – Trampkarze (rocznik 2004–2005) od 
marca wyjeżdża na teren całego województwa łódzkiego i mierzy się z drużynami klubów, mających 
w swoich gablotach Mistrzostwa Polski, jak np. Widzew Łódź, czy ŁKS szkolących także 
reprezentantów Polski. Kolejna grupa w małej klubowej akademii – to Młodzicy (rocznik 2006–2007) 
trenujący w grupie blisko 20 zawodników. W ich przypadku, dobiegła końca nauka przez zabawę. 

Wśród drużyny Orlików (rocznik 2008–2009) obok dominujących chłopców są również 
dziewczęta, które doskonale uzupełniają skład, często dając „popalić” swoim kolegom. Najmłodszą 
grupę stanowią Żaki (rocznik 2010 i młodsi), którzy regularnie trenują i biorą udział w dedykowanych 
dla nich rozgrywkach turniejowych. Najważniejsze, że jest duże zainteresowanie młodzieży i rosną 
następcy do drużyny seniorów. 

Pozostaje jeszcze raz wspomnieć o seniorach. Nie przegrali meczu od 17 spotkań, 
a w drodze do półfinału Pucharu Polski, na szczeblu okręgu piotrkowskiego, wyeliminowali 
wyżej notowaną Ceramikę Opoczno oraz KS Paradyż, który od ponad 10 lat grał na poziomie 
III i IV Ligi. Przed podopiecznymi trenera Pomykały wkrótce kolejna szansa, w kolejnej rundzie 
Pucharu. Do drzewickiego zespołu piłkarzy nie trzeba już szukać zawodników – oczywisty trzon 
stanowią miejscowi zawodnicy lub wychowankowie, chociaż gracze z zewnątrz coraz częściej 
pukają do drzwi Klubu. 

Pozostaje mieć nadzieję, że dobra atmosfera i organizacja pracy w połączeniu ze 
współpracą z Burmistrzem Januszem Reszelewskim oraz zaangażowaniem Prezesa Klubu 
Krzysztofa Czarneckiego – rokują kontynuację dobrej sportowej passy ku radości 
zawodników i kibiców – czego dawno w Drzewicy nie było. 
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Realizacja zadań inwestycyjnych i społecznych na terenie Gminy i Miasta Drzewica 
 w latach 2015–2018 

Mijająca kadencja skłania do podsumowania efektów pracy władz samorządowych, które 
mogły być z powodzeniem realizowane dzięki dużemu wzrostowi dochodów gminy oraz środkom 
pomocowym pozyskiwanym z zewnątrz.  

ZREALIZOWANE INWESTYCJE 

Rok 2015 

1. Oddanie do użytku Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.  
2. Współudział w budowie i remontach dróg powiatowych: 

• Radzice Małe, 
• Radzice Duże, 
• Drzewica, ul. Sikorskiego, 

3. Budowa i remonty dróg gminnych w miejscowościach: 
• chodnik przy drodze gminnej w Żardkach, 
• parking przy placu zabaw w Radzicach Małych, 
• dokumentacja rozbudowy ul. Staszica i ul. Hubala w Drzewicy, 
• dokumentacja przebudowy drogi tzw. „Szkolnej” w Domasznie. 

4. Wykup gruntów pod : 
• świetlicę wiejską w Werówce,  
• rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drzewicy, 

5. Ogrodzenie terenu przy OSP w Krzczonowie. 
6. Ogrodzenie budynku OSP w Radzicach Dużych. 
7. Zakupy wyposażenia dla jednostek OSP. 
8. Wydatki na rzecz oświaty, kultury i sportu: 

• zakup i montaż piłkochwytów w Domasznie i Idzikowicach, 
• remont części kuchennej, zaplecza i instalacji ppoż w przedszkolu, 
• zakup sprzętu i pomocy naukowych dla szkół, 
• budowa placów zabaw w Zakościelu i Trzebinie, 
• utwardzenie placu przed budynkiem LKS w Radzicach Dużych, 

9. Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnej do budynków noclegowych na „Skale” 
w Drzewicy. 

10. Budowa przyłącza wodociągowego do boiska w Brzuzie. 
11. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego w Drzewicy. 
12. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. 
13. Zakup kosiarki samojezdnej dla MGKS Drzewica. 
14. Zakup kosiarki samojezdnej do Świerczyny. 
15. Zakup kosiarki samojezdnej dla LKS Radzice. 

Rok 2016 

1. W zakresie budowy i remontów dróg: 
• budowa chodnika na odcinku Drzewica-Zakościele, 
• współudział w rozbudowie drogi Idzikowice – Brzuza (II etap), 
• przebudowa ul. Hubala w Drzewicy,  
• przebudowa drogi gminnej w Domasznie („szkolna”), 
• rozbudowa drogi gminnej w Brzustowcu („Górki”), 
• budowa drogi wewnętrznej w Giełzowie, 
• budowa ul. Parkowej w Drzewicy, 
• budowa ul. Staszica (od ul. Szkolnej do ul. Żeromskiego), 
• przebudowa ul. Staszica w Drzewicy wraz z budową parkingów, 
• opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzecznej, fragment drogi gminnej w Jelni, 

drogi wewnętrznej w Dąbrówce, drogi Krzczonów – Trzebina, odwodnienia drogi gminnej 
w Żardkach.   

2. Wykup gruntów pod drogę w Radzicach Małych i plac zabaw w Trzebinie. 
3. Remont budynku mieszkalno-komunalnego przy pl. Wolności w Drzewicy. 
4. Remont placu przed budynkiem OSP w Drzewicy. 
5. Budowa ogrodzenia placu szkolnego przy SP w Drzewicy (w ramach Budżetu 

Obywatelskiego). 
6. Budowa ogrodzenia placu szkolnego przy SP w Idzikowicach. 
7. Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowa w Drzewicy (w ramach Budżetu Obywatelskiego). 
8. Budowa oświetlenia drogowego w Radzicach Małych. 
9. Zakup altany na plac zabaw w Świerczynie. 

10. Budowa placu zabaw w Trzebinie. 
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11. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Radzicach Dużych. 
12. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w  Domasznie. 
13. Budowa siłowni przy budynku „Sztajner” w Drzewicy (w ramach Budżetu Obywatelskiego). 
14. Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb wniosku o dofinansowania unijne – kolektory 

słoneczne. 
15. Odbiór i utylizacja azbestu. 
16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy świetlic wiejskich w Werówce 

i Jelni.  
17. Współfinansowanie remontów wiaduktów kolejowych w Werówce i Strzyżowie. 
18. Dostawa i montaż tablic promocyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 728 w Drzewicy. 
19. Budowa wiaty przystankowej w Radzicach Dużych. 
20. Budowa wiaty parkingowej w lesie „Parchowiec”. 
21. Zakupy wyposażenia dla jednostek OSP. 

Rok 2017 

1. Termomodernizacja i remont budynku UGiM w Drzewicy. 
2. W zakresie budowy i remontów dróg:  

• budowa drogi gminnej Krzczonów–Trzebina, 
• przebudowa drogi gminnej w Jelni, 
• budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżów,  
• budowa ul. Rzecznej, 
• budowa drogi w miejscowości Dąbrówka (do zalewu), 
• przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żardki, 
• przebudowa drogi gminnej w Radzicach Małych (do cmentarza), 
• przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żardki (do szkoły),  
• budowa chodnika ul. Szkolna w Drzewicy (do gimnazjum), 
• budowa chodnika na osiedlu Słonecznym w Drzewicy, 
• utwardzenie drogi na targowisku gminnym, 

3. Remont budynku na targowisku gminnym.  
4. Montaż telebimu. 
5. Budowa oświetlenia stadionu miejskiego (w ramach Budżetu Obywatelskiego).  
6. Zadaszenie i remont balkonu w budynku Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica. 
7. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzewicy. 
8. Przebudowa placu przed remizą OSP w Brzustowcu. 
9. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Radzicach Małych.  

10. Dostawa i montaż piłkochwytu w Idzikowicach. 
11. Dostawa i montaż bramy garażowej w budynku OSP Zakościele. 
12. Wykonanie odwodnienia fragmentu drogi gminnej w miejscowości Trzebina. 
13. Odbiór i utylizacja azbestu. 
14. Zakupy wyposażenia dla jednostek OSP. 
15. Zakup samochodów strażackich dla jednostek OSP Trzebina i OSP Strzyżów. 
16. Budowa wiaty w miejscowości Świerczyna.  
17. Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej przy utrzymaniu rowów melioracyjnych. 
18. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic i numerami mieszkań.  

Rok 2018 

1. Montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych.  
2. W zakresie budowy i remontów dróg:  

• przebudowa drogi gminnej w Domasznie (etap I i II), 
• budowa drogi Świerczyna–Giełzów, 
• budowa drogi gminnej w Brzustowcu (Smugi), 
• przebudowa ul. Armii Krajowej w Drzewicy, 
• przebudowa drogi gminnej w Radzicach Dużych (obok boiska). 

3. Zakupy wyposażenia dla jednostek OSP. 
4. Odwodnienie drogi gminnej Trzebina (Jabłony). 
5. Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy. 
6. Zakup samochodów gaśniczo-ratowniczych dla jednostek OSP w Żardkach i Zakościelu. 
7. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Braci Kobylańskich – utworzenie i wyposażenie 

Dziennego Domu „Senior +”. 
8. Budowa napowietrznej linii energetycznej przy ul. Hubala w Drzewicy oraz w miejscowościach 

Idzikowice, Trzebina i Zakościele. 
9. Budowa placu zabaw na os. Mieszka I w Drzewicy (w ramach Budżetu Obywatelskiego). 

10. Montaż barier łańcuchowych przy Przedszkolu Samorządowym w Drzewicy (w ramach 
Budżetu Obywatelskiego).  

11. Budowa placu zabaw w Giełzowie.  
12. Zakup działki oraz budowa boiska w miejscowości Żardki. 
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13. Budowa chodnika na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzewicy.  
14. Budowa świetlicy wiejskiej w Jelni. 
15. Budowa parkingu przy pl. Kościuszki w Drzewicy. 
16. Odnowienie elewacji budynku UGiM w Drzewicy. 
17. Zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem UGiM w Drzewicy. 
18. Odbiór i utylizacja azbestu. 
19. Budowa skweru Drzewickich Olimpijczyków w Drzewicy. 
20. Przystąpienie do realizacji programu wymiany pieców centralnego ogrzewania w budynkach 

mieszkalnych.  

ZREALIZOWANE PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE – TZW. MIĘKKIE 

1. Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3–6 lat.  
2. Udział w projekcie „Nowoczesne oddziały przedszkolne”. Doposażenie pracowni, kuchni, 

zakup sprzętu audio-video, mebli, remont łazienek, szatni, utworzenie placów zabaw.  
3. Udział w programie „Aktywna tablica” – pozyskano środki finansowe na zakup tablic 

interaktywnych i projektorów multimedialnych do szkół podstawowych w Drzewicy, Domasznie 
i Radzicach Dużych. 

4. W Szkole Podstawowej w Brzustowcu oddana do użytku została czwarta w gminie 
specjalistyczna pracownia przyrodnicza w ramach konkursu „ekopracownie” WFOŚiGW 
w Łodzi. 

5. Pozyskano środki finansowe z WFOŚiGW w Łodzi na realizację kolejnego zadania z zakresu 
edukacji ekologicznej „Nasze eko-podróże”. 

6. W 2017 r. wdrożono Drzewickie Granty Oświatowe. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych 
dla uczniów. 

7. Programy sportowe – ministerialne: 
• „Umiem PŁYWAĆ”.  
• Multisport i Juniorsport w latach 2014- 2016. 

8. Programy zdrowotne: 
• Cztery edycje Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV). 
• Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych.  
• Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I. 
• Cztery edycje programu zdrowotnego Profilaktyka raka prostaty u mężczyzn +49 lat. 

9. Organizacja Drzewickiego Przeglądu Twórczości Szkolnej w RCK w Drzewicy, konkursu pn. 
„Drzewicki Mistrz Ortografii”, Gminnego Konkursu Informatycznego. 

10. Fundowanie stypendiów sportowych i naukowych dla uczniów klas VII i VIII szkół 
podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych.  

11. Nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół. 
12. Wypłata stypendiów socjalnych, zwalnianie z kosztów dożywiania. 
13. Dofinansowanie sportu szkolnego. 
14. Turnieje i zawody sportowe. Drzewica co roku jest gospodarzem ogólnopolskich zawodów 

kajakowych.  
15. Obiekt Orlik i program Animator – pełne wykorzystanie infrastruktury sportowej. 
16. Gmina w 2017 r. przystąpiła do projektu „Aktywny senior”. W ramach tego projektu odbywają 

się bezpłatne zajęcia sportowe dla seniorów w wieku 65+. 
17. Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Drzewicy. 
18. Pozyskanie z rezerwy oświatowej MEN środków na tzw. edukację włączającą, organizację 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyposażenie pracowni przyrodniczej w SP Idzikowice. 
19. Zakup 300 szt. kamizelek odblaskowych dla przedszkolaków we wszystkich placówkach. 
20. SMS-owy system powiadamiania mieszkańców. 
21. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych, w tym działających w obrębie kultury, 

sportu, rekreacji i turystyki. 
22. Realizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych. 
23. Paczki świąteczne dla rodzin najuboższych.  
24. Wyprawki dla nowonarodzonych mieszkańców gminy.  
25. Finansowanie punkt dystrybucji żywności. 
26. Prezenty świąteczne dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 90 lat.  
27. Wydanie folderu promocyjno-informacyjnego Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Drzewica.  
28. Organizacja spotkań opłatkowo-noworocznych dla mieszkańców gminy i miasta Drzewica. 
29. Organizowanie w sali widowiskowej RCK cyklicznych bezpłatnych seansów filmowych dla 

mieszkańców o tematyce religijnej. 
30. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Drzewica m.in. Dni Drzewicy, 

Sobótki, Drzewica Summer Run.  
31. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez organizację Dożynek Gminnych.  
32. Finansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 

Dobra sytuacja finansowa gminy pozwala z optymizmem planować i realizować kolejne 
zadania na najbliższe lata. 



Str. 28 2/106/2018  Wieści znad Drzewiczki 

  

Oddanie do użytku Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy (2015 r.)     Wyremontowanie ul. Sikorskiego w Drzewicy (2015 r.)  

  

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Domasznie (2016 r.)           Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżów (2017 r.) 

  

Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Drzewicy (2017 r.)               Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Trzebinie (2017 r.)  

  

Budowa świetlicy wiejskiej w Jelni (2018 r.) Montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych (2018 r.)  


