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Szanowni Czytelnicy, 16 kwietnia br. minie 15 rocznica założenia Koła 

Przyjaciół Drzewicy. To właśnie 15 kwietnia 1991 roku Samorząd Terytorialny 

przy Urzędzie Miasta i Gminy Drzewica powołał grupę inicjatywną, która 

rozpoczęła swoją społeczną działalność i kontynuuje ją do dziś. O działalności 

Koła, a później Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy, napiszemy w następnym 

Kwartalniku. W kolejnym, opiszemy 90-letnią działalność Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Drzewicy. OSP i TPD to dwie społeczne organizacje, które od lat 

działają zgodnie i wspólnie na rzecz społeczeństwa gminy Drzewica. 

W tym roku przypadną jeszcze dwie rocznice, o których napiszemy 

w Kwartalnikach. Będą to: 240 rocznica nadania przywileju przez króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego na sprowadzenie do Drzewicy fabrykantów 

i rzemieślników oraz 210 rocznica przeniesienia cmentarza parafialnego. 

W tym numerze zamieszczamy wspomnienia pana Leszka Pierścińskiego ze 

Skarżyska-Kamienna, które są jakby dalszym opisem losu maszyn odzyskanych 

z Guben. Pan Leszek opisuje swoją pracę na tych maszynach. Jego barwne i żywe 

relacje z tamtych powojennych lat, przeczytałem z wielkim zainteresowaniem 

i wzruszeniem bowiem pracowałem pod nadzorem tych samych mistrzów, co pan 

Leszek, a więc: pana Mieczysława Sobkiewicza seniora, pana Józefa Olesiaka 

i pana Michała Studentkowskiego. Pracy na strugarce i frezarce uczył mnie 

w 1965 roku w Mechanicznym pan Dariusz Gąsiorowski. 

Czytelniku, zdziwisz się zapewne, że tak często powracam w Kwartalniku do 

tematu, jakim jest „Gerlach”. Zamiarem moim jest ocalić dawny zakład od 

zapomnienia i chociaż we wspomnieniach takich jak p. Pierścińskiego, przybliżyć 

go młodszym pokoleniom. Przeszłość winna być w nas zawsze obecna, tym 

bardziej, że przeszłość nigdy nie wraca. Dziś nie ma już tamtego „Gerlacha”, 

o którym pisze pan Leszek. Nie ma tych hal produkcyjnych, nie ma tych maszyn  

i tej serdecznej atmosfery, jaka panowała wśród pracowników. Wszystko to 

odeszło, rozmyło się w czasie, ale żyją wspomnienia, które przywracają nam te 

lata dzięki takim ludziom, jak pan Leszek Pierściński. To wszystko tworzy 

i składa się na całokształt historii Drzewicy. 

W Kwartalniku tym cofniemy sie też w czasie aż do roku 1842 dzięki 

pamiętnikom, których autorem jest Paweł Bolesław Podczaszyński. 

W pamiętnikach swoich opisuje Kuźnice drzewickie i kopalnie rudy 

w Rozwadach. 

Życzę Państwu przyjemnego i naprawdę ciekawego czytania. 

 
 

Ryszard Bogatek 
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Pierwsza rocznica rozstania  

z Janem Pawłem II 

 

 

 

Tak nam smutno żyć bez Ciebie 

Ojcze Święty, ukochany, 

Chociaż wiemy, że tam w niebie 

Chcesz zaleczyć nasze rany. 

Że wypraszasz w domu Pana 

Wszelkie łaski i pociechy, 

I że dalej jest Ci dana 

Wielka miłość polskiej strzechy... 

Ją Ci Ojcze powierzamy, 

U stóp Boga złóż błaganie, 

Aby Twej Ojczyzny łany 

Były zawsze Zmartwychwstaniem. 

Jeszcze w uszach brzmią Twe słowa, 

Już ostatnich dni żywota... 

Mija rok  i kartą nową  

W dzejach Polski – karta złota. 

 
 

Krystyna Staszewska 
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Kuźnice Drzewickie i kopalnie rudy żelaza 

w Rozwadach pod zarządem braci Evans 

 
Materiały historyczne, które tu zamieszczam otrzymałem dzięki życzliwości pana 

mgr. Waldemara Danielika z Brzustowca. 

Jak wiadomo, w roku 1827 właściciele Drzewicy i Kuźnic, Ludwika i Ksawery Franciszek 

Reyski na skutek kłopotów finansowych zmuszeni byli zakłady Kuźnic i kopalnie wydzierżawić 

braciom Evans właścicielom Fabrki Machin w Warszawie, których nazwisko związane zostało 

z Drzewicą do roku 1867. 

Oto, co pisała w latach 60 XVIII w. „Gazeta Warszawska” o braciach Evans. 

 
„Ewansowie pierwsze u nas oświetlenie gazowe założyli w fabryce 

swojej w Warszawie. Na polu prac górniczych imię Ewansów również 

zapisało się śladami postępu, czego dowodem, w czasie ich administracyi, 
osada Drzewica w guberni radomskiej, w kopalnie rudy żelaznej obfitująca. 
Praca, znajomość rzeczy i usilność przedsiębiorców wszystko w Drzewicy 
zastosowała, czego tylko racjonalna eksploatacya rudy żelaznej i dokładne 
z niej wyrabianie żelaza wymaga. Zaprowadzając fabrykę maszyn, bracia 

Ewansowie zasadę jej istnienia oparli na własnej produkcji żelaza, aby 
osiągnąć zupełną pewność dokładności wyrobów i nie czynić zakładu swego 
zależnym od braku lub zmienności cen materyału głównego. Każdy 
świadomy warunków należytego rozwoju przedsiębierstwa fabrycznego 
dokładnie pojmuje, ile nastręcza się szczegółów do załatwienia aby można 
było dobrą i przystępnmej ceny produkcyą przysłużyć się potrzebom ogółu. 

Uznanie konieczności tych szczegółów, w logiczny układ fabryki lub 
przedsiębierstwa wchodzących, utrzymanie biegu całego mechanizmu, 
ustosunkowanie właściwe nakładów i działania każdej gałęzi pracy, ze 
świadomością celu, do którego zdążać wypada, - jest to niemałe zadanie dla 
ludzi pragnących odnieść podwójny skutek pracy swojej, w kierunku 
moralnym i meteryalnym. 

Bracia Ewansowie zrozumieli to powołanie swoje, a zaprowadzając 
przemysła w kraju, w którym lat 40 przemieszkiwali, którego władali 
językiem,  bez uprzedzeń, w szlachetnem poczuciu i rozsądnem pojęciu, że 
postęp wszędzie i zawsze stanowi dobro ogólne, całą swą zdolność i pracę 
poświęcili. Cześć niech im będzie za to u ludzi dobrej woli! Imię Ewansów 
zrosło się z miejscem przeszło 40 letniego ich pobytu, przylgnęło do ust, 

pozostało w pamięci wszystkich, a lubo fabryka przeszła na własność 
innych przedsiębierców, najlepiej nawet świadomi rzeczy, dotąd ją fabryką 
Ewansów nazywają, podobnie jak i sami robotnicy zakładu. 

Z czterech braci Ewansów przybyłych do kraju tutejszego, zostaje tylko 
przy życiu Alfred. Ze zmarłych Tomasz i Andrzej spoczywają na cmentarzu 
ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Duglas zmarł w Anglii. 

Jeśli życie Ewansów, jako przedsiębierców przemysłowych, pozostawiło 
tyle między nami śladów zaszczytnej dla nich pamięci, to również koła 
przyjaciół, znajomych i towarzyszów serdeczne o nich zachowały 
wspomnienie. Prawość, wyrozumiałość, współczucie dla drugich, 
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dobroczynność, oto przymioty, które odznaczały życie Ewansów poza 
obrębem głównego ich działania. 

Wspomnienie tych szanownych ludzi miłem jest całemu krajowi, 
w sercu zaś żyjącego dziś w Anglii Alfreda, niech się odezwie echem 
życzliwości ten głos z odległej okolicy, w której i on i nieżyjący bracia jego 
tylu pozostawili przyjaciół. 
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Plan odpływów (kanałów) ze Stawu Drzewickiego. Przy lewym kanale zainstalowany wielki piec. 

Przy kanale drugim – fryszerki i młotownie. 

 

 
Tak wyglądał wielki  piec w Kuźnicach Drzewickich w 1848 roku.  

Ewansownie zainstalowali w nim nagrzewnicę Caldera. 
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Mieczysław Radwan – „Świadectwo Pawła Bolesława Podczaszyńskiego  

o stanie techniki hutnictwa i górnictwa w Zagłębiu Staropolskim w 1842 roku”. 

Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa – tom I. Wrocław 1957 r. Biblioteka Narodowa 

 

Paweł Bolesław Podczaszyński urodził się 2 lipca 1822 r. Był synem Karola 

Podczaszyńskiego – profesora Uniwersyteu Wileńskiego, znanego ze spuścizny 

naukowej, architekta i budowniczego. P. B. Zakłady Kuźnice Drzewickie zwiedzał 

20 lipca 1842 roku. Oto jego dokładne relacje dotyczące wielkiego pieca w Drzewicy 

i kopalni rudy w Rozwadach. 

 

Drzewica, dnia 20 lipca 1842. 

 

„Wreszcie trafiliśmy po najgorszej drodze, piaskach niesłychanych 

i stanęliśmuy w Drzewicy w niegodziwym karczmisku, w stancyi cebulą przesiąkłej. 

Wnet poszedłem do fabryki, o staję od miasteczka odległej, ale nie zastałem ani 

p. Irwing, ani p. Lessel, do których miałem listy od p. Duglasa Evensa. (Z czterech 

braci Evans, którzy przybyli do Polski z Anglii w 1833 roku i założyli fabrykę 

maszyn przy zbiegu ulicy Świętojańskiej i Ciasnej w Warszawie, żył w tym czasie 

tylko on jeden.) Tymczasem sam z grubsza przyjrzałem się zakładowi. Wkrótce 

przybył p. Irwing, który dziękli listowi p. Evans i swym dobrym chęciom bardzo 

dobrze mię przyjął i oprowadził po fabryce, lecz że to późno już było, obiecał mi 

nazajutrz wszystko pokazać i wytłomaczyć. Tymczasem zaprosił mię na herbatę 

z rumem po angielsku. Rozpytywał się mię o rudniach książęcych i radził, ażeby dla 

braku wapna zastępować go w 1/3 części żużlem z dobrego biegu wielkiego pieca 

odchodzącym, podwójną stąd wykazując korzyść,  że i roztopu dodaje i cząstki 

żelaza w sobie zawarte oddziela. P. Georg Irwing jest to człowiek wielce światły pod 

względem swego fachu, oczytany w tym przedmiocie i będący au courant (na 

bieżąco) wszystkich ulepszeń i odkryć, mechanikę ma z gruntu. Całkiem swemu 

powołaniu i duszą i ciałem oddany. Rozpytywał się o podróży mojej i radził mi, 

ąbym się pierwej dobrze fabrykom krajowym przypatrzył, potem z Freiberga 

powracając jeszcze raz po tutejszych zakładach przejechał. Dawał mi przy tym rady, 

jak mam się wypytywać szczególnie i na co nade wszystko zwracać uwagę. 

Wdzięczen mu zawsze będę za taką jego dobroć”. – str. 370. 

 

Drzewica, dnia 21 lipca 1842. 

 

„Po niegodziwym noclegu zacząłem nareszcie kampanię rudniczą. Zastałem 

p. Lessel, naczelnika tego zakładu, który dość uprzejmie i zimno razem mię przyjął 

(nie to co Irwing). Jest to człowiek oczytany w górnictwie, ma dużo książek tego 
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rodzaju, między innymi ma Atlas geognostyczny Rossyi i Polski Puscha i najlepsze 

dzieło techniczno-rudnicze (Handbuch der Eisenhüttenhunde v. Kostner), które 

najbardziej mi zalecał. Warto je sobie kupić w Berlinie. 

Notandum: Oprowadzał mię po fabryce lecz unikał wszelkiego dokładniejszego 

tłumaczenia. Irwinga zaś nie mogłem złapać, aż później. I oto com się od niego 

i innych ludzi w fabryce mógł dowiedzieć. Zresztą trudno z dokładnością było 

wywiedzieć się o rozmiarach wielkiego pieca, bo oni to dość ukrywają, sam uważał 

i mniej więcej notuję. Forma a raczej kształt pieca jest taki: 

a) gichta na wierzchu (przez gichtę autor rozumie tu otwór gardzielczy pieca. Używa 

również tego pojęcia na określenie wsadu piecowego – to jest w przypisie tej 

książki), 

b) spust,  

c) wiatr zimny, 

d) wiatr ogrzewczy, 

e) rury do ogrzewania wiatru,  

f) miechów 6 skrzynkowych, z których 3 działają (do wiatru ogrzewanego i są 

mniejsze), 

g) miechy większe skrzynkowe, 3 do wiatru zimnego, 

h) pomost z blach, kędy żużel odciągają, 

i) woda kanełem płynąca, która miechy porusza, 

h) wysokość podłogi przy gichcie, kędy ładują piec. 

Wysokość cała pieca być może stóp 25 do 30 od dna zaprawy po gichtę. 

Średnica zaś zaprawy u dołu do 2 lub 3 stóp, forma od dna zaprawy na 2 stopy.” – str. 

371. 

„Wiatru dostarcza 9 miechów skrzynkowych, z których 6 tylko idzie, i tych 3 na 

górze mnierjszych dostarczają wiatru ogrzanego (ptrzez czterokrotne przejście ponad 

piecem (przez jedną formę, przez drugą zaś formę dodają wiatru 3 drugie miechy 

dwa razy większego wymiaru, ale wiatru zimnego nie można zas ogrzać i tego 

powietrza dla braku miejsca. Zresztą i tak bardzo dobrze piec idzie. Porusza miechy 

wodne 12 stóp średnicy a 20 szerokie. Forma, która dmie wiatr gorący (ogrzewany do 

500 stopni Fahrenheita), jest próżną wewnątrz i zupełni ostrokręgową. W to próżne 

miejsce wpływa woda jedną rurką, a drugą odpływa i tym sposobem broni ją od 

uszkodzenia. Forma osadzona jest nad dnem zaprawy blisko na 2 stopy. Wiatr gorący 

przebiega do 200 stóp długości strumieniem 12 cali średnicy, zimny zaś takimże 

strumieniem do 30 stóp długim. Ciśnienia ani mocy wiatru jeszcze nie obrachowano, 

zda się jednak, że do 2 1/2 ft na 1 cal kw. będzie. Próbą mocy ogrzania wiatru jest 2/3 

cyny i 1/3 ołowiu zawierający, który gdy się topi na rurze prowadzącej wiatr 

z wierzchu pieca do formy, znakiem jest powyżej temperatury. Cyna sama gdy się 

formy 
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topi, to 400 stopni  Fahr. oznacza. Ołów zaś czysty, jako 540 stopni Fahr. 

potrzebujący nie ulega topieniu się. Dno zaprawy i aż po miejsce w piecu najszersze 

robią z piaskowca. Piaskowiec do tego biorą twardy, gliniasty i z pokładów najniżej 

leżących kopią w Rozwadach. Dno zaprawy jest z  dwóch brył tego piaskowca 

udziane grubych na 12 cali a szerokich na 5 i 10 stóp. Reszta boków zaprawy złożona 

jest z brył ciosanych z piaskowca wymiarów stóp 2 i 1/3 do 3 i 6. Pilną baczność na 

to dawają, aby bryły leżały tak, jak się w górach łamią, oraz aby szczelnie były jedne 

do drugich przyciosane. Zaprawa taka do 3 lat tam trwa, resztę pieca z cegły 

ogniotrwałej budują, cegła ta wyrabia się zwykłym sposobem, ale inna jest glina, 

biała, dosyć letka (jednak to wcale nie mąka kopalna), bardzo wiązka i nie pęka przy 

wysychaniu, po wypaleniu kolor nieco żółtawy lub nawe czerwony przybiera, jest 

bardzo w ogniu wytrzymałą, nie tak jednak jak piaskowiec zaprawny, który 3 lata 

trwać może. Jakoż piec zwykle dzień i noc idzie przez lat 3. Gichty następują po 

sobie bardzo regularnie. Jest ich 30 na dobę. Bierze się na gichtę rudy 18 skrzynek 

przepalonej i w kawałki niewiele potłuczonej, skrzynka po 50 funtów razem 9 do 10 

cetnarów, 4 takież skrzynki wapna też w niewielkich kawałkach i 5 koszów czyli 

wolnasów, po 2 ośminy blisko węgla drzewnego. Wszystek surowiec idzie na odlewy 

i spust wtedy tylko robią, gdy nie wystarczy form” - str. 372. 

„Wówczas odlewają go w gęsi i łupy, które częścią do pieca kupolowego braci 

Evans w Warszawie posyłają, częścią w swej fryszerce wykonywują. Fryszerka to 

o jednym młocie, poruszana kołem wodnym, jest teraz dla braku wody nieczynną, 

jednak wykonywa rocznie do 2000 cetnarów. Wielki piec zaś wydaje do 20 000 

cetnarów rocznie. Fryszerka ta w dobrym jest bycie, bo samymi obstalunkami żyje, 

nigdy zaś na zapas nie robią. Odlewają tu wszelkie tak drobne jako i wielkie rzeczy. 

Tylko 5 tokarni ma i to starych. Innych warsztatów nie ma oprócz koniecznych do 

takiego zakładu, jakimi są kuźnia i modelarnia. Odlewy tu są gładkie. Jest też 

emaliernia do polewania garnków, ale składu i sposobu robienia polewy ani się 

dowiedzieć. Zresztą w Glewitz się dowiem, tam lepsza. Ruda, którą tu używają 

pochodzi z własnych kopalni w Rozwadach o milę stamtąd”. – str. 373. 

„Po południu i obiedzie u p. Lessel pojechaliśmy z nim do Rozwadów o milę od 

Drzewicy, gdzie się kopie ruda do wielkiego pieca i blisko stamtą glina do cegieł 

ogniotrwałych i piaskowiec do zaprawy. Wapno z innej strony sprowadzają ale też 

niedaleka. Jadąc w te strony, już od Radomia a nawet od Białobrzeg uważać można, 

że się coraz wyżej a wyżej postępuje i góry są coraz większe i skaliste. Kopalnie rudy 

w Rozwadach odbywa się przez bicie szybów i łączenie ich chodnikami. Szyby są od 

3, 4, 5 do 15 sążni głębokie (sążeń ma 6 stóp po 12 cali. Stopa = 0,336 metra). 

Spuściłem się do najgłębszego szybu o drabinach, bo inne mają tylko liny do 

wchodzenia i wychodzenia. Trudno wyrazić, jakie też to robi wrażenie być po raz 

pierwszy tak głęboko pod ziemią przy mdłym lampki śiatełku, za którego 

zgaśnięciem bardzo łatwo zabłądzić nieświadomy może w korytarzu ciemnym 

ciasnym, śliskim i wilgotnym, który za każdym krokiem podpart lasem drzewa zda 

się, że lada moment grozi zapadnieniem i zgruchotaniem na czworaku prawie 

pełzącego. Lecz raz się tam znalazłszy i obywszy, zapomina się o tym, a zjmuje 
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ciekawy widok wnętrza ziemi i podziwiać każe wielkość, moc i mądrość Boga.”. – 

str. 374. 

„Natura geologiczna Rozwad jest taka: naprzód idzie piasek żółty, po nim biały, 

gdzieniegdzie glinką przejęty, po tym piaskowiec przejęty warstewkami różowego 

niedokwasu żelaza, który dalej wraz ściślejszy, wreszcie w skałę się zamienia i tę 

prochem strzelają. W głębokości 3-5 sążni pod skałą leży warstwami ił żelazisty, zbyt 

mało żelaza w sobie zawierający, aby warto go dobywać i wreszcie pod nim 

warstwami ruda sferosyderytowa, poprzerastała warstwami iłu. Pokładów rudy jest 7, 

jeden pod drugim i zajmują w grubości około 2 i pół łokcia (łokieć ma 2 stopy czyli 

około 0,67 metra. Pochyłość pokłądów jest ku północnowschodniej stronie pod 

kątem blisko 20 stopni, dzielą te 7 pokładów 3 główne części na strop pod wierzchem 

będący do 3 cali grubych z drugim i trzecim  pokładem 3 cale grubym, czwarty, piąty 

i szósty zowią środkiem i wreszcie spodkiem siódmy pokład nazywa się. Ten ostatni 

jako najściślejszy wydaje największy procent. Jednak średnio każdy wydaje 30%. 

Pod tymi pokładami leży ił i piasek. W kopalniach tych bardzo mokro, muszą wodę 

w czerpaki zbierać. Narzędzi używają: perlików, podciosów i klinów. Aż mi się 

raźniej zrobiło, gdy na wierzch wyszedłem. Obejrzawszy jeszcze i drugie szyby, nie 

wchodząc do nich i wziąwszy po kawałku rudy z tych miejsc, pożegnałem p. Lessela 

i ruszyłem do Końskich furmanką w Drzewicy najętą, ale deszcz mię złapał na 

drodze i zmoczył wreszcie, nimem do Końskich na noc dojechał. A na dobitek 

musiałem nocować z Żydem, kupcem z Krakowa bo inszej izby nie było. Tak mi to 

jakoś niesmacznie było.” – str. 375. 

 

Dopisek z 21 lipca. 

 

„Z rana jeszcze, przed pójściem do fabryki, obejrzałem zamek staroświecki 

w Drzewicy, ale tylko po wierzchu, bo wewnątrz dojść nie można było, gdyż woda 

zatrzymana dla tartaku  zalała go naokoło. Nie mogłem się dowiedzieć znikąd, co to 

za zamek, kiedy i przez kogo zbudowany. To tylko wiedzą, że pierwej Drzewica cała 

należała do Szaniawskiego, starosty bolesławowskiego, teraz zaś miasto do Rajskich 

a fabryka do Evansów. Zamek zaś ostatecznie był klasztorem mniszek a teraz bez 

dachu pustkami stoi. Budowany w części z cegły czerwonej, w części z płyt 

piaskowca. Oddrzwie i obłożyny koło okien są z kamienia piaskowego, gładko 

wyrobione, również jak i gzymsy, jest w XV lub XVI wieku budowany, ma 4 wieże 

po rogach, wchód jest w kierunku przekątnej. Dość dobrze jeszcze zachowany.” 

 

 
 

Wypisów z Pamiętnika Pawła Bolesława Podczaszyńskiego dokonał Waldemar Danielik.
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BBYYŁŁEEMM  PPRRAACCOOWWNNIIKKIIEEMM  „„GGEERRLLAACCHHAA””  

  

CCzzęęśśćć  II--sszzaa  

SSCCYYZZOORRYYKKAARRNNIIAA  

 

WW  rrookkuu  11994477  uukkoońńcczzyyłłeemm  sszzkkoołłęę  ppooddssttaawwoowwąą..  

MMiiaałłeemm  jjuużż  pprraawwiiee  sszzeessnnaaśścciiee  llaatt..  RRooddzziiccóóww  nniiee  ssttaaćć  bbyyłłoo  nnaa  

ppoossłłaanniiee  mmnniiee  ddoo  ggiimmnnaazzjjuumm  ww  OOppoocczznniiee  cczzyy  ww  KKoońńsskkiicchh..  NNiiee  

ppoozzwwoolloonnoo  mmii  wwiięęcc  ""zzbbiijjaaćć  bbąąkkóóww""  ttyymm  bbaarrddzziieejj,,  żżee  bbyyłłeemm  nnaajj--

ssttaarrsszzyy  ww  sszzeeśścciioooossoobboowwyymm  rrooddzzeeńńssttwwiiee  ii  nnaawweett  nnaajjsskkrroommnniieejjsszzyy  

zzaarroobbeekk  jjaakkii  mmooggłłeemm  oossiiąąggnnąąćć  ww  ffaabbrryyccee,,  ssttaannoowwiiłł  zznnaacczząąccyy  wwkkłłaadd  

ddoo  ddoommoowweeggoo  bbuuddżżeettuu..  WWoobbeecc  tteeggoo  nniiee  bbyyłłoo  wwyybboorruu  ii  sspprraawwaa  bbyyłłaa  

ww  zzaassaaddzziiee  pprrzzeessąąddzzoonnaa..  

KKttóórreeggoośś  ppiięękknneeggoo  ssiieerrppnniioowweeggoo  ddnniiaa  ppoosszzeeddłłeemm  

zz  oojjcceemm  ddoo  ffaabbrryykkii..  PPoo  kkiillkkuunnaassttoommiinnuuttoowwyymm  zzaałłaattwwiieenniiuu  

ffoorrmmaallnnoośśccii  ww  DDzziiaallee  PPeerrssoonnaallnnyymm,,  kkiieerroowwaannyymm  pprrzzeezz  ppaannaa  WWiittoollddaa  

KKooppcciiaa,,  oojjcciieecc  zzaapprroowwaaddzziiłł  mmnniiee  ddoo  SSccyyzzoorryykkaarrnnii  ii  ooddddaałł  ppoodd  

rroozzkkaazzyy  ppaannaa  MMaarriiaannaa    NNoojjkkaa  --  zzaarrzząąddzzaajjąącceeggoo  ddzziiaałłeemm..  ZZoossttaałłeemm  

pprrzzyyjjęęttyy  żżyycczzlliiwwiiee  ii  cciieeppłłoo..  NNaa  wwssttęęppiiee  oottrrzzyymmaałłeemm  kkiillkkaa  rraadd  

ii  zzaalleecceeńń,,  jjaakkiiee  ttuu  nnaalleeżżaałłoo  pprrzzeessttrrzzeeggaaćć,,  aabbyy  nniiee  ppooppaaśśćć  

ww  nniieeppoottrrzzeebbnnyy  kkoonnfflliikktt  zz  pprrzzeełłoożżoonnyymmii  cczzyy  pprraaccoowwnniikkaammii..  PPaann  

NNoojjeekk  pprrzzyywwoołłaałł  ddoo  kkaannttoorrkkaa  ppaannaa  JJóózzeeffaa  OOlleessiiaakkaa  ii  ppoolleecciiłł  mmuu  

zzaattrruuddnniićć  mmnniiee  ww  sswwoojjeejj  bbrryyggaaddzziiee..  TTyymm  ssppoossoobbeemm  zzoossttaałłeemm  

zzaattrruuddnniioonnyy  ww  SSccyyzzoorryykkaammii  ww  bbrryyggaaddzziiee  ""sszzyykkoowwaanniiaa""..  RRaazzeemm  

zz  JJaanneemm  CCiieecchhaańńsskkiimm  zz  GGiieellnniioowwaa,,  MMaaiicckkiimm  zz  WWeerróówwkkii,,  TTaaddkkiieemm  

SSttrrooppąą  ii  MMiieettkkiieemm  SSaałłaajjeemm  zz  BBrrzzuussttoowwccaa..  WWkkrróóttccee  ddoołłąącczzyyllii  ddoo  nnaass  

mmooii  rróówwiieeśśnniiccyy::  RRoommeekk  ŁŁęęggoosszz  zz  DDrrzzeewwiiccyy  ii  PPoopprrzzeecczznnyy  //iimmiieenniiaa  

nniiee  ppaammiięęttaamm//  zz  GGiieellnniioowwaa..  

ZZaaddaanniieemm  nnaasszzeejj  bbrryyggaaddyy  bbyyłłoo  ffaabbrryykkoowwaanniiee  

cczzęęśśccii  ssccyyzzoorryykkoowwyycchh::  oossttrrzzyy,,  sspprręężżyynn,,  ookkłłaaddeekk,,  ggrraajjccaarrkkóóww,,  iittpp..  

pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  ddoo  mmoonnttaażżuu  ssccyyzzoorryykkóóww  pprrzzeezz  iinnnnyy  zzeessppóółł  pprraaccuujjąąccyy  

ppoodd  ttyymm  ssaammyymm  ddaacchheemm..  MMiieelliiśśmmyy  ddoo  ddyyssppoozzyyccjjii  ddwwiiee  pprraassyy  

mmiimmoośśrrooddoowwee,,  jjeeddnnąą  pprraassęę  śśrruubboowwąą  zz  nnaappęęddeemm  eelleekkttrryycczznnyymm  //bbaarrddzzoo  

nniieebbeezzppiieecczznnąą//,,  ttrrzzyy  rręęcczznnee  pprraassyy  śśrruubboowwee  ttaakk  zzwwaannee  bbaallaannssóówwkkii,,  

jjeeddnnąą  wwiieerrttaarrkkęę  ssttoołłoowwąą,,  ddwwiiee  ddwwuuttaarrcczzoowwee  sszzlliiffiieerrkkii  ppooddrręęcczznnee  

ii  kkiillkkaa  ttyyppoowwyycchh  ssttaannoowwiisskk  śślluussaarrsskkiicchh..  

NNaa  ppoocczząątteekk  ppoowwiieerrzzoonnoo  mmii  wwiieerrcceenniiee  oottwwoorróóww  

ww  oossttrrzzaacchh,,  sspprręężżyynnaacchh  ii  ggrruubbsszzyycchh  mmeettaalloowwyycchh  ookkłłaaddzziinnaacchh  

ssccyyzzoorryykkóóww..  WWiieerrcceenniiee  oottwwoorrkkóóww  oo  mmaałłyycchh  śśrreeddnniiccaacchh  ww  ttwwaarrddyycchh  

ssttaalloowwyycchh  eelleemmeennttaacchh  wwyymmaaggaałłoo  sskkuuppiieenniiaa  uuwwaaggii  ii  ""lleekkkkiieejj  rręękkii""..  

SSzzcczzęęśślliiwwiiee  ddyyssppoonnoowwaałłeemm  oobboommaa  ttyymmii  pprrzzyymmiioottaammii  ii  bbaarrddzzoo  pprręęddkkoo  

ooppaannoowwaałłeemm  uummiieejjęęttnnoośśćć  wwiieerrcceenniiaa..  PPrrzzeezz  kkiillkkaa  ppiieerrwwsszzyycchh  ddnnii  

wwiieerrttłłaa  oossttrrzzyyłł  mmii  ppaann  OOlleessiiaakk  lluubb  JJaanneekk  CCiieecchhaańńsskkii..  PPóóźźnniieejj  

nnaauucczzyyłłeemm  ssiięę  rroobbiićć  ttoo  ssaamm  ii  nniiee  zzaawwrraaccaałłeemm  iimm  ggłłoowwyy..  
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GGddyy  nniiee  bbyyłłoo  nniicc  ddoo  wwiieerrcceenniiaa,,  rraazzeemm  zz  iinnnnyymmii  

zzaajjmmoowwaałłeemm  ssiięę  wwiiąązzaanniieemm  cciieennkkiimm  ddrruutteemm  ww  ddwwuunnaassttoosszzttuukkoowwee  

ppęęcczzkkii  //ttuuzziinnyy//  ssccyyzzoorryykkoowwyycchh  cczzęęśśccii  pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  ddoo  

hhaarrttoowwaanniiaa,,  pprroossttoowwaanniieemm  oossttrrzzyy  ii  sspprręężżyynn  ooddkksszzttaałłccoonnyycchh  

ww  oobbrróóbbccee  cciieeppllnneejj,,  zzeesszzlliiffoowwyywwaanniieemm  nnaa  ttyyllccaacchh  oossttrrzzyy  wwyyppłłyywwóóww  

ppoo  wwyyttłłoocczzeenniiuu  ppaazznnookkiieettnniikkóóww,,  ppuunnkkttoowwaanniieemm  ddoo  wwiieerrcceenniiaa  

oottwwoorróóww,,  wwyycciisskkaanniieemm  nnaa  bbaallaannssóówwccee  zznnaakkóóww  ffiirrmmoowwyycchh  nnaa  oossttrrzzaacchh,,  

ffrreezzoowwaanniieemm  ppooddcciięęćć  iittpp..  PPoo  kkiillkkuu  mmiieessiiąąccaacchh  pprraakkttyykkii  

ddooppuusszzcczzoonnoo  mmnniiee  ddoo  oobbssłłuuggiiwwaanniiaa  pprraass  mmiimmoośśrrooddoowwyycchh,,  ccoo  bbyyłłoo  

ppeewwnnyymm  uuzznnaanniieemm  ddllaa  mmooiicchh  nnaabbyyttyycchh  jjuużż  uummiieejjęęttnnoośśccii  ii  zz  cczzeeggoo  

bbyyłłeemm  bbaarrddzzoo  dduummnnyy..  NNaa  ppoocczząąttkkuu  pprraassęę  uussttaawwiiaałł  mmii  ssaamm  ppaann  

OOlleessiiaakk  lluubb  nnaajjssttaarrsszzyy  ww  nnaasszzeejj  bbrryyggaaddzziiee  ii  nnaajjbbaarrddzziieejj  

ddoośśwwiiaaddcczzoonnyy  JJaanneekk  CCiieecchhaańńsskkii..  WWkkrróóttccee  ii  pprrzzyy  ppoommooccyy  żżyycczzlliiwweeggoo  

mmii  wwiieellccee  ppaannaa  OOlleessiiaakkaa,,  nnaauucczzyyłłeemm  ssiięę  wwyykkoonnyywwaaćć  ssaamm  ttęę  nniieełłaattwwąą  

cczzyynnnnoośśćć..  

DDoo  uukkoońńcczzeenniiaa  sszzeessnnaassttuu  llaatt  pprraaccoowwaałłeemm  66  ggooddzziinn  

ddzziieennnniiee  ii  ttyyllkkoo  nnaa  ppiieerrwwsszzeejj  zzmmiiaanniiee..  ZZaarraabbiiaałłeemm  rróówwnnee  1100  

ttyyssiięęccyy  zzłłoottyycchh  mmiieessiięęcczznniiee..  BByyłłoo  ttoo  ppoołłoowwąą  tteeggoo  ccoo  zzaarraabbiiaallii  

mmooii  ssttaarrssii  wwssppóółłpprraaccoowwnniiccyy  ii  jjeeddnnąą  ttrrzzeecciiąą  tteeggoo  ccoo  zzaarraabbiiaałł  mmóójj  

oojjcciieecc  pprraaccuujjąąccyy  ww  ddzziiaallee  MMeecchhaanniicczznnyymm..  ZZaa  ttęę  kkwwoottęę  mmooggłłeemm  kkuuppiićć  

jjeeddnnąą  ppaarręę  śśwwiiąątteecczznnyycchh  ppóółłbbuuttóóww..  ZZaaśś  zzaa  ttrrzzyymmiieessiięęcczznnyy  zzaarroobbeekk,,  

śśrreeddnniieejj  jjaakkoośśccii  wweełłnniiaannyy  ggaarrnniittuurr,,  ppoo  kkttóórryy  ttrrzzeebbaa  bbyyłłoo  jjeecchhaaćć  

ddoo  RRaaddoommiiaa  lluubb  ddoo  ŁŁooddzzii..  

UUzzuuppeełłnniieenniieemm  nnaasszzeejj  bbrryyggaaddyy  wwyyttwwaarrzzaajjąącceejj  

ssccyyzzoorryykkoowwee  cczzęęśśccii  bbyyłłaa  ttrrzzyyoossoobboowwaa  ggrruuppaa  ppoolleerroowwaacczzyy..  ZZłłoożżoonnaa  

zz::  WWłłaaddkkaa  ZZiięębbiicckkiieeggoo  zz  GGiieellnniioowwaa,,  ppooddoobbnneeggoo  mmii  wwiieekkiieemm  ZZddzziiśśkkaa  

BBiiaałłkkaa  zz  DDrrzzeewwiiccyy  ii  nnaajjssttaarrsszzeeggoo  zz  nniicchh  AAnnddrrzzeejjaa  NNoowwaakkaa  zzee  

SSttrrzzyyżżoowwaa..  PPaann  AAnnddrrzzeejj  oopprróócczz  ppoolleerroowwaanniiaa  zzaajjmmoowwaałł  ssiięę  

pprrzzyyggoottoowwyywwaanniieemm  ttaarrcczz  //sszzaajjbb//  ppoolleerrsskkiicchh  ddllaa  ccaałłeejj  ggrruuppyy..  

ZZaawwsszzee  bbiiaaddoolliiłł,,  żżee  wwssppóółłpprraaccoowwnniiccyy  nniiee  sszzaannuujjąą  jjeeggoo  cciięężżkkiieejj  

pprraaccyy  ii  zzbbyytt  sszzyybbkkoo  zzuużżyywwaajjąą  zzrreeggeenneerroowwaannee  ttaarrcczzee..  

NNaajjlliicczznniieejjsszząą  wwyyssppeeccjjaalliizzoowwaannaa  ggrruuppęę  ssttaannoowwiillii  

sskkłłaaddaacczzee  ssccyyzzoorryykkóóww..  UUwwaażżaallii  ssiięę  zzaa  ""aarryyssttookkrraaccjjęę""  ddzziiaałłuu..  

LLuuccjjaann  GGąąssiioorroowwsskkii,,  MMaauurryyccyy  MMiiąązzeekk,,  MMaarriiaann  KKoowwaallcczzyykk,,  JJaann  

GGrroocchhoowwsskkii,,  SSkkrrzzyyppeekk  //iimmiieenniiaa  nniiee  ppaammiięęttaamm//  ii  MMiicchhaałł  KKoommoorroowwsskkii  

//ddoorraabbiiaajjąąccyy  ssoobbiiee  nniieelleeggaallnnąą  sspprrzzeeddaażżąą  ppaappiieerroossóóww  nnaa  sszzttuukkii//..  

PPaann  GGąąssiioorroowwsskkii  bbyyłł  ddooddaattkkoowwoo  wwyyddzziiaałłoowwyymm  ""ookkuulliissttąą""  zzaajjmmuujjąąccyymm  

ssiięę  wwyyjjmmoowwaanniieemm  oobbccyycchh  cciiaałł  zz  zzaapprróósszzoonnyycchh  oocczzuu..  RRoobbiiłł  ttoo  bbaarrddzzoo  

sspprraawwnniiee  pprrzzyy  ppoommooccyy  iiggłłyy  kkrraawwiieecckkiieejj  lluubb  pprreeccyyzzyyjjnniiee  

zzaassttrruuggaanneeggoo  ddrreewwiieennkkaa..  TTęę  ssaammaarryyttaańńsskkąą  uussłłuuggęę  śśwwiiaaddcczzyyłł  tteeżż  

bbeezziinntteerreessoowwnniiee  nniieesszzcczzęęśśnniikkoomm  zz  iinnnnyycchh  ddzziiaałłóóww,,  kkttóórryymm  uuttkkwwiiłłoo  

ccoośś  ww  ookkuu  ppooddcczzaass  sszzlliiffoowwaanniiaa  bbeezz  ssttoossoowwaanniiaa  ookkuullaarróóww  

oocchhrroonnnnyycchh..  ZZ  ppoowwaażżnniieejjsszzyymmii  pprrzzyyppaaddkkaammii  ttrrzzeebbaa  bbyyłłoo  jjeeźźddzziićć  ddoo  

ookkuulliissttyy  pprrzzyyjjmmuujjąącceeggoo  ww  OOppoocczznniiee  lluubb  ww  TToommaasszzoowwiiee..    

JJeeddnnoooossoobboowwąą  zzaałłooggąą  wwyyddzziiaałłoowweejj  rroozzddzziieellnnii  bbyyłł  

TTaaddeekk  ŁŁuukkaasszzcczzyykk..  WWcczzeeśśnniieejj  pprraaccoowwaałł  ww  bbrryyggaaddzziiee  OOlleessiiaakkaa  lleecczz  
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ppoo  uuttrraacciiee  kkiillkkuu  ppaallccóóww  pprrzzyy  pprraaccyy  nnaa  wwiieellccee  nniieebbeezzppiieecczznneejj  

pprraassiiee  śśrruubboowweejj,,  oo  kkttóórreejj  wwyyżżeejj  wwssppoommiinnaałłeemm,,  ppoowwiieerrzzoonnoo  mmuu  

ffuunnkkccjjęę  ww  rroozzddzziieellnnii..  PPoonnaaddttoo  oobbssłłuuggiiwwaałł  ssppoorraaddyycczznniiee  uużżyywwaannąą  

ggrraawweerrkkęę  ddoo  oozzddaabbiiaanniiaa  oorrnnaammeenntteemm  ookkłłaaddeekk  ccaałłoossttaalloowwyycchh  

ssccyyzzoorryykkóóww..  

SSzzeeff  ddzziiaałłuu,,  ppaann  NNoojjeekk,,  ssiieeddzziiaałł  zzaa  bbiiuurrkkiieemm  

nnaa  ppooddwwyyżżsszzoonnyymm  ddrreewwnniiaannyymm  ppooddiiuumm  ww  wwyyggrrooddzzoonnyymm  zz  hhaallii  

ppoommiieesszzcczzeenniiuu  rroozzddzziieellnnii  ii  zzzzaa  sszzyybbyy  mmiiaałł  nnaa  ookkuu  ccaałłąą  zzaałłooggęę..  

MMiiaałł  ww  ddyyssppoozzyyccjjii  jjeeddyynnąą  ww  ddzziiaallee  ssuuwwmmiiaarrkkęę  ii  mmiikkrroommeettrr,,  

zz  kkttóórryycchh  ww  ppoottrrzzeebbiiee  mmoożżnnaa  bbyyłłoo  kkoorrzzyyssttaaćć..  WWyyddzziieellaałł  rróówwnniieeżż  

wwiieerrttłłaa  ii  ppiillnniikkii  zzaa  zzwwrrootteemm  zzuużżyyttyycchh..  PPrrzzyy  tteejj  ookkaazzjjii,,  

ww  uuzzaassaaddnniioonnyycchh  wwyyppaaddkkaacchh,,  nniiee  sszzcczzęęddzziiłł  kkrryyttyycczznnyycchh  uuwwaagg  

oo  nniieeppoosszzaannoowwaanniiuu  ttrruuddnnoo  ddoossttęęppnnyycchh  nnaarrzzęęddzzii..  

NNaajjbbaarrddzziieejj  zzaapprraaccoowwaannyymm  cczzłłoowwiieekkiieemm  ww  ddzziiaallee  

bbyyłł  SStteeffeekk  KKooppeerraa..  WWyyssookkii,,  ddoobbrrzzee  zzbbuuddoowwaannyy  ii  mmaałłoommóówwnnyy  

mmłłooddzziieenniieecc..  MMiiaałł  rroozzlliicczznnee  oobboowwiiąązzkkii..  MMuussiiaałł  ccooddzziieennnniiee  

sspprrzząąttnnąąćć  ccaałłąą  hhaallęę  ii  śśmmiieecciiee  wwyynniieeśśćć  ddaalleekkoo  ddoo  śśmmiieettnniikkaa..  

PPrrzzyynniieeśśćć  ddwwaa  wwiiaaddrraa  wwooddyy  zz  ffaabbrryycczznneejj  ssttuuddnnii..  ZZmmiieesszzaaćć  

zz  ttrroocciinnaammii  sszzaarree  mmaazziissttee  mmyyddłłoo  ddoo  mmyycciiaa  rrąąkk..  WWyymmiieenniićć  ww  sskkrrzzyynnii  

ttrroocciinnyy,,  ww  kkttóórreejj  ppoolleerroowwaacczzee  cczzyyśścciillii  wwyyppoolleerroowwaannee  oossttrrzzaa..  

PPrrzzeettooppiićć,,  zzmmiieesszzaaćć  zz  ddooddaattkkaammii  ccuucchhnnąąccyy  zzwwiieerrzzęęccyy  łłóójj  

ii  ppoonnaalleewwaaćć  ddoo  ppaappiieerroowwyycchh  ccyylliinnddrryycczznniiee  zzwwiinniięęttyycchh  ttuubb..  PPoocciiąąćć  

ii  zzaasszzppiiccoowwaaćć  ssttaalloowwyy  cczzyy  mmoossiięężżnnyy  ddrruutt  uużżyywwaannyy  pprrzzeezz  sskkłłaaddaacczzyy  

ssccyyzzoorryykkóóww..  WW  ookkrreessiiee  zziimmyy  pprrzzyywwiieeźźćć  zz  mmaaggaazzyynnuu  ttaacczzkkaammii  ooppaałł  ddoo  

ppiieeccaa,,  rroozznniieecciićć  ooggiieeńń  ii  ppooddssyyccaaćć  pprrzzeezz  ccaałłąą  zzmmiiaannęę..  ZZnnaałł  ddoobbrrzzee  

sswwoojjee  oobboowwiiąązzkkii  ii  wwsszzyyssttkkoo  ccoo  ddoo  jjeeggoo  oobboowwiiąązzkkóóww  nnaalleeżżaałłoo  

zzrroobbiioonnee  bbyyłłoo  zzaawwsszzee  ww  ppoorręę..  

DDuużżyy  żżeelliiwwnnyy  ppiieecc  ppoossaaddoowwiioonnyy  ppoośśrrooddkkuu  hhaallii  

ooggrrzzeewwaałł  ppoommiieesszzcczzeenniiee,,  oorraazz  ssłłuużżyyłł  ddoo  ppooddggrrzzeewwaanniiaa  wwooddyy  ddoo  

mmyycciiaa  ffllaasszzeekk  zz  nnaappoojjaammii  śśnniiaaddaanniioowwyymmii  pprrzzyynnoosszzoonnyymmii  zz  ddoommuu..  

WW  cczzaassiiee  pprrzzeerrwwyy  śśnniiaaddaanniioowweejj  kkoonnssuummuujjąąccyy  pprrzzyyssiiaaddaallii  ssiięę  bblliisskkoo  

tteeggoo  źźrróóddłłaa  pprrzzyyjjeemmnneeggoo  cciieeppłłaa  ii  ppooddzziieellaallii  llookkaallnnee  pplloottkkii..  

DDyysskkuussjjee  nnaa  tteemmaattyy  ppoolliittyycczznnee  nniiee  bbyyłłyy  ww  ttaammttyycchh  cczzaassaacchh  zzbbyytt  

bbeezzppiieecczznnee,,  wwiięęcc  uunniikkaannoo  iicchh  sskkwwaapplliiwwiiee..  PPaann  GGrroocchhoowwsskkii  

sspprroowwookkoowwaannyy  zzwwyykkllee  pprrzzeezz  MMaarriiaannaa  KKoowwaallcczzyykkaa,,  ooppoowwiiaaddaałł  zzaabbaawwnnee  

wwrraażżeenniiaa  zz  wwyypprraaww  mmyyśślliiwwsskkiicchh  sswwoojjeeggoo  oojjccaa,,  ww  kkttóórryycchh  jjeesszzcczzee  

jjaakkoo  cchhłłooppaakk  bbiieerrnniiee  uucczzeessttnniicczzyyłł..  CCzzaasseemm  rroozzmmoowwyy  pprrzzeecciiąąggaałłyy  

ssiięę..  WWtteeddyy  ppaann  NNoojjeekk  jjeeddyynnyy  ww  ddzziiaallee  ppoossiiaaddaacczz  zzeeggaarrkkaa,,  ssttuukkaałł  

ww  sszzyybbęę  ttęęppyymm  kkoońńcceemm  oołłóówwkkaa,,  ii  zzggrroommaaddzzeenniiee  rroozzcchhooddzziiłłoo  ssiięę  

ww  ppoośśppiieecchhuu..  KKiieeddyy  sszzeeff  bbyyłł  nniieeoobbeeccnnyy,,  jjeeggoo  rroollęę  pprrzzeejjmmoowwaałł  ppaann  

OOlleessiiaakk  nnaassłłuucchhuujjąącc  ppiillnniiee  bbuucczzeenniiaa  ffaabbrryycczznneejj  ssyyrreennyy  

oozznnaacczzaajjąącceeggoo  kkoonniieecc  pprrzzeerrwwyy..  

ZZ  cczzaasseemm  uurruucchhoommiioonnoo  ww  ffaabbrryyccee  ggoottoowwaanniiee  

oobbiiaaddóóww  ddllaa  pprraaccoowwnniikkóóww..  KKuucchhnniiaa  ffuunnkkccjjoonnoowwaałłaa  ww  ooffiiccyynniiee  

bbuuddyynnkkuu  bbyyłłeeggoo  mmiieesszzkkaanniiaa  AAuugguussttaa  KKoobbyyllaańńsskkiieeggoo,,  ttuużż  zzaa  

ffaabbrryycczznnąą  bbrraammąą..  TTaamm  tteeżż  bbyyłłaa  ffaabbrryycczznnaa  śśwwiieettlliiccaa  zz  bbiibblliiootteekkąą  
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ii  cczzyytteellnniiąą,,  oorraazz  ppllaaccóówwkkaa  OOZZRR  //OOddddzziiaałł  ZZaaooppaattrrzzeenniiaa  

RRoobboottnniicczzeeggoo//,,  ww  kkttóórreejj  rreeaalliizzoowwaannoo  pprrzzyyddzziiaałłyy  rróóżżnnyycchh  aarrttyykkuułłóóww  

--  ggłłóówwnniiee  ssppoożżyywwcczzyycchh..  PPoossiiłłeekk  zz  kkuucchhnnii  ddoo  ddzziiaałłóóww  ddoonnoosszzoonnoo  

ww  eemmaalliioowwaannyycchh  wwiiaaddrraacchh..  WW  SSccyyzzoorryykkaammii  tteenn  oobboowwiiąązzeekk  nnaalleeżżaałł  

oocczzyywwiiśścciiee  ddoo  SStteeffkkaa  KKooppeerryy  --  cchhłłooppccaa  ddoo  wwsszzyyssttkkiieeggoo..  PPoommaaggaałł  mmuu  

zzwwyykkllee  kkttóórryyśś  zz  nnaass  nnaajjmmłłooddsszzyycchh  pprraaccoowwnniikkóóww..  RRaazzeemm  zz  ppoossiiłłkkiieemm  

pprrzzyynnoossiiłłoo  ssiięę  zz  kkuucchhnnii  wwiiaaddrroo  ggoorrąącceejj  wwooddyy  ddoo  zzmmyycciiaa  nnaacczzyyńń..  

RRoozzddzziiaałłeemm  oobbiiaadduu  zzaajjmmoowwaałł  ssiięę  JJaanneekk  CCiieecchhaańńsskkii..  WW  ppiieerrwwsszzeejj  

kkoolleejjnnoośśccii  nnaappeełłnniiaałł  ttaalleerrzz  ppaannaa  NNoojjkkaa  ppooddssttaawwiiaannyy  pprrzzeezz  

ŁŁuukkaasszzcczzyykkaa..  DDrruuggiimm  ww  kkoolleejjnnoośśccii  bbyyłł  ppaann  OOlleessiiaakk..  DDaallsszzaa  

kkoolleejjnnoośśćć  bbyyłłaa  jjuużż  pprrzzyyppaaddkkoowwaa..  GGddyy  kkttóórryyśś  zz  nnaajjmmłłooddsszzyycchh  

pprraaccoowwnniikkóóww  zzbbyytt  wwcczzeeśśnniiee  ppooddsszzeeddłł  zz  ttaalleerrzzeemm,,  wwyyssłłuucchhiiwwaałł  

rreepprryymmeennddyy  NNoowwaakkaa  oo  uuppaaddkkuu  ddaawwnnyycchh  ddoobbrryycchh  oobbyycczzaajjóóww  ii  lleekkcceewwaa--

żżąąccyymm  ttrraakkttoowwaanniiuu  ssttaarrsszzyycchh..  

WWłłaaddzzaa  lluuddoowwaa  ww  ttaammttyymm  cczzaassiiee  nniiee  bbyyłłaa  jjeesszzcczzee  

uuggrruunnttoowwaannaa..  TTootteeżż  ww  ffaabbrryyccee  ssttoossoowwaannoo  rróóżżnnee  wwyymmyyśśllnnee  ssppoossoobbyy  

ddllaa  zzddoobbyywwaanniiaa  pprrzzyycchhyyllnnoośśccii  kkllaassyy  rroobboottnniicczzeejj..  NNaa  pprrzzyykkłłaadd::  

pprraaccoowwnniiccyy  kkttóórrzzyy  wwzziięęllii  uuddzziiaałł  ww  ppiieerrwwsszzoommaajjoowwyymm  ooddśśwwiięęttnnyymm  

wwiieeccuu,,  oorrggaanniizzoowwaannyymm  ppoocczząąttkkoowwoo  nnaa  tteerreenniiee  ffaabbrryycczznnyymm,,  

oottrrzzyymmyywwaallii  ppoocczzęęssttuunneekk  zz  bbiiggoossuu,,  kkiieełłbbaassyy  ii  kkiieelliisszzkkaa  wwóóddkkii..  

ZZaaśś  ccii,,  kkttóórrzzyy  ppooddjjęęllii  pprraaccęę  ww  ddnniiuu  ttrrzzeecciieeggoo  mmaajjaa,,  bbęęddąąccyymm  ddoo  

nniieeddaawwnnaa  ddnniieemm  śśwwiiąątteecczznnyymm,,  oottrrzzyymmyywwaallii  wwaarrttoośścciioowwee  rrzzeecczzoowwee  

uuppoommiinnkkii..  SSppoołłeecczznnyy  kkoommiitteett  wwyyłłoonniioonnyy  ddeemmookkrraattyycczznniiee  

zz  zzaakkłłaaddoowweejj  ssppoołłeecczznnoośśccii  rroozzddzziieellaałł  wwśśrróódd  pprraaccoowwnniikkóóww  

aattrraakkccyyjjnnee  pprroodduukkttyy  żżyywwnnoośścciioowwee  ppoocchhooddzzeenniiaa  aammeerryykkaańńsskkiieeggoo  

oottrrzzyymmyywwaannee  zz  UUNNRRRRAA  //UUnniitteedd  NNaattiioonnss  RReelliieeff  aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  

AAddmmiinniissttrraattiioonn//  --  AAddmmiinniissttrraaccjjaa  NNaarrooddóóww  ZZjjeeddnnoocczzoonnyycchh  ddoo  sspprraaww  

PPoommooccyy  ii  OOddbbuuddoowwyy..  PPrroodduukkttyy  oottrrzzyymmyywwaallii  pprraaccoowwnniiccyy  nniieeooddppłłaattnniiee  

ww  iilloośścciiaacchh  pprrooppoorrccjjoonnaallnnyycchh  ddoo  wwiieellkkoośśccii  ppoossiiaaddaanneejj  rrooddzziinnyy..  

NNiieesstteettyy  ppoo  oozziięębbiieenniiuu  ssiięę  ssttoossuunnkkóóww  zz  UUSSAA,,  ppoommoocc  ttaa  sskkoońńcczzyyłłaa  

ssiięę  ddeeffiinniittyywwnniiee  ww  rrookkuu  11994488..  

WW  SSccyyzzoorryykkaarrnnii  pprraaccoowwaałłeemm  kkiillkkaannaaśścciiee  mmiieessiięęccyy  

ii  uummiiaałłeemm  jjuużż  ssaammooddzziieellnniiee  wwyykkoonnyywwaaćć  wwsszzyyssttkkiiee  ooppeerraaccjjee  

tteecchhnnoollooggiicczznnee  śśwwiiaaddcczzoonnee  pprrzzeezz  nnaasszząą  bbrryyggaaddęę..  PPoo  ppoołłuuddnniiuu  

uucczzęęsszzcczzaałłeemm  ddoo  sszzkkoołłyy  zzaawwooddoowweejj  ii  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  oojjcciieecc  

ww  ddyyrreekkccjjii  ffaabbrryykkii  uuzzyysskkaałł  zzggooddęę  nnaa  pprrzzeenniieessiieenniiee  mmnniiee  ddoo  pprraaccyy  

ww  ddzziiaallee  MMeecchhaanniicczznnyymm,,  ggddzziiee  mmooggłłeemm  zzddoobbyywwaaćć  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee  

zzaawwooddoowwee  ww  zznnaacczznniiee  wwiięękksszzyymm  zzaakkrreessiiee..  PPrraaccęę  ww  SSccyyzzoorryykkaarrnnii  

wwssppoommiinnaamm  ddoo  ddzziissiiaajj  bbaarrddzzoo  mmiiłłoo..  TTeenn  mmaałłyy  ddwwuuddzziieessttoooossoobboowwyy  

zzeessppóółł  ddoobbrrzzee  zzoorrggaanniizzoowwaannyy,,  wwyykkoonnyywwaałł  kkaażżddeeggoo  mmiieessiiąąccaa  kkiillkkaasseett  

ddoosskkoonnaałłyycchh  ggeerrllaacchhoowwsskkiicchh  ssccyyzzoorryykkóóww  cceenniioonnyycchh  ii  ppoosszzuukkiiwwaannyycchh  

nnaa  rryynnkkuu..  
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BBYYŁŁEEMM  PPRRAACCOOWWNNIIKKIIEEMM  „„GGEERRLLAACCHHAA””  

  

cczzęęśśćć  IIII--ggaa  

MMEECCHHAANNIICCZZNNYY  

  

  

PPoo  kkiillkkuunnaassttoommiieessiięęcczznnyymm  ddeebbiiuucciiee  zzaawwooddoowwyymm  

ww  SSccyyzzoorryykkaarrnnii  ttrraaffiiłłeemm  ddoo  MMeecchhaanniicczznneeggoo  ww  cchhaarraakktteerrzzee  ppoommooccnniikkaa  

śślluussaarrsskkiieeggoo..  

SSkkoońńcczzyyłł  mmii  ssiięę  jjuużż  ssttaattuuss  pprraaccoowwnniikkaa  

mmłłooddoocciiaanneeggoo..  PPoonniieewwaażż  uucczzęęsszzcczzaałłeemm  ddoo  ppooppoołłuuddnniioowweejj  sszzkkoołłyy  

zzaawwooddoowweejj,,  ww  ddnniiaacchh  ww  kkttóórryycchh  bbyyłłyy  zzaajjęęcciiaa  sszzkkoollnnee  pprraaccoowwaałłeemm  

ttyyllkkoo  ddoo  ggooddzziinnyy  1133--tteejj,,  nnaattoommiiaasstt  ww  ffeerriiee,,  ww  wwaakkaaccjjee  ii  ww  jjeeddeenn  

ddzziieeńń  ww  ttyyggooddnniiuu,,  ww  kkttóórryymm  nniiee  bbyyłłoo  zzaajjęęćć  sszzkkoollnnyycchh,,  mmiiaałłeemm  

oobboowwiiąązzeekk  pprraaccoowwaaćć  ttaakk  jjaakk  ppoozzoossttaallii  pprraaccoowwnniiccyy,,  pprrzzeezz  oossiieemm  

ggooddzziinn  ddzziieennnniiee..  

WW  MMeecchhaanniicczznnyymm  pprrzzyyddzziieelloonnoo  mmnniiee  ddoo  bbrryyggaaddyy  

śślluussaarrsskkiieejj,,  kkttóórreejj  zzaaddaanniieemm  bbyyłłoo  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii,,  uussuuwwaanniiee  aawwaarriiii  

mmaasszzyynn  ii  uurrzząąddzzeeńń  mmeecchhaanniicczznnyycchh  nnaa  tteerreenniiee  ccaałłeejj  ffaabbrryykkii..  RRoobboottyy  

mmiieelliiśśmmyy  ppoodd  ddoossttaattkkiieemm..  DDoośśćć  lliicczznnee  ww  ffaabbrryyccee  mmaasszzyynnyy,,  nniiee  

ppiieerrwwsszzeejj  jjuużż  mmłłooddoośśccii,,  eekkssppllooaattoowwaannee  iinntteennssyywwnniiee,,  cczzęęssttoo  

ooddmmaawwiiaałłyy  ppoossłłuusszzeeńńssttwwaa  ii  pprrzzyyssppaarrzzaałłyy  nnaamm  nniieemmaałłyycchh  kkłłooppoottóóww..  

NNaajjwwiięęcceejj  zzaajjęęcciiaa  mmiieelliiśśmmyy  ww  KKuuźźnnii  zz  mmłłoottaammii  ppnneeuummaattyycczznnyymmii  

ii  ww  GGrraaddoowwnnii  zz  mmiimmoośśrrooddoowwyymmii  pprraassaammii..  OOcczzyywwiiśścciiee  iinnnnee  wwyyddzziiaałłyy  

tteeżż  nniiee  sszzcczzęęddzziiłłyy  nnaamm  zzaajjęęcciiaa..  BByylliiśśmmyy  nnaajjbbaarrddzziieejj  uummoorruussaannyymmii  

lluuddźźmmii  ww  MMeecchhaanniicczznnyymm..  

DDzziiaałł  MMeecchhaanniicczznnyy  zzaajjmmoowwaałł  ttrrzzyy  ppoommiieesszzcczzeenniiaa  

ww  bbuuddyynnkkuu  ssttaannoowwiiąąccyymm  zzaacchhooddnniiee  zzaammkknniięęcciiee  ggóórrnneeggoo  ddzziieeddzziińńccaa  

FFaabbrryycczznneeggoo..  OOkknnaa  ppoommiieesszzcczzeenniiaa,,  kkttóórree  bbyyłłoo  ssiieeddzziibbąą  nnaasszzeejj  

bbrryyggaaddyy,,  wwyycchhooddzziiłłyy  nnaa  ddzziieeddzziinniieecc  ii  wwpprroosstt  nnaa  bbrraammęę  ggłłóówwnnąą..  

WWssppóóllnniiee  zz  nnaammii  zzaammiieesszzkkiiwwaallii::  bbrryyggaaddaa  ppaannaa  MMiicchhaałłaa  

SSttuuddeennttkkoowwsskkiieeggoo  zz  WWiittkkiieemm  OOkkuurroowwsskkiimm  ii  JJaannkkiieemm  GGrruuddzziieecckkiimm,,  

ooppiieekkuujjąąccaa  ssiięę  mmaasszzyynnaammii  ww  ŻŻyylleettkkaarrnnii  ii  ttrrzzeemmaa  zzaakkłłaaddoowwyymmii  

ssaammoocchhooddaammii  cciięężżaarroowwyymmii,,  dduueett  bbllaacchhaarrsskkii  ppaannaa  JJaannaa  KKoommoorroowwsskkiieeggoo,,  

rryymmaarrzz  WWoojjttaarreekk,,  oobbssłłuugguujjąąccyy  ppaassyy  ppęęddnnee  ww  ccaałłeejj  ffaabbrryyccee  ii  mmuurraarrzz,,  

kkttóórreeggoo  nnaazzwwiisskkaa  jjuużż  nniiee  ppaammiięęttaamm..  NNaajjssttaarrsszzyymm  llookkaattoorreemm  bbyyłł  ppaann  

AAddaamm  RRzzeeźźnniikk  zz  WWiikkaarriióówwkkii..  ZZ  uuwwaaggii  nnaa  ppooddeesszzłłyy,,  pprrzzeeddeemmeerryyttaallnnyy  

wwiieekk,,  ppaann  AAddaamm  zzaajjmmoowwaałł  ssiięę  ddoorraabbiiaanniieemm  kklluucczzyy  ii  nnaapprraawwąą  zzaammkkóóww  

ww  ffaabbrryycczznnyycchh  ii  pprrzzyyffaabbrryycczznnyycchh  oobbiieekkttaacchh..  PPoozzaa  ttyymm  mmiiaałł  ppiieecczzęę  

nnaadd  zzeessttaawweemm  rrzzaaddzziieejj  uużżyywwaannyycchh  nnaarrzzęęddzzii,,  pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  ddoo  wwyykkoo--

rrzzyyssttyywwaanniiaa  pprrzzeezz  pprraaccoowwnniikkóóww  ddzziiaałłuu..  PPrrzzeecchhoowwyywwaałł  jjee  ww  sszzaaffiiee  

zzaammyykkaanneejj  nnaa  ssoolliiddnnąą  kkłłóóddkkęę  ii  wwyyppoożżyycczzaałł  ww  uuzzaassaaddnniioonneejj  

ppoottrrzzeebbiiee..  UUsszzkkooddzzeenniiee  ggwwiinnttoowwnniikkaa,,  nnaarrzzyynnkkii,,  rroozzwwiieerrttaakkaa,,  cczzyy  

iinnnneeggoo  iinnssttrruummeennttuu  wwyyppoożżyycczzoonneeggoo  oodd  ppaannaa  RRzzeeźźnniikkaa  ggrroozziiłłoo  

aawwaannttuurrąą  ""nnaa  cczztteerryy  ffaajjeerrkkii""..  GGddyy  ssiięę  kkoommuuśś  ttaakkiiee  nniieesszzcczzęęśścciiee  

pprrzzyyddaarrzzyyłłoo,,  zzwwyykkllee  uussiiłłoowwaałł  zzddoobbyyćć  ww  jjaakkiiśś  ssppoossóóbb  zzaammiieennnnyy  



Wies c i   z nad  Dr z ew i c z k i   1/57/2006      str. 16 

eeggzzeemmppllaarrzz  ii  uunniikknnąąćć  zzee  ssttrroonnyy  ppaannaa  AAddaammaa  pprrzzeewwlleekkłłeeggoo  ggddeerraanniiaa  

zz  nniieewwyybbrreeddnnyymmii  eeppiitteettaammii..  

NNaasszząą  bbrryyggaaddąą  śślluussaarrsskkąą  ddoowwooddzziiłł  mmóójj  oojjcciieecc..  

MMiiaałł  ddoo  ddyyssppoozzyyccjjii::  WWłłaaddyyssłłaawwaa  AAddaammuussaa,,  TTaaddkkaa  KKaacczzoorrkkiieewwiicczzaa,,  

EEddkkaa  TTyykkęę  ii  mmnniiee..  

MMiieelliiśśmmyy  ssuubbllookkaattoorraa..  WW  kkąącciiee  hhaallii  pprrzzyy  ookknniiee,,  

pprraaccoowwnniikk  NNoożżyycczzkkaarrnnii  KKaazziikk  BBooggaatteekk,,  nnaa  mmaalleeńńkkiieejj  ttookkaarrccee  

rreewwoollwweerroowweejj  pprroodduukkoowwaałł  ssttaalloowwee  wwkkrręęcciikkii  ddoo  ssccaallaanniiaa  nnoożżyycczzkkoowwyycchh  

ppoołłóówweekk..  

WW  ddrruuggiimm  bblliiźźnniiaacczzyymm  ppoommiieesszzcczzeenniiuu  ppoo  pprrzzeecciiwwnneejj  

ssttrroonniiee  kkoorryyttaarrzzaa,,  zz  ookknnaammii  wwyycchhooddzząąccyymmii  nnaa  ssttaaww  ii  ffaabbrryycczznnee  

ggaarraażżee,,  mmiieeśścciiłłaa  ssiięę  hhaallaa  mmaasszzyynn  nnaasszzeeggoo  wwyyddzziiaałłuu  zz  cczztteerreemmaa  

ttookkaarrkkaammii,,  nnaa  kkttóórryycchh  pprraaccoowwaallii::  MMiieetteekk  ŁŁęęggoosszz,,  WWiiddaawwsskkii  

zz  BBrrzzuussttoowwccaa  ii  ZZddzziissiieekk  SSoobbkkiieewwiicczz  ssyynn  sszzeeffaa..  CCzzwwaarrttaa  ttookkaarrkkaa  nniiee  

mmiiaałłaa  ssttaałłeejj  oobbssaaddyy  ii  wwyykkoorrzzyyssttyywwaannaa  bbyyłłaa  ssppoorraaddyycczznniiee  ddoo  

cciięężżsszzyycchh  rroobbóótt..  DDwwiiee  ssttrruuggaarrkkii  ii  ddwwiiee  ffrreezzaarrkkii  ddaawwaałłyy  

zzaattrruuddnniieenniiee  DDaarriiuusszzoowwii  GGąąssiioorroowwsskkiieemmuu  ii  JJaannkkoowwii  JJaannaassoowwii  

zz  ZZaakkoośścciieellaa..  DDuużżaa  wwiieerrttaarrkkaa,,  ddłłuuttoowwnniiccaa,,  ppiiłłaa  rraammoowwaa  ddoo  mmeettaallii  

ii  ddwwuuttaarrcczzoowwaa,,  ppooddrręęcczznnaa  sszzlliiffiieerrkkaa  uussaaddoowwiioonnaa  nnaa  mmeettaalloowwyymm  

wwssppoorrnniikkuu  pprrzzyyttwwiieerrddzzoonnyymm  wwpprroosstt  ddoo  śścciiaannyy,,  bbyyłłyy  ww  mmiiaarręę  ppoottrrzzeebbyy  

wwyykkoorrzzyyssttyywwaannee  pprrzzeezz  pprraaccoowwnniikkóóww  ddzziiaałłuu..  ŚŚrrooddeekk  hhaallii  zzaajjmmoowwaałłaa  

bbrryyggaaddaa,,  rreemmoonnttoowwaa  ppóółłaauuttoommaattyycczznnyycchh  sszzlliiffiieerreekk  pprroodduukkccyyjjnnyycchh  ddoo  

oossttrrzzyy  nnoożżoowwyycchh::  AAnnttoonnii  DDyybbaallsskkii,,  TTeeooffiill  RRzzeeźźnniikk,,  MMaarriiaann  BBaabbiicckkii  

ii  WWłłaaddzziioo  ŁŁęęggoosszz..  DDwwaajj  oossttaattnnii  ii  MMiieetteekk  ŁŁęęggoosszz  zz  ttookkaarreekk,,  

uucczzęęsszzcczzaallii  ddoo  zzaawwooddóówwkkii,,  ddoo  tteejj  ssaammeejj  kkllaassyy  ccoo  jjaa..  MMiiaałł  ttuu  sswwoojjee  

mmiieejjssccee  pprraaccyy  sszzeeff  MMeecchhaanniicczznneeggoo  ppaann  mmaajjsstteerr  MMiieecczzyyssłłaaww  

SSoobbkkiieewwiicczz..  DDyyssppoonnoowwaałł  ssttoołłeemm  zz  ddwwiieemmaa  ppoojjeemmnnyymmii  sszzuuffllaaddaammii  

ii  ddwwuuddrrzzwwiioowwąą  sszzaaffąą..  NNaa  mmaajjssttrroowwsskkiimm  ssttoollee  ssttaałł  aappaarraatt  

tteelleeffoonniicczznnyy  nnaa  kkoorrbbkkęę,,  oo  zzaassiięęgguu  wweewwnnąąttrrzzffaabbrryycczznnyymm..  NNiiee  bbyyłł  ttoo  

nnaajjsspprraawwnniieejjsszzyy  śśrrooddeekk  łłąącczznnoośśccii..  PPiillnniieejjsszzee  iinnffoorrmmaaccjjee  cczzęęssttoo  

pprrzzeekkaazzyywwaannee  bbyyłłyy  pprrzzeezz  „„uummyyśśllnneeggoo””  tt..jj..  kkttóórreeggoośś  zz  nnaajjmmłłooddsszzyycchh  

pprraaccoowwnniikkóóww  ddoorraaźźnniiee  ssppeełłnniiaajjąącceeggoo  ffuunnkkccjjęę  ssppiieesszzoonneeggoo  ggoońńccaa..  

TTrrzzeecciiee  ppoommiieesszzcczzeenniiee  ww  kkoońńccuu  kkoorryyttaarrzzaa,,  mmrroocczznnee  

ii    cciiaassnnee,,  zzaajjmmoowwaallii  ddwwaajj  wwyyddzziiaałłoowwii  kkoowwaallee::  GGrrzzyybbeekk  zz  ssyynneemm..  

BByyłłyy  ttaamm  ddwwaa  kkllaassyycczznnee  kkoowwaaddłłaa  ii  ddwwiiee  ""kkoottlliinnyy""  zz  mmeecchhaanniicczznnyymm  

nnaaddmmuucchheemm..  JJeeddeenn  kkoommpplleett  cciiąąggllee  uużżyywwaallii  GGrrzzyybbkkoowwiiee,,  ddrruuggii  ssttaałł  ddoo  

ddyyssppoozzyyccjjii  ppoozzoossttaałłyycchh  pprraaccoowwnniikkóóww  MMeecchhaanniicczznneeggoo..  WWyyttaappiiaałłoo  ssiięę  

ttaamm  bbrrąązz  nnaa  ppaanneewwkkii,,  aalluummiinniiuumm  nnaa  rróóżżnnee  cczzęęśśccii  ddoo  nnaapprraawwiiaannyycchh  

mmaasszzyynn,,  ooddkkuuwwaałłoo  nnoożżee  ddoo  ttookkaarreekk  ii  iinnnnyycchh  oobbrraabbiiaarreekk..  

ZZaattrruuddnniieenniiee  ww  ddzziiaallee  uuzzuuppeełłnniiaallii::  ssppaawwaacczz  

aauuttooggeennoowwyy  //ggaazzoowwyy//  WWrrzzoosseekk  zz  RRaaddzziicc  ii  TTaaddeeuusszz  SSoobbkkiieewwiicczz  --  bbrraatt  

sszzeeffaa,,  zzaajjmmuujjąąccyy  ssiięę  kkoonnsseerrwwaaccjjąą  ii  nnaapprraawwąą  uurrzząąddzzeeńń  

hhyyddrraauulliicczznnyycchh  wwyyssttęęppuujjąąccyycchh  ww  ffaabbrryyccee  ww  bbaarrddzzoo  sskkrroommnneejj  iilloośśccii..  

MMeecchhaanniicczznnyy  jjaakk  żżaaddeenn  iinnnnyy  ddzziiaałł  ww  ffaabbrryyccee,,  

nnaassyyccoonnyy  bbyyłł  kkaaddrrąą  wwyykkwwaalliiffiikkoowwaannąą..  PPoonnaadd  ppoołłoowwaa  pprraaccoowwnniikkóóww  
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lleeggiittyymmoowwaałłaa  ssiięę  śśwwiiaaddeeccttwwaammii  sszzkkoołłyy  rrzzeemmiieeśśllnniicczzeejj  lluubb  ddyypplloommaammii  

cceecchhoowwyymmii  mmiissttrrzzoowwsskkiimmii  ii  cczzeellaaddnniicczzyymmii..    

BByyłłyy  ttuu  tteeżż  iinnnnee  zzwwyycczzaajjee  nniiżż  ttee,,  kkttóórree  zznnaałłeemm  

zz  pprraaccyy  ww  SSccyyzzoorryykkaammii..  WW  pprrzzeerrwwęę  śśnniiaaddaanniioowwąą  nniiee  bbyyłłoo  

wwyyssiiaaddyywwaanniiaa  pprrzzyy  rroozzggrrzzaannyymm  ppiieeccuu..  TTyyllkkoo  nniieelliicczznnii  ssppoożżyywwaallii  

pprrzzyynniieessiioonnee  zz  ddoommuu  ppoossiiłłkkii  ww  pprrzzyyppiissaannyymm  rreegguullaammiinneemm  ffaabbrryycczznnyymm  

cczzaassiiee..  CCii  pprraaccoowwnniiccyy,,  kkttóórrzzyy  uussuuwwaallii  aawwaarriięę,,  nnaajjppiieerrww  kkoońńcczzyyllii  

zzaaddaanniiee,,  aa  ppootteemm  ooddddaawwaallii  ssiięę  ""żżaarrłłooccttwwuu""..  ZZddaarrzzaałłoo  ssiięę,,  żżee  

śśnniiaaddaanniioowwee  kkaannaappkkii  wwrraaccaałłyy  nniieettkknniięęttee  ddoo  ddoommuu,,  bboo  nniiee  ssttaarrcczzyyłłoo  

cczzaassuu  nnaa  iicchh  sskkoonnssuummoowwaanniiee  ww  ffaabbrryyccee..  RRóówwnniieeżż  ffaabbrryycczznnaa  ssyyrreennaa,,  

bbuucczząąccaa  oo  ggooddzziinniiee  ppiięęttnnaasstteejj,,  nniiee  zzaawwsszzee  oozznnaacczzaałłaa  kkoonniieecc  pprraaccyy  

ddllaa  ""mmeecchhaanniikkóóww""..  WW  ttaakkiimm  wwyyppaaddkkuu  nniiee  ppyyttaannoo  ssiięę  mmaajjssttrraa  

oo  ggooddzziinnyy  nnaaddlliicczzbboowwee  cczzyy  ttzzww..  ooddssiiaaddkkii  rreekkoommppeennssuujjąąccee  

nnaaddpprraaccoowwaannyy  cczzaass,,  TToo  bbyyłłaa  wwłłaaśśnniiee  ttaa,,  nniiee  ggoołłoossłłoowwnnaa,,  lloojjaallnnoośśćć  

wwoobbeecc  ffiirrmmyy  ii  pprrzzeełłoożżoonneeggoo..  MMaajjsstteerr  nnaajjcczzęęśścciieejj  ooppuusszzcczzaałł  ffaabbrryykkęę  

zzaa  oossttaattnniimm  ppooddlleeggłłyymm  mmuu  pprraaccoowwnniikkiieemm,,  aa  ggddyy  zz  rróóżżnnyycchh  pprrzzyycczzyynn  

mmuussiiaałł  wwyyjjśśćć  pprrzzeedd  nniimm,,  ttoo  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  ppoożżeeggnnaałł  ssiięę  ggooddnniiee  

zz  ppooddwwłłaaddnnyymm..  

WW  ttaammttyymm  cczzaassiiee  ww  „„GGeerrllaacchhuu””  uużżyywwaannoo  jjeesszzcczzee  

ttrraaddyyccyyjjnneeggoo  --  pprrzzeeddwwoojjeennnneeggoo  nnaazzeewwnniiccttwwaa  nnaa  ookkrreeśślleenniiee  ssttooppnniiaa  

ww  hhiieerraarrcchhiiii  zzaawwooddoowweejj..  PPrrzzeełłoożżoonnyymm  ddzziiaałłuu  bbyyłł  mmaajjsstteerr..  

DDłłuuggoolleettnniicchh,,  ddoośśwwiiaaddcczzoonnyycchh  pprraaccoowwnniikkóóww  nnaazzyywwaannoo  rrzzee--

mmiieeśśllnniikkaammii,,  aa  nnaajjmmłłooddsszzyycchh  wwiieekkiieemm  ii  ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm  rroobboottnniikkóóww,,  

ppoo  pprroossttuu  cchhłłooppaakkaammii..  OOcczzyywwiiśścciiee  jjaa  nnaalleeżżaałłeemm  ddoo  ttyycchh  oossttaattnniicchh..  

PPaammiięęttaamm  jjeesszzcczzee  kkiillkkuu  mmaajjssttrróóww  rrzząąddzząąccyycchh  

ggeerrllaacchhoowwsskkiimmii  wwyyddzziiaałłaammii::  ww  PPoolleerroowwnnii  --  EEuuzzeebbiiuusszz  GGaacczzyyńńsskkii,,  

ww  KKuuźźnnii  --  EEuuggeenniiuusszz  ŁŁęęggoosszz,,  ww  SSttoollaarrnnii  --  FFrraanncciisszzeekk  ŁŁęęggoosszz  

//oojjcciieecc  EEuuggeenniiuusszzaa//,,  ww  OOssaaddzzaallnnii  --  LLuuccjjaann  KKuucc,,  ww  GGrraaddoowwnnii  --  

EEddwwaarrdd  PPoożżyycckkii,,  ww  SSccyyzzoorryykkaarrnnii  --  MMaarriiaann  NNoojjeekk,,  ww  NNaarrzzęęddzziioowwnnii  --  

WWłłaaddyyssłłaaww  SSoossiińńsskkii,,  ww  HHaarrttoowwnnii  --  WWłłaaddyyssłłaaww  SSzzyyddłłoowwsskkii,,  

ww  EElleekkttrryycczznnyymm  --  TTaaddeeuusszz  ZZaalleewwsskkii,,  ww  ŻŻyylleettkkaammii  ––  JJóózzeeff  WWrrzzoosseekk..  

PPaann  mmaajjsstteerr  MMiieecczzyyssłłaaww  SSoobbkkiieewwiicczz,,  rrzząąddzziiłł  

ww  MMeecchhaanniicczznnyymm  oodd  cczzaassuu  rreeaakkttyywwoowwaanniiaa  ffaabbrryykkii  ppoo  wwyyzzwwoolleenniiuu..  BByyłł  

pprrzzeecciieeżż  jjeeddnnyymm  zz  kkiillkkuunnaassttuu  ww  eekkiippiiee,,  kkttóórraa  zz  GGuubbeenn  //GGuubbiinnaa//  

sspprroowwaaddzzaałłaa  ddoo  DDrrzzeewwiiccyy  zzaaggrraabbiioonnee  pprrzzeezz  NNiieemmccaa  ii  wwyywwiieezziioonnee  ddoo  

RRzzeesszzyy  ggeerrllaacchhoowwsskkiiee  mmiieenniiee..  TTeerraazz  ppoowwiieerrzzoonnoo  mmuu  ddbbaałłoośśćć  

oo  ffaabbrryycczznnee  mmaasszzyynnyy  ii  uurrzząąddzzeenniiaa,,  oo  iicchh  sspprraawwnnoośśćć,,  ddaajjąąccąą  

uuttrrzzyymmaanniiee  kkiillkkuusseettnneejj  rrzzeesszzyy  mmiieesszzkkaańńccóóww  DDrrzzeewwiiccyy  ii  ookkoolliicc..  BByyłł  

cczzłłoowwiieekkiieemm  ssttaatteecczznnyymm,,  żżyycczzlliiwwyymm  ii  wwyyrroozzuummiiaałłyymm..  DDeeccyyzzjjee  

ww  sspprraawwaacchh  ""ccooddzziieennnnyycchh""  ppooddeejjmmoowwaałł  aarrbbiittrraallnniiee,,  aallee  ww  ppoowwaażżnnyycchh  

sspprraawwaacchh  zzaawwooddoowwyycchh  rraaddzziiłł  ssiięę  zzwwyykkllee  kkoolleeggóóww  zz  ddzziiaałłuu  rróówwnnyycchh  mmuu  

ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  NNaa  ""kkaawwaałłyy"",,  jjaakkiiee  cczzaasseemm  wwyyrrzząąddzzaallii  ssoobbiiee  

nnaawwzzaajjeemm  wwssppóółłpprraaccoowwnniiccyy,,  rreeaaggoowwaałł  kkaarrccąąccyymm  ssppoojjrrzzeenniieemm  

ii  żżaałłoossnnyymm  kkiiwwaanniieemm  ggłłoowwąą..  ZZnnaałł  ffaabbrryykkęę  jjaakk  pprrzzyyssłłoowwiioowwąą  wwłłaassnnąą  

kkiieesszzeeńń..  BByyłł  lluubbiiaannyymm  pprrzzeezz  ppooddwwłłaaddnnyycchh  ii  cceenniioonnyymm  pprrzzeezz  

zzwwiieerrzzcchhnniikkóóww  pprraaccoowwnniikkiieemm..  
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WW  MMeecchhaanniicczznnyymm  ""ttyyrraałłeemm""  jjuużż  pprraawwiiee  ppóółł  rrookkuu..  

CCiiąąggllee  uummoorruussaannyy  ppoo  łłookkcciiee..  CCzzaasseemm  ttęęsskknniiłłeemm  ddoo  cczzyysstteejj  --lluuddzzkkiieejj  

rroobboottyy  ww  SSccyyzzoorryykkaammii..  NNaajjwwiięęcceejj  ""ppooppaalliićć""  ddaawwaałłyy  nnaamm  mmaasszzyynnyy  

kkuuzziieennnnee..  SSzzcczzeeggóóllnniiee  ddwwaa  nnaajjwwiięękksszzee  mmłłoottyy  ppnneeuummaattyycczznnee  mmaarrkkii  

BBEECCHHEE,,  oodd  nnoowwoośśccii  nniiee  rreemmoonnttoowwaannee..  CCoorraazz  cczzęęśścciieejj  bbyyłłyy  

pprrzzeeddmmiiootteemm  nnaarrzzeekkaanniiaa  pprraaccuujjąąccyycchh  pprrzzyy  nniicchh  kkoowwaallii..  RReegguullaaccjjee  

zzaawwoorróóww,,  ddoocciiąąggaanniiee  uusszzcczzeelleekk  ii  iinnnnee  rróóżżnnee  kkoommbbiinnaaccjjee  nniiee  nnaa  

ddłłuuggoo  ssiięę  pprrzzyyddaawwaałłyy..  WWyymmaaggaałłvv  ppiillnniiee  kkaappiittaallnneeggoo  rreemmoonnttuu,,  

aa  ww  ffaabbrryyccee  nniiee  bbyyłłoo  mmaatteerriiaałłuu  nnaa  wwyykkoonnaanniiee  nnoowwyycchh  bbiijjaakkóóww..  

WWrreesszzcciiee  pprrzzyywwiieezziioonnoo  zz  hhuuttyy  zzaammóówwiioonnyy  pprrzzeedd  kkiillkkoommaa  mmiieessiiąąccaammii  

ttrrzzyymmeettrroowweejj  ddłłuuggoośśccii  ssttaalloowwyy  wwaalleecc  oo  ććwwiieerrććmmeettrroowweejj  śśrreeddnniiccyy..  

SSppaawwaacczz  ooddppaalliiłł  oodd  nniieeggoo  pprraawwiiee  mmeettrroowwyy  kkęęss,,  kkttóórryy  ppoo  oossttyyggnniięęcciiuu  

pprrzzyywwiieezziioonnoo  ddoo  ddzziiaałłuu  ii  dduużżyymm  wwyyssiiłłkkiieemm  kkiillkkuu  lluuddzzii  zzaammooccoowwaannoo  

ww  uucchhwwyycciiee  nnaajjwwiięękksszzeejj  ww  ddzziiaallee  ttookkaarrkkii,,  nniiee  mmaajjąącceejj  ddoottąądd  ssttaałłeejj  

oobbssaaddyy..  ZZddzziissiieekk  SSoobbkkiieewwiicczz  oodd  rręękkii  rroozzppoocczząąłł  oobbrróóbbkkęę  tteeggoo  kkllooccaa..  

AA,,  żżee  ttookkaarrzzee  bbyyllii  zzaawwaalleennii  rroobboottąą,,  mmaajjsstteerr  ppoolleecciiłł  zzaaaannggaażżoowwaaćć  

mmnniiee  ddoo  tteeggoo  zzaaddaanniiaa..  MMiiaałł  ttoo  bbyyćć  mmóójj  ppiieerrwwsszzyy  cczzyynnnnyy  kkoonnttaakktt  

zz  ttookkaarrkkąą..  PPoosszzcczzeeggóóllnnee  zzaabbiieeggii  wwyykkoonnyywwaałłeemm  śścciiśśllee  wweeddłłuugg  ppoouucczzeeńń  

ZZddzziiśśkkaa  ii  ppoodd  jjeeggoo  nnaaddzzoorreemm..  PPoo  kkiillkkuunnaassttuu  ddnniiaacchh  ggoottóóww  bbyyłł  

ppóółłffaabbrryykkaatt  ppoottęężżnneeggoo  bbiijjaakkaa  zz  ooddppoowwiieeddnniimmii  nnaaddddaattkkaammii  nnaa  oobbrróóbbkkęę  

wwyykkoońńcczzeenniioowwąą..  DDzziieełłoo  zzaakkoońńcczzyyłł  ZZddzziissiieekk  nnaa  sswwoojjeejj  ttookkaarrccee,,  aa  jjaa  

oobbrraabbiiaałłeemm  jjuużż  pprraawwiiee  ssaammooddzziieellnniiee,,  dduużżee  żżeelliiwwnnee  kkoołłoo  ddoo  

rreemmoonnttoowwaanneeggoo  mmłłoottaa..  

PPrraaccaa  nnaa  ttookkaarrccee  pprrzzyyppaaddłłaa  mmii  ddoo  gguussttuu  

ii  ppoopprroossiiłłeemm  sszzeeffaa  oo  ppoozzoossttaawwiieenniiee  mmnniiee  nnaa  ttyymm  ssttaannoowwiisskkuu..  

MMoojjąą  ttookkaarrkkęę  zzbbuuddoowwaannoo,,  ggddzziieeśś  ww  EEuurrooppiiee,,  

pprraawwddooppooddoobbnniiee  ww  kkoońńccuu  ddzziieewwiięęttnnaasstteeggoo  wwiieekkuu,,  lluubb  ww  ppiieerrwwsszzyycchh  

llaattaacchh  ddwwuuddzziieesstteeggoo..  OObbeeccnniiee,,  ppeewwnniiee  nniieejjeeddnnoo  mmuuzzeeuumm  tteecchhnniikkii  

bbyyłłoobbyy  dduummnnee  zz  ppoossiiaaddaanniiaa  ttaakkiieeggoo  zzaabbyyttkkuu..  NNaappęęddzzaałł  jjąą  ppłłaasskkii  

sskkóórrzzaannyy  ppaass  zz  ppęęddnnii  uuwwiieesszzoonneejj  ppoodd  ssuuffiitteemm  hhaallii..  WW  ssuummiiee  mmiiaałłaa  

ttyyllkkoo  sszzeeśśćć  pprręęddkkoośśccii  wwrrzzeecciioonnaa..  TTrrzzyy  oodd  ttrróójjssttooppnniioowweeggoo  kkoołłaa  

ppaassoowweeggoo,,  aa  ttrrzzyy  nnaassttęęppnnee  pprrzzeezz  wwłłąącczzeenniiee  ppiięęcciiookkrroottnneejj  

pprrzzyyssttaawwkkii  rreedduukkccyyjjnneejj..  BByyłłaa  jjuużż  ppoorrzząąddnniiee  wwyyeekkssppllooaattoowwaannaa  

ii  wwiięękksszzeejj  ddookkłłaaddnnoośśccii  oobbrraabbiiaanneeggoo  pprrzzeeddmmiioottuu  nniiee  ddaawwaałłoo  ssiięę  

uuzzyysskkaaćć..  DDłłuuggiiee  ppiięęcciioommeettrroowwee  łłoożżee  ii  dduużżyy  wwzznniiooss  kkłłóóww  ppoozzwwaallaajjąąccyy  

oobbrraabbiiaaćć  ddeettaallee  pprraawwiiee  mmeettrroowweejj  śśrreeddnniiccyy,,  wwcciiąążż  sskkuutteecczznniiee  

cchhrroonniiłłyy  jjąą  pprrzzeedd  wwyyssłłaanniieemm  ""nnaa  żżyylleettkkii""..  JJuużż  ddoo  kkoońńccaa  

zzaattrruuddnniieenniiaa  ww  „„GGeerrllaacchhuu””  nniiee  rroozzssttaawwaałłeemm  ssiięę  zzee  ssttaarruusszzkkąą..  

WW  mmaajjuu  11995500  rrookkuu  uukkoońńcczzyyłłeemm  sszzkkoołłęę  zzaawwooddoowwąą  

ii  ppoommyyśśllnniiee  zzddaałłeemm  eeggzzaammiinn  wwssttęęppnnyy  ddoo  PPaańńssttwwoowweeggoo  LLiicceeuumm  

MMeecchhaanniicczznneeggoo  ww  KKoońńsskkiicchh..  

WW  ssiieerrppnniiuu  rroozzssttaałłeemm  ssiięę  zz  „„GGeerrllaacchheemm””  nniiee  

pprrzzyyppuusszzcczzaajjąącc,,  żżee  nnaa  zzaawwsszzee..  

  

LLeesszzeekk  PPiieerrśścciińńsskkii  --  SSkkaarrżżyysskkoo--KKaammiieennnnaa    
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                          MMiieecczzyyssłłaaww  SSoobbkkiieewwiicczz  ((11990022  ––  11998866))..  

SSpprroowwaaddzziiłł  zzaaggrraabbiioonnee  mmaasszzyynnyy  zz  GGuubbeenn..  

JJaakkoo  mmaajjsstteerr  MMeecchhaanniicczznneeggoo  ddbbaałł  oo  iicchh  nnaapprraawwęę  

ii  sspprraawwnnoośśćć..  
  

MMiicchhaałł  SSttuuddeennttkkoowwsskkii  ((11991133  ––  11998833))..  

RRóówwnniieeżż  sspprroowwaaddzzaałł  mmaasszzyynnyy  zz  GGuubbeenn..  OOppiieekkoowwaałł  ssiięę  

mmaasszzyynnaammii  ŻŻyylleettkkaarrnnii  ii  ssaammoocchhooddaammii  zzaakkłłąąddoowwyymmii..  

PPóóźźnniieejj  bbyyłł  mmiissttrrzzeemm  ŻŻyylleettkkaarrnnii    

ii  NNoożżyy  ŻŻnniiwwnnyycchh  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BBuuddyynneekk  DDzziiaałłuu  MMeecchhaanniicczznneeggoo  pprrzzeedd  rroozzbbiióórrkkąą..  ZZddjjęęcciiee  zz  lleewweejj  pprrzzeeddssttaawwiiaa  wweejjśścciiee  oodd  ssttrroonnyy  zzaacchhooddnniieejj  

ddoo  hhaallii  MMeecchhaanniicczznneeggoo  zzaammiieenniioonneejj  nnaa  DDzziiaałł  DDrroobbnnyycchh  EElleemmeennttóóww..  ZZddjjęęcciiee  zz  pprraawweejj  pprrzzeeddssttaawwiiaa  wweejjśścciiee  

oodd  ssttrroonnyy  ppoołłuuddnniioowweejj  ddoo  hhaallii  zzaammiieenniioonneejj  nnaa  mmaaggaazzyynn  nnoożżyy  żżnniiwwnnyycchh  
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I n f o r m a c j a  

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 
 

W lutym b.r. miało miejsce Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół 

Drzewicy z udziałem władz samorządowych i przedstawicieli zaprzyjaźnionych 

drzewickich organizacji społecznych. Dokonaliśmy rozliczenia i podsumowania 

pracy w 2005 roku, z wytyczeniem kierunków działań na najbliższe miesiące b.r. 

W 2006 roku przypada 15 rocznica powstania naszego Stowarzyszenia. Jubileusz 

15-lecia zamierzamy obchodzić w szerszym gronie, stąd zrodził sie pomysł 

zorganizowania zjazdu naszych Przyjaciół, Czytelników i Sympatyków związanych 

sentymentalnie bądź rodzinnie z naszym miastem. Zjazd planujemy w miesiącu 

czerwcu, pod znamiennym i wymownym hasłem „Spotkanie po latach w Drzewicy”.  

Mamy nadzieję, że spotkanie dojdzie do skutku i będzie okazją do niezwykłych, 

serdecznych kontaktów, do głębokich, niezapomnianych przeżyć, do wyjątkowych, bo 

młodzieńczych wspomnień. Nam – mieszkańcom Drzewicy stworzy niepowtarzalną 

okazję goszczenia Ziomków i Przyjaciół – Ludzi bliskich naszym sercom. 

Być może będzie to początek cyklicznych spotkań na drzewickiej ziemi. Gdyby 

tak się stało – byłoby nam bardzo miło, o czym z prawdziwą przyjemnością 

informuję. 
 

Przewodnicząca 

Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 

Anna Reszelewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zebranie członków TPD na spotkaniu sprawozdawczym 20 lutego 2006 r.



Wies c i   z nad  Dr z ew i c z k i   1/57/2006      str. 21 

Z życia gminy 
 
 

 

W grudniu ubiegłego roku 

Urząd Gminy i Miasta 

w Drzewicy otrzymał za 

działania na rzecz ochrony 

środowiska najwyższe wy-

różnienie w konkursie 

„Ekorozwój 2005”. 

Spieszymy donieść 

naszym Czytelnikom w 

kraju i za granicą, że 

Drzewica jako jedyny 

samorząd w kraju 

otrzymując pierwsze 

miejsce w konkursie, 

została doce-niona przez 

kapitułę za realizację 

przedsięwzięć ekologicz-

nych. 

A przecież gmina nasza 

konkurowała z samorzą-

dami w całej Polsce. 

Zaangażowanie Drzewicy 

w ochronę środowiska uznano za największe w kraju. 

Dyplom Honorowy I stopnia oraz statuetkę „Zielony laur 2005” odebrał 

w Warszawie 15 grudnia wiceburmistrz  Edward Podkowiński. 

Ale na tym nie koniec. W roku bieżącym Urzędowi Gminy i Miasta  przyznana 

będzie nagroda pieniężna. Gratulujemy! 

Na zdjęciu burmistrz Janusz Reszelewski prezentuje otrzymane wyróżnienie – 

statuetkę „ZIELONY LAUR 2005”. Na następnej stronie – Dyplom Honorowy 

I stopnia przyznany Urzędowi Gminy i Miasta Drzewica oraz burmistrzowi 

Januszowi Reszelewskiemu. 

 

R. B. 
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INFORMACJE URZĘDU GMINY I MIASTA 

 
W dniu 14 lutego 2006 roku odbyła się sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. 

Podstawowym punktem obrad było uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Drzewica na rok 

2006.  

Planowane wydatki budżetu na rok 2006 zamykają się kwotą blisko 19,5 mln. zł. 

Podobnie jak w latach poprzednich, również ten budżet ma charakter proinwestycyjny. 

Inwestycje realizowane są zarówno w mieście, jak i w poszczególnych wioskach, 

co pozwala zachować zasadę zrównoważonego rozwoju całej gminy. Najistotniejszym 

zadaniem jest zakończenie w roku bieżącym kanalizacji wsi Idzikowice i Brzuza oraz 

rozpoczęcie budowy kanalizacji trzech ostatnich miejscowości: Giełzów, Świerczyna 

i Trzebina z terminem zakończenia w przyszłym roku. Planowane wydatki w tym zakresie 

to ponad 3 mln. zł. Wykonanie tych zadań będzie jednocześnie zakończeniem kanalizacji 

w całej gminie, co stawia nas w ścisłej czołówce, nie tylko województwa łódzkiego, ale 

i w kraju. 

Realizowane będą zadania z zakresu budowy dróg gminnych i chodników, planuje się 

również pomoc finansową dla samorządu województwa w budowie chodnika w Brzustowcu 

oraz pomoc dla samorządu powiatowego przy przebudowie nawierzchni drogi Radzice-

Drzewica. Na te cele w budżecie zagwarantowane jest ponad 900 tys. zł. 

Wykonywane będą również zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony 

p.poż, remonty OSP w Drzewicy i Dąbrówce. 

Z innych zadań ujętych w planie należy wymienić modernizację oświetlenia na terenie 

całej gminy. Wiązać się to będzie z wymianą lamp na oszczędne oraz dobudową 

brakujących linii. Realizacja tego zadania przewidziana jest na dwa lata. W mieście 

w pobliżu kościoła planuje się wybudowanie szaletu miejskiego oraz budowę oświetlenia 

do cmentarza parafialnego. 

Obok zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały niezbędne wydatki na funkcjo-

nowanie wszystkich dziedzin życia społecznego. Dotacje państwowe na utrzymanie 

placówek oświatowo-wychowawczych nie wystarczają, dlatego też Rada przyznała 

dodatkowe środki własne na ten cel. Razem wydatki oświatowe wynoszą ponad 7 mln. zł. 

Na różnorodną pomoc społeczną w budżecie zabezpieczono kwotę ponad 3,4 mln. zł. 

Zaplanowane są również wydatki na zatrudnienie osób bezrobotnych.  

Zabezpieczone są także środki finansowe na dopłaty do wody i ścieków. Gmina 

dopłaca obecnie do 1 m
3
 wody - 16 gr, a do 1 m

3
 ścieków - 48 gr i dopłaty te będą 

utrzymane w roku 2006. 

 

*** 

 

W dniu 17 lutego 2006 r. w Drzewicy w budynku Domu Pomocy Społecznej odbyło 

się uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy. Otwarcia dokonał 

Burmistrz Gminy i Miasta Pan Janusz Reszelewski, Przewodnicząca Rady GiM - Maria 
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Teresa Nowakowska i Dyrektor Łódzkiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Mepełnosprawnych - Władysław Skwara. 

Ponadto w otwarciu uczestniczyli: księża miejscowej parafii, przedstawiciele 

Starostwa Powiatowego w Opocznie, Przedstawiciel Powiatowego  Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opocznie, Kierownik M-GOPS w Drzewicy, Kierownicy WTZ sąsiednich 

gmin, Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, 

przedstawiciele lokalnych jednostek samorządowych oraz organizacji społecznych, a także 

lokalne media. 

Celem utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja i zaktywizowanie 

osób niepełnosprawnych oraz poprawa ich sprawności fizycznej i psychicznej. 

W związku z tym wyremontowane zostały pomieszczenia DPS. Koszt utworzenia 

WTZ zamknął się w kwocie  163 tys. zł, z czego 30% przekazała gmina, a 70% Starostwo 

Powiatowe w Opocznie ze środków PFRON. Środki na utrzymanie WTZ pozyskiwane są 

z PFRON. 

Zatrudnienie w WTZ znalazło 16 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy.  

Na zdjęciu z lewej – wstęgę przecina kierownik WTZ Andrzej Krzyżanowski. Po prawej stronie, 

wstęgę przecinają: Przewodnicząca Rady GiM – Maria Teresa Nowakowska oraz Burmistrz 

Drzewicy – Janusz Reszelewski. 
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INFORMACJE Z POWIATU – NAGRODZONE TARGI 

 

Starostwo Powiatowe w Opocznie otrzymało główną nagrodę XII 

MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW – Regiony Turystyczne „Na styku kultur 2006” 
za najciekawszą formę promocji oferty targowej w kategorii region turystyczny. 

Targi odbywały się w Łodzi od 3 do 5 marca br. Jury konkursowe oceniało m.in.: 

wystrój stoiska, sposób prezentacji walorów turystycznych regionu, jakość materiałów 

promocyjnych i stopień zaciekawienia zwiedzających. Elementem wyróżniającym stoisko 

opoczyńskie były pokazy rękodzieła ludowego, wytwarzanego na oczach widzów przez 

znane twórczynie z Bielowic – Zofię Pacan i Mariannę Rzepkę. Liczne grono 

zwiedzających wykazywało duże zainteresowanie ofertami naszego regionu, możliwością 

wypożyczenia sprzętu turystycznego, szlakami turystycznymi,  ścieżkami rowerowymi 

i bazą noclegową – najczęściej w gospodarstwach agroturystycznych. Otrzymana nagroda 

jest niewątpliwym sukcesem targowym naszego powiatu. 
 

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 

 

Wydział Organizacyjno – Prawny, Kadr i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Opocznie prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych, do którego przyjmowane 

są wyłącznie zagubione dokumenty, m.in. tożsamości, prawa jazdy itp. Zarówno osoby 

poszukujące dokumentów, jak i ci, którzy znaleźli takowe, mogą zgłaszać się do biura od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, pokój nr 101, tel. (044) 736-15-07. 

 

WYMIEŃ PRAWO JAZDY! 

 

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opocznie przypomina kierowcom 

o obowiązku wymiany prawa jazdy. W czerwcu 2006 mija ostateczny termin wymiany tych 

dokumentów. Czas oczekiwania na wymianę lub wydanie nowego prawa jazdy wynosi 

około 2 tygodni. Do uzyskania nowego dokumentu należy złożyć: 

1. Wypełniony wniosek o wymianę prawa jazdy (druk do pobrania w Urzędzie lub na 

stronie internetowej www.opocznopowiat.pl).  

2. Prawo jazdy starego wzoru (dokument kserowany w Urzędzie). 

3. Dowód osobisty (dokument kserowany w Urzędzie) 

4. Wyraźna fotografia 

5. Orzeczenie lekarskie (jeśli stare prawo jazdy zawiera ograniczenia zdrowotne lub datę 

ważności) 

6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział, tel. (044) 736-15-05. 

 

Anna Reszelewska 

z matetriałów Starostwa Powiatowego 

http://www.opocznopowiat.pl/
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Wszystkim Mieszkańcom 
Gminy i Miasta Drzewica 
 wiele szczęścia i rodości 

w Święto Zmartwychwstania Pańskiego 
z życzeniami zdrowia,  
wszelkiej pomyślności  
oraz smacznego jajka. 

 
Wesołego Alleluja  życzą 
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