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Szanowni Czytelnicy, 2 grudnia br. minęło 60 lat kiedy ukończono 

rewindykację (odzyskanie) maszyn fabrycznych z niemieckiego miasta 

Guben. W odzyskaniu zagrabionego mienia brała udział 

kilkunastoosobowa grupa pracowników „Gerlacha”. 

Pokonując ciągłe szykany ze strony Niemców oraz sowieckich władz 

wojskowych utrudniających wywóz maszyn, zdołali w ciągu miesiąca 

przywieźć do fabryki 120 maszyn ze 140 wywiezionych przez Niemców 

w sierpniu 1944 r. Pozostałe 20 maszyn niemających napisu „C.L. 

Longert Drzewica” zostało zarekwirowane przez Rosjan i nigdy już ich 

nie odzyskano. Wszyscy pracownicy, którzy sprowadzali odzyskane 

maszyny, już nie żyją. Pracowałem w „Gerlachu” 35 lat i nigdy nie 

słyszałem na akademiach zakładowych z okazji „Dnia Metalowca”, czy 

innych, by wymieniono ich nazwiska, czy im podziękowano. A przecież 

dzięki ich staraniom pracę w zakładzie w latach powojennych znalazło 

kilkaset ludzi. Udało mi się ustalić nazwiska tych pracowników, którzy 

sprowadzali z Guben zagrabione maszyny, choć nie jestem pewien, czy to 

jest pełna lista. W rewindykacji maszyn brali także udział pracownicy, 

którzy byli w Milicji Fabrycznej. Ich celem była ochrona maszyn i ich 

eskortowanie do Polski. Nazwiska tych wszystkich pracowników 

znajdziecie Czytelnicy na kolejnych stronach Kwartalnika. Redakcja 

Kwartalnika dziękuje członkom rodzin tych pracowników za udzielenie 

cennych informacji na temat rewindykacji maszyn. Dziękujemy również 

p. Zbigniewowi Gapysowi za udostępnienie pamiętnika swojego ojca. 

Ciekawego czytania życzy 

 

Ryszard Bogatek 
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Z pamiętnika Wacława Gapysa (1920-1970) 

Dnia 15 I 1945 roku wieczorem dotarły dwa czołgi radzieckie do Drzewicy. Wjechały 

ulicą od strony Zychorzyna. Ostrzelawszy osadę, w której byli Niemce, wycofały się na 

wschód. Na drugi dzień nastąpiło całkowite wyzwolenie. Front tego dnia przeszedł za 

Opoczno w kierunku Tomaszowa. Był to słoneczny ale mroźny dzień. 

Dnia 17 I 1945 roku poszedłem do fabryki. Niemca żadnego. Zebraliśmy się 

w kantorze fabryki. Obecni byli: inżynier Dziewota-Jabłoński, który za czasów 

Kobylańskich i przez okres okupacji był kierownikiem technicznym, inżynier Roman 

Masiewicz, jego zastępca, Mieczysław Sobkiewicz kierujący warsztatem mechanicznym, 

Jan Trynkos – majster placu robót gospodarczch i transportu, Stefan Szczepanik – 

długoletni pracownik, robotnik akordzista osadzalni, Władysław Lesiakowski – stary 

robotnik z Piłowni (Okrawalni), Stanisław Suskiewicz – kasjer, również długoletni 

pracownik fabryki. 

Ja, chociaż najmłodszy wiekiem, wśród nich i stażem, ale oprócz kasjera najstarszy 

z Biura Obrachunkowego oraz kilku innych pracowników. 

Na naradzie postanowiono najpierw:  

1. Ponieważ sytuacja polityczna i gospodarcza się zmieniła przeto kierownikiem fabryki 

zostaje na okres tymczasowy inż. Jacek Dziewota-Jabłoński, ale utworzy się Komitet 

Fabryczny, który zespołowo będzie kierował fabryką. Wykonawcą poleceń Komitetu 

będzie Jabłoński względnie jego zastępca Masiewicz. Gdy zajdzie potrzeba z władzami 

wojskowymi rozmawiać będzie Jabłoński w towarzystwie dwóch członków Komitetu. 

2. Zabezpieczyć fabrykę przed ewentualnym rabunkiem przez stosowanie dyżurów. 

Wprawdzie byli stróże fabryczni ale byli to staruszkowie, więc w nocy należało dyżur 

wzmocnić przez dodanie dwóch starszych robotników. 

3. Firmę Chrystian L. Longert unieważniamy. Fabryce ze względu na tradycję i dużą 

popularność dawnej firmy przywraca się jej starą nazwę „Bracia Kobylańscy Sp. Akc. 

„Gerlach” Fabryka Wyrobów Stalowych” w Drzewicy. Zmieniono tylko owe Kuźnice 

Drzewickie na Drzewicę. 

4. Sporządzi się remanent wyrobów gotowych w magazynie, gdyż w czasie przejścia frontu 

pewne wyroby z magazynu zostały zabrane przez Niemców lub wydane żołnierzom. Gdy 

zajdzie potrzeba wydawać jako reklama, ale rejestrować ilość sztuk i komu się wydaje. 

5. Biuro Obrachunkowe ma być czynne. Dokonać obliczenia zarobków pracownikom 

zatrudnionym do 15 stycznia 1945 roku i przygotować wypłatę za robociznę. 

6. Zająć się reperacją uszkodzeń i zabezpieczeń pozostałych maszyn i urządzeń przy czym 

zatrudniać te osoby, które były pracownikami w dniu 14 stycznia 1945 roku. Nowych 

pracowników na razie nie przyjmować. 

Nawiązać kontakt z władzą powiatową jaka powstanie w Opocznie.  

Za punkt 2 odpowiedzialny będzie Komitet Fabryczny i inż. Jabłoński. 

Punkt 4 poleca się wykonać Michałowi Zimnickiemu, który był magazynierem i Janowi 

Mądremu długoletniemu robotnikowi magazynu. 

Wykonaniem punktu 5 zajmie się Wacław Gapys. 

Wykonaniem punku 6 zajmą się: inż. Roman Masiewicz oraz Mieczysław Sobkiewicz 

i Jan Trynkos. 
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Zdjęcie z 1940 r. przed domem Augusta Kobylańskiego. Z lewej współwłaściciel August Kobylański, 

z prawej -  inż. Jacek Dziewota-Jabłoński (późniejszy tymczasowy kierownik Fabryki „Gerlach”). 

 

 

Telegram wysłany z Niemiec w sprawie odzyskania maszyn 
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REWINDYKACJA MASZYN GERLACHOWSKICH Z GUBEN 

 
18 stycznia 1944 roku do firmy „Bracia Kobylańscy S.A.”  w Warszawie 

przyszło pismo dotyczące przejęcia zakładu przez władze niemieckie „Wydziału 

Gospodarczego Urzędu Powierniczego Generalnej Guberni – Dystrykt Radom”. Na 

mocy tego pisma, od daty jego wystosowania dyrektorem firmy „Bracia Kobylańscy” 

został Chrystian Leo Longert mający biuro w Warszawie. Z chwilą przejęcia firmy 

„Gerlach” zmieniono jej nazwę na „CHRYSTIAN L.LONGERT – DRZEWICA”. 

Dyrektor Longert nie był bynajmniej osobą nieznaną zarówno dla właścicieli jak i dla 

pracowników „Gerlacha”. To właśnie on w 1935 roku sprowadził i instalował na 

zamówienie maszyny do wyroby żyletek w naszej fabryce. Być może w czasie 

pobytu w „Gerlachu”, zapoznał się z parkiem maszynowym jakim dysponował 

zakład i z tego powodu został przez władze niemieckie wyznaczony na stanowisko 

dyrektora. 

Podobno w czasie jego zarządzania fabryką podejmowano w niej próby 

tłoczenia ogniw gąsiennicowych do czołgów, ale próby nie wypadały pomyślnie. 

Po wyzwoleniu Lublina i powołaniu (21 VII 1944 r.)  Polskiego Komitetu 

Wyzwolenia Narodowego oraz zbliżającego się frontu, dyrektor Longert w  sierpniu 

postanowił ewakuować fabrykę. Część maszyn i pracowników została przewieziona 

do Tomaszowa Maz. a pozostałe maszyny Niemcy zdemontowali i wywieźli do 

Dessau a potem do Guben. 18 stycznia 1945 roku utworzono 12-osobowy Komitet 

Robotniczy (Fabryczny). Miał on za zadanie: opiekę nad uratowanym majątkiem 

fabrycznym, dbać o sprawy bytowe załogi i rodzin pracowników wywiezionych do 

Niemiec. 28 stycznia 1945 roku dyrektorem fabryki zostaje mianowany inż. Jacek 

Dziewota-Jabłoński a na jego zastępcę powołano inż. Romana Masiewicza. 

Komitet Robotniczy pod kierownictwem dyrektorów czyni starania 

o odzyskanie wywiezionych maszyn. O miejscu lokacji maszyn dowiedziano się od 

przybyłych z Niemiec pracowników, którzy byli zabrani w celu ich instalowania. 

Starania o zezwolenie i przeprowadzenie dochodzeń w sprawie maszyn w Guben 

trwały od lutego aż do początków października 1945 roku. W tym okresie 

naprawiono niemiecki samochód ciężarowy, który miał być pomocny w transporcie 

maszyn, powołano Milicję Fabryczną i ustalono skład osobowy pracowników 

mających przywieźć zrabowane maszyny. 

Pracownikami tymi kierowali doskonali fachowcy mechanicy: Mieczysław 

Sobkiewicz – senior oraz Michał Studentkowski. Do zdemontowania maszyn 

w Guben wyznaczeni zostali: Zdzisław Sobkiewicz, Piotr Stępień, Zygmunt 

Łęgosz, Bronisław Pierściński, Józef Koperkiewicz, Maksymilian Michałowski, 

Socha z Antoniowa, Wągrecki (imion nie ustalono). 

Skład osobowy Milicji Fabrycznej: Władysław Długosz, Stanisław Pomykała, 

Józef Wrzosek, Franciszek Filip, Witold Okurowski, Tadeusz Komorowski 

i Władysław Piecyk. 
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22 października 1945 r. wyjechała do Guben pierwsza grupa pracowników. 

Dokładny opis przeczytacie Państwo w oryginalnym sprawozdaniu sporządzonym 

przez inż. Romana Masiewicza oraz w piśmie wystosowanym przez dyrekcję fabryki 

do Biura Rewindykacji i Odszkodowań w Pruszkowie. Należy tu nadmienić, że 

sprawujący nadzór nad fabrycznymi maszynami i urządzeniami oraz nad ich 

remontem Mieczysław Sobkiewicz senior miał nawet wielkie nieprzyjemności z tego 

powodu. Został wezwany do Urzędu Bezpieczeństwa w Opocznie, gdzie oskarżano 

go o zbyt powolny remont maszyn i ich celowe niszczenie. Ktoś „życzliwy” doniósł, 

że maszyny stoją na placu nie zabezpieczone i rdzewieją. Pan Mieczysław 

Sobkiewicz jako fachowiec tłumaczył „znawcom” z UB, że żeliwnym korpusom 

maszyn to wcale nie szkodzi, a wręcz przeciwnie. Stojące na powietrzu korpusy 

sezonują się i w ten sposób likwidowane są wewnętrzne naprężenia, które mogą 

spowodować w czasie pracy maszyny pęknięcia. Gdy wychodził z UB stojący 

wartownik powiedział – „Miał pan wielkie szczęście, stąd rzadko ktoś wychodzi”. 

Pisząc o rewindykacji maszyn chciałem Państwu przypomnieć nazwiska tych 

ludzi, którzy nie szczędzili trudu i czasu by zakład po zniszczeniach wojennych 

znowu stał się znaną firmą w Polsce i za granicą. 

Dziś, na naszych oczach, wniwecz obraca się ponad stuletnią historię 

„Gerlacha” w Drzewicy. Komin, stare hale i maszyny nigdy nie doczekały się 

wpisania do rejestru zabytków budownictwa i przemysłu maszynowego.  A przecież 

niektóre z odzyskanych maszyn takich jak tokarki zostały zakupione przez 

pracowników i do dziś pracują w przydomowych warsztatach. 

Na stronach Kwartalnika zapoznacie się Państwo z odbitkami oryginalnych 

dokumentów sprzed 60 lat. W następnym numerze zamieścimy wspomnienia pana 

Leszka Pierścińskiego o jego pracy, którą rozpoczął w „Gerlachu” w 1947 roku. 

 

TELEGRAMY DOTYCZĄCE REWINDYKACJI MASZYN Z GUBEN 
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Członkowie Milicji Fabrycznej, którzy brali udział w rewindykacji maszyn 
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Do  

Biura Rewindykacji i Odszkodowań 

C.Z.P.M. 

Pruszków 

Sienkiewicza 17 

 

W odpowiedzi na okólnik Nr 90/45 z dnia 30.7.1945 r. 

w sprawie miesięcznych sprawozdań o rewindykacji maszyn 

komunikujemy, że dwa takie sprawozdania przesłaliśmy Wam 

w miesiącu wrześniu i październiku obejmujące przygotowania 

do zamierzonej rewindykacji 140 naszych maszyn wywiezionych 

przez okupantów do Guben nad Nissą. 

Obecnie przesyłamy sprawozdanie z zakończenia akcji 

rewindykacyjnej naszych maszyn. Sprawozdanie z przepro-

wadzonej rewindykacji w niemieckim Gubinie podajemy jako 

sprawozdanie naszego Dyrektora Technicznego inż. Masiewicza, 

który osobiście kierował tą akcją. 

Obrabiarki, które wyszły drogą kolejową z Gubina nadeszły 

do stacji kolejowej Opoczno w terminie od 10-14 dni, pod 

konwojem naszej milicji fabrycznej. Wyładowanie tych maszyn 

musiało być przeprowadzone niezwykle szybko ze względu na 

ograniczone terminy przeładunkowe kolei państwowych, tak, że 

część załogi fabrycznej była wysyłana codziennie na rampę 

stacji kolejowej w Opocznie, by tam dokonywać 

natychmiastowych wyładowań. Prace były również prowadzone 

i w ciągu nocy. Ponieważ auta nasze w związku z pracą 

przetransportowywania obrabiarek z Guben z niemieckiej na 

polską stronę, doznały ogromnych uszkodzeń, nie można je było 

zużyć na przetransportowanie obrabiarek 20 km szosą, to jest 

ze stacji kolejowej Opoczno do Fabryki w Drzewicy. 

Sprawa ta została rozwiązana przez wynajęcie furmanek, 

którymi odstawialiśmy do Drzewicy całość maszyn. Transport 

ten z przerwami trwał około 4 tygodni. 
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Obecnie obrabiarki są rozlokowane w poszczególnych 

działach lub też złożone w wielkiej hali nowej polerowni. 

Stan ten w jakim maszyny nadeszły do nas jest godny 

pożałowania. W czasie ewakuacji przez okupantów w sierpniu 

1944r roku maszyny te były ładowane na auta wojskowe jeńcami 

sowieckimi, następnie odwożone na stację kolejową Opoczno, 

gdzie ładowano je na rampie do wagonów kolejowych. Stamtąd 

bez żadnych umocowań w wagonach, zostały przetransportowane 

do miejscowości Dessau do Fabryki Waggonen-Fabrik A.G. Dessau 

i tam wyładowane. W miesiącu październiku nastąpiło 

załadowanie tych maszyn znowu do wagonów i transport do 

Guben, gdzie zostały wyładowane w fabryce, w dawnej garbarni 

firmy Emanuel Meier. Tam zostały umieszczone częściowo 

w halach, częściowo na wolnym powietrzu, bez jakiegokolwiek 

zabezpieczenia. W miesiącu marcu i kwietniu 1945 roku kiedy 

front ustalił się nad rzeką Nissą, fabryka była między dwoma 

liniami frontu, radzieckiego i niemieckiego przez okres 

6 tygodni. Obrabiarki te służyły za schrony oraz za bunkry 

wojskom niemieckim. Można sobie wyobrazić w jakim stanie 

zastało kierownictwo fabryki wymienione obrabiarki gdy 

przybyło do Guben. Obecnie po dokonaniu całkowitej 

rewindykacji, z której niestety wróciło tylko około 120 

obrabiarek, to jest maszyn wybitnie specjalnych, około 50% 

jest nie do użytku i wymaga kapitalnego remontu,  30% wymaga 

gruntownego naprawienia a reszta – 20% względnie możliwych, 

nadaje się do użytku po uprzednim rozebraniu, oczyszczeniu 

i naprawieniu drobnych części. Akcja ta jest w toku. 

Dla 50% obrabiarek, których części są albo połamane lub 

pokrzywione muszą być zamówione nowe odlewy,  a obróbka ich 

będzie wykonana we własnym zakresie. 
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Odręczny wykaz remontu maszyn sporządzony przez Mieczysława Sobkiewicza 
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INFORMACJA URZĘDU GMINY I MIASTA DRZEWICY 
ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE w 2005 r.  

 

I. Kanalizacja: 

 

1. Wykonano kanalizację sanitarną w miejscowości Żardki i Żdżary.  

 Wartość inwestycji: 1.228.124,08 zł.  

 Zakres rzeczowy: kolektor główny (p 200  - 5.412 mb 

   kolektor tłoczny (p 90  - 2.970 mb 

   przyłącza        - 94 szt. 
 

2. Wykonano kanalizację sanitarną w miejscowości Domaszno. 

 Wartość inwestycji: 920.200,00 zł.  

 Zakres rzeczowy:  kolektor główny (p 200  - 3.991 mb 

     kolektor tłoczny 9 90    -    814 mb 

     przyłącza      -     120 szt. 
 

3. Wykonywana jest kanalizacja sanitarna w miejscowościach Brzuza i Idzikowice. 

Wartość zamówienia: 1.870.360,00 zł.  

Zakres rzeczowy:  kolektor główny (p 200  - 8.969 mb 

     kolektor tłoczny cp 90    - 2.313 mb 

     przyłącza      -     120 szt. 

Termin realizacji: 31.05.2006 r. 
 

4. Opracowano dokumentację i uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia na budowę 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giełzów, Świerczyna i Trzebina. 

Realizacja tego zadania w latach 2006 - 2007 zamknie sprawę kanalizacji wszystkich 

miejscowości na terenie gminy Drzewica. 

II. Drogi i chodniki: 
 

1. Wykonano drogę na ulicy Błonie w Drzewicy. Wartość 

inwestycji: 288.787,22 zł.  

 Zakres:  długość     - 571 mb  

  szerokość   -    5 mb 

2. Wykonano chodniki na osiedlu Mieszka I w Drzewicy (za wykonanie dojść do bloków 

zapłaciła Spółdzielnia Mieszkaniowa).  

Wartość zamówienia: 58.434,68 zł.  

 Zakres: 662 m 
2
 

3. Wykonano parking przy przedszkolu.  

Wartość zamówienia: 16.500 zł.  

Zakres: 160 m
2 

4. Wykonano chodnik do targowiska.  
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Wartość zamówienia: 7.500 zł. Zakres: 75 m 2 

5. Odnowiono drogę powiatową na odcinku Drzewica - Strzyżów.  

Wartość zamówienia: 260.000 zł. (w tym 130.000 zł - Starostwo)  

Długość: 1.700 mb 

6. Odnowiono drogę powiatową w Radzicach Dużych kierunku Giełzowa. 

 Wartość zamówienia: 29.764,80 zł. Długość: 400 mb 

 

III. Obiekty publiczne: 

 

1. Wykonano     rozbudowę     i     termomodernizację     strażnicy     

O.S.P.w miejscowości Żardki.  

 Wartość zadania: 282.035,64 zł. 

2. Wykonano remont strażnicy O.S.P. w Brzustowcu.  

 Wartość zadania: 42.654,95 zł. 

3. Wykonano adaptację pomieszczeń po S.K.R. dla potrzeb targowiska gminnego 

w Drzewicy.  

 Wartość zadania: 28.792,00 zł. 

4. Odnowiono budynek przystani nad jeziorem. Wartość 

zadania: 11.102,00 zł. 

5. Wykonano pochylnię  dla niepełnosprawnych przy Urzędzie  Gminy i Miasta 

w Drzewicy.  

 Wartość zadania: 25.000,00 zł. 

6. Zamontowano 36 lamp oświetlenia ulicznego.  

 Wartość: 38.000,00 zł. 

 

IV. Obiekty sportowe: 

 

1. Zakończono budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i zapleczem przy Gimnazjum 

w Drzewicy. 

Wartość zadania: 2.989.700,00 zł.,   wraz z zagospodarowaniem terenu 

i wyposażeniem w sprzęt sportowy. 

2. Wykonano   rynnę   toru  kajakowego   wraz   z  budynkiem   socjalno biurowym 

i zagospodarowaniem planu.  

 Wartość dotychczas wykonanych robót: 2.402.199,66 zł. 
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AKTUALNOŚCI 
 

Tradycyjnie już członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy kwestowali na 

miejscowym cmentarzu w Dniu Święta Zmarłych. W tym roku zebrano do puszek 1557,33 

złotych. 

Hojność ofiarodawców pozwoli na kontynuowanie opieki nad zabytkowymi 

i zapomnianymi grobowcami i nagrobkami. 

 

Biblioteka Samorządowa Gminy i Miasta w Drzewicy zajęła I miejsce w konkursie 

na najlepszą bibliotekę publiczną powiatu opoczyńskiego w 2005 roku w kategorii 

bibliotek gminnych, otrzymując dyplom i nagrodę pieniężną na zakup nowości 

wydawniczych. 

 

Mieszkańcy  ZIEMI DRZEWICKIEJ  będący   absolwentami   Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie mieli niecodzienną możliwość 

spotkania się po latach w murach swojej uczelni. Okazją był piękny jubileusz 60-lecia tej 

najstarszej szkoły średniej w powiecie opoczyńskim, połączony ze zjazdem absolwentów. 

Uroczystość miała miejsce 19 listopada br. 
 

WIEŚCI   SAMORZĄDOWE 
 

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów nadał Urzędowi 

Gminy i Miasta Drzewicy Złotą Odznakę Honorową w uznaniu za wybitne zasługi 

i ofiarną pomoc, dużą troskę o emerytów i rencistów, ludzi starszych, chorych 

i niepełnosprawnych. 

Złotą Odznakę Honorową przekazał na ręce Burmistrza Drzewicy Przewodniczący 

Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiL w Opocznie - Edward Cywiński. 

 

W tegorocznej edycji konkursu „Firma na medal” organizowanego przez miesięcznik 

Kalejdoskop Budowlany wspólnie z Polskim Klubem Infrastruktury Sportowej, władze 

samorządowe Drzewicy otrzymały wyróżnienie za wybudowanie jednego 

z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce, jakim jest sztuczny tor kajakarstwa 

górskiego. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się 22 listopada br. w Centrum 

Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Drzewicki tor kajakarstwa 

górskiego spełnia oczekiwania, trenowała na nim Kadra Narodowa Polskich Kajakarzy, 

Reprezentacja Kajakarzy Rosji i Uzbekistanu, a także grupy turystów z Gdańska 

i Warszawy. 
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INFORMACJE Z POWIATU 
 

Podczas odbywającego się w dniu 23 listopada posiedzenia Komisji Rodziny, 

Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Opocznie, dokonano podsumowania wyników 

sportowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2004/2005 oraz 

szkół ponadgimnazjalnych w 2005 r. 

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, 

pozostałe szkoły zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami. 

Poniżej nagrodzeni: 

- w kategorii szkół podstawowych: 

 I miejsce  - Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie 

 II miejsce  - Szkoła Podstawowa w Żarnowie 

 III miejsce - Szkoła Podstawowa w Przyłęku 

- w kategorii gimnazjów: 

 I miejsce - Gimnazjum w Mniszkowie 

 II miejsce  - Gimnazjum w Drzewicy 

 III miejsce - Gimnazjum nr l w Opocznie 

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 

 I miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie 

 II miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr l w Opocznie 

 III miejsce - Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie 

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
 

Od  15  grudnia w Drzewicy rozpoczęły działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

Stało się to możliwe dzięki umowie o finansowaniu utworzenia i działalności WTZ zawartej 

pomiędzy POWIATEM OPOCZYŃSKIM a GMINĄ DZREWICA. 

Koszty utworzenia placówki pokrywa POWIAT ze środków otrzymanych 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz GMINA 

DRZEWICA ze środków własnych. 

Z pomocy terapeutycznej drzewickich WTZ korzystać będzie 20 osób dowożonych na 

zajęcia z terenu gminy i miasta. 

W ramach zajęć podopieczni korzystać będą z terapii grupowej i indywidualnej oraz 

z  rehabilitacji ruchowej i muzykoterapii. W ramach warsztatów będą działać: 

- pracownia gospodarstwa domowego, 

- pracownia plastyczna, 

- pracownia muzyczno-literacka, 

- pracownia komputerowa. 

 

Na podstawie materiałów  

Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego 

opracowała Anna Reszelewska 
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Podziękowanie  

W imieniu księdza prałata Stanisława Madeja – proboszcza 
parafii oraz członków  Towarzystwa Przyjaciół  Drzewicy  

składamy podziękowanie  
Panu GRZEGORZOWI  KOTUSIEWICZOWI z Drzewicy  
za bezpłatne wykonanie artystycznie kutej furtki na cmentarz  

i jej zamontowanie przy bramie głównej.  
Drugą furtkę  p. Kotusiewicz zamontował  

w murze cmentarnym od strony południowej. 

 

Wieści znad Drzewiczki – kwartalnik, nr 3(55)/2005.  
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