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Szanowni Czytelnicy, w tym numerze zamieściliśmy trzecią i ostatnią część 

90-letniej historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewicy. 

Jest w niej mowa o działalności przeciwpożarowej, społecznej i gospodarczej 

OSP na przestrzeni ostatnich 20 lat. Przeczytacie też Państwo artykuł o XX 

rocznicy przywrócenia praw miejskich dla Drzewicy. Dowiecie się w nim, kto 

i jak przyczynił się do odzyskania tych praw a także  jakie inwestycje wykonały 

samorządy gminy i miasta na terenie Drzewicy w ciągu tych 20 lat. 

1 marca b.r. minęła 110 rocznica urodzin księdza Jana Ziei (1897 – 1991), 

wielkiego kapłana, patrioty, człowieka o wielkim sercu i wielkiej miłości do Boga 

i do bliźnich. 

Aby Państwu przypomnieć o tej rocznicy, zamieściliśmy dwa artykuły 

przedrukowane z kwartalnika „PRZESZEDŁ BLISKO NAS” grudzień 2005 – 

marzec 2006. 

Życząc Państwu przyjemnej lektury, zapraszam już do następnego 

kwartalnika, w którym zamieścimy „Prawdy i legendy o zamku drzewickim 

i okolicy”.  

 

Ryszard Bogatek 

 

 

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy – najbardziej radosnych świąt roku –  

życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, wszystkiego najlepszego. 

Zdrowie, szczęście i wszelka pomyślność niech towarzyszą Państwu  

nie tylko przy świątecznym stole… 

 

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 

Redakcja kwartalnika 
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DZIAŁALNOŚĆ PRZECIWPOŻAROWA, SPOŁECZNA I GOSPODARCZA 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DRZEWICY OD ROKU 1996 

część III 

 
Jubileusz powołania do życia OSP w Drzewicy, a była to 80 rocznica, obchodzono 

w 1996 r. Druhowie strażacy postanowili bardziej uroczyście uczcić tę rocznicę. Datę 

obchodów ustalono na 30 czerwca. Postawiono na Placu Wolności ołtarz polowy z hasłem 

„Wierni Bogu, Ojczyźnie i Społeczeństwu”. Wystrój ołtarza podkreślał intencję 

odprawionej przy nim Mszy Świętej, którą celebrował proboszcz parafii ks. kan. Stanisław  

Madej. Homilię do strażaków wygłosił ksiądz kan. Bogumił Polinceusz. W obchodach 

uroczystości drzewickiej straży uczestniczyli zaproszeni goście władz województwa 

radomskiego, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP i licznie przybyłe 

społeczeństwo gminy Drzewica. Przybyli strażacy z innych jednostek, którzy swoją 

obecnością podkreślili dobrą współpracę z nami i uznanie za działalność przeciwpożarową. 

Gościliśmy wówczas straże OSP z: Odrzywołu, Przysuchy, Grabowej, Rusinowa, 

Gielniowa, Nieznamierowic, Radzic, Krzczonowa, Jelni, Zychorzyna, Żardek, Brzustowca, 

Wysokina, Domaszna, Strzyżowa, Zakościela i Dąbrówki. Druhowie strażacy nadali w tym 

dniu godność „Honorowego strażaka OSP Drzewica” ks. kan. Bogumiłowi Polinceuszowi 

za współpracę i opiekę duszpasterską oraz za odnowienie sztandaru strażackiego z 1921 r. 

Dyplom Honorowego Strażaka wręczono również dh. Stefanowi Pożyckiemu, byłemu 

kierowcy-mechanikowi.  

Po odbytej uroczystości nadszedł czas intensywnych prac gospodarczych na rzecz 

naszej jednostki. Dzięki staraniom dh. prezesa Stanisława Stępnia przy pomocy Urzędu 

Gminy i Miasta wyłożono kostkami chodnik do wejścia do remizy, a place po obu stronach 

wylano asfaltem. Zakupiono i zainstalowano bojler z gorącą wodą oraz zamontowano 

w podpiwniczeniu remizy piec grzewczy do centralnego ogrzewania. Straż posiada własne 

zaopatrzenie w wodę bieżącą.  

Ale rok 1996 to przede wszystkim rozpoczęcie prac przy karosacji i przystosowaniu 

do akcji pożarniczych wojskowego pojazdu „SKOT”. Przypomnę tu, że w latach 1994-95 

otrzymaliśmy dwa wozy „SKOT” z Jednostki Wojskowej w Opolu dzięki zrozumieniu 

i przychylności Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Fachowego przystosowania 

i przerobienia jednego pojazdu na samochód pożarniczy podjęli się dh dh Zdzisław 

Sobkiewicz i jego syn Ryszard. Korzystając z obecności  w Drzewicy 2 września 1996 r. 

lidera PSL Waldemara Pawlaka, druhowie zaprosili go  jako Prezesa Zarządu Głównego 

ZOSP RP do odwiedzenia naszej jednostki. Widząc zaawansowane prace przy karosowaniu 

„SKOTA” Prezes obiecał dofinansowanie z Komendy Głównej Straży Pożarnych. I słowa 

dotrzymał. Przy pomocy środków pieniężnych Gminy Drzewica oraz przyznanych nam 20 

milionów zł (2 tys. zł) z Komendy Głównej, kupowano potrzebne elementy wyposażenia.  
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dh Zdzisław Sobkiewicz (1926 – 1997) – długoletni kierowca  mechanik, wiceprezes,  naczelnik, członek 

Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, złotym, srebrnym, 

brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Znakiem ZOSP RP, złotym, srebrnym  

i brązowym medalem „Za zasługi  dla pożarnictwa” 

Po śmierci dh. Zdzisława Sobkiewicza w marcu 1997 r., prace przy samochodzie 

prowadził dh Ryszard Sobkiewicz wspólnie z dh Stanisławem Chojnackim. Należy 

podkreślić, że karosowanie wykonywano własnoręcznie, w sposób chałupniczy w niepełno 

wyposażonym w narzędzia warsztacie w remizie. Prace przy samochodzie przerywały jedynie 

wyjazdy do akcji pożarowych. W jednej z takich akcji gaśniczych, 21 sierpnia 1998 r. we wsi 

Dąbrówka, w czasie gaszenia gospodarstwa z inwentarzem, dh Ryszard Sobkiewicz doznał 

ciężkiego urazu nogi, co przyczyniło się do czasowego zatrzymania prac przy samochodzie 

„SKOT”. Po dłuższej rekonwalescencji, dh Ryszard znów zajął się pracami przy karosacji, i to 

ze zdwojoną energią, po godzinach pracy w zakładzie. W lipcu 1999 r. przedstawiciele Zarządu 

Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Drzewicy, bryg. poż. inż. Marian Kłobucki, dh Stanisław 

Rogulski i druhowie naszej jednostki: Władysław Staniszewski oraz Andrzej Grochowski 

uczestniczyli w spotkaniu w Belwederze z prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim 

i prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemarem Pawlakiem. 

W jednostce naszej nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa. 22 sierpnia 1999 r., po 

przeszło czteroletniej kadencji, dh prezes Stanisław Stępień złożył rezygnację ze względu na 

wiek i zdrowie. Członkowie zarządu powierzyli sprawowanie tej funkcji długoletniemu stażem 

strażakowi, dotychczasowemu wiceprezesowi dh. Władysławowi Staniszewskiemu.  

 
dh Władysław Staniszewski (1931 – 2000) 

Długoletni strażak, prezes OSP od 1999 do 2000 r. Odznaczony złotym, srebrnym i brązowym medalem  

„Za zasługi  dla pożarnictwa” , odznaką „Wzorowy strażak” i odznaką „Za wysługę lat w OSP” – 50. 

Mimo licznych wyjazdów do pożarów (było w 1999 r. 23 pożary), druhowie znaleźli czas 

by wspólnie z Kołem Przyjaciół Drzewicy zorganizować uroczystości uczczenia miejsc 
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pamięci narodowej. 8 września licznie zebrani mieszkańcy Drzewicy, członkowie KPD, 

strażacy, harcerze oraz poczty sztandarowe Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych 

i Ochotniczej Straży Pożarnej, spotkali się na cmentarzu przy kościele, by uczcić 60 rocznicę 

śmierci bestialsko zamordowanego przez hitlerowców ks. kap. WP Antoniego Dolacińskiego. 

Następnie uczestnicy uroczystości udali się przy dźwiękach orkiestry dętej do lasu 

„Sacharynka”, by oddać hołd zamordowanemu 9 września 1939 r. ks. kan. Stanisławowi 

Klimeckiemu. Tablicę upamiętniającą miejsce śmierci ks. Klimeckiego ufundował i postawił 

dh Jan Klata, członek Zarządu OSP Drzewica. Mszę świętą w intencji zamordowanych księży 

i poległych w walce w lesie „Parchowiec” żołnierzy polskich, celebrował i homilię wygłosił na 

cmentarzu parafialnym ks. Dariusz Maciejczyk.  

Druga uroczystość odbyła się w lesie pod Antoniowem, na którą dh Ryszard Sobkiewicz 

wykonał krzyż z rur podarowanych przez p. Marka Pałgana. Na krzyżu umieszczono odlew 

Chrystusa i tabliczkę z 1863 r. z inicjałami W.U. Krzyż ten postawiono na mogile powstańca 

Wojciecha Urbańskiego juniora, śmiertelnie ranionego w bitwie pod  Ossą 10 lipca 1863 r. 

26 września odprawiona została przy mogile msza polowa, którą celebrował ks. kan. Leon 

Materkowski - proboszcz parafii Bieliny. W uroczystości tej uczestniczyli mieszkańcy Bielin 

i Antoniowa, grono pedagogów z młodzieżą szkolną z Bielin oraz przedstawiciele Koła 

Przyjaciół Drzewicy i członkowie Koła „Złota Jesień”.  

W 2000 roku w styczniu, druhowie strażacy podjęli uchwałę, by przy pomocy Urzędu 

Miasta i Gminy pokryć remizę blaszanym dachem. Po uzyskaniu nieodpłatnie od Komitetu 

Osadzkiego w Drzewicy pni sosnowych, strażacy od 12 do 15 lutego, pocięli je na deski, które 

później wykorzystano do wzmocnienia konstrukcji dachowej. Prace przy kładzeniu blaszanego 

dachu ukończono 4 listopada, 80% kosztów pokrycia sfinansował Urząd Miasta i Gminy.  

Jednostka nasza jako przodująca w gminie, została włączona w skład Krajowego Systemu 

Ratownictwa Drogowego. W kwietniu 2000 r. otrzymaliśmy ze środków Funduszu Ochrony 

Środowiska w Łodzi samochód „Lublin” przeznaczony do ratownictwa drogowego. Samochód 

został wyposażony w sprzęt ratowniczy przez Urząd Miasta. 4 maja, w Dzień Strażaka, odbyło 

się poświęcenie wozów strażackich, w tym też i naszego „Lublina”. Samochody poświęcił 

kapelan diecezjalny ks. Zbigniew Kowalczyk.  

 

 

Na zdjęciu: ks. Stanisław Madej i dh Stanisław Stępień po otrzymaniu dyplomów 
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Uhonorowano wówczas dyplomem „Honorowego Strażaka OSP Drzewica” dziekana 

dekanatu drzewickiego, proboszcza parafii ks. kan. Stanisława Madeja. Dh. Stanisławowi 

Stępniowi nadano godność „Honorowego Prezesa OSP Drzewica”.  

18 czerwca 2000 r. odbyło się walne zebranie straży, na którym wybrano nowy zarząd, 

w skład którego powołano: na stanowisko prezesa zarządu dh. Mieczysława Plutę, wiceprezes-

naczelnik dh Ryszard Sobkiewicz, wiceprezes dh Andrzej Grochowski, zastępca naczelnika 

dh Leszek Milczarek, sekretarz-kronikarz dh Ryszard Bogatek, skarbnik dh Adam 

Staniszewski, gospodarz dh Józef Kasicki. Na członków zarządu wybrano dh Mariana 

Kowalczyka i dh. Jana Klatę. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący KR – 

dh Romuald Sadliński, członkami zostali dh Andrzej Reguła i dh Bogusław Niedziałkowski. 

 
dh Mieczysław Pluta – prezes OSP od 2000 r. Odznaczony złotym, srebrnym i brązowym medalem „Za zasługi 

dla pożarnictwa”, odznakami: „Zasłużony dla Kielecczyzny”, „Zasłużony dla województwa radomskiego”, 

„Zasłużony działacz LOK”. 

 

W rocznicę września 1939 r. druhowie strażacy wspólnie z członkami Koła Przyjaciół 

Drzewicy zorganizowali uroczystość poświęcenia grobu żołnierzy polskich poległych w lesie 

„Parchowiec”. Przy grobie żołnierzy odbyła się msza polowa, którą celebrował ks. kan. 

Stanisław Madej, a homilię wygłosił ks. kan. Bogumił Polinceusz. Na uroczystość 

zaproszono kombatantów września: Mieczysława Komorowskiego, Piotra Maleszaka, 

Stefana Pożyckiego, Stanisława Stępnia, Bronisława Wardeckiego. Obecny był również 

odkrywca mogiły żołnierskiej kpt. rez. WP, obecnie płk. rez. Marian Zach. Były poczty 

sztandarowe: Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych, OSP Drzewica i OSP 

Domaszno. Przybyli licznie mieszkańcy Zakościela, Żardek, Domaszna i Drzewicy oraz 

jednostki strażackie z tych miejscowości. Pomnik upamiętniający miejsce pochowanych w lesie 

„Parchowiec” trzech polskich żołnierzy wykonał i ufundował dh Jan Klata z Drzewicy.  

Doceniając współpracę w działalności społecznej, członkowie Koła Przyjaciół 

Drzewicy zaprosili na spotkanie 3 lutego 2001 r. członków Zarządu OSP, podczas którego 

uhonorowano dh. Ryszarda Sobkiewicza i dh. Jana Klatę dyplomami „Za ofiarne trudy 
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i wysiłki ponoszone w nadawaniu Miejscom Pamięci Narodowej trwałych form 

plastycznych na terenie Ziemi Drzewickiej”.  

O działalności  społecznej i humanitarnej strażaków drzewickich niech poświadczą  

niżej opisane akcje.  

Z inicjatywy dh. Adama Staniszewskiego strażacy w  lipcu zaczęli zbierać wśród 

ludzi dobrej woli żywność, produkty rolne i środki chemiczne dla powodzian. 29 lipca 

2001 r. dwoma samochodami dostarczono zebrane dary do Suchej Beskidzkiej, a 5 sierpnia 

takie same dary dostarczyli dwoma samochodami i przyczepą w rejon Sandomierza. 

W zbiórce i dostarczeniu darów uczestniczyli dh dh: Adam Staniszewski, Kazimierz 

Pluta, Hubert Rogulski, Wiesław Pomykała, Henryk Klata, Łukasz Kowalczyk, Paweł 

Dziurzyński, Piotr Grzelczak, Andrzej Grochowski, Mieczysław Sobkiewicz, Sylwester 

Rzeźnik. Samochody do przewozu darów dostarczyła OSP Jelnia i dh Adam 

Staniszewski, a przyczepę wypożyczył strażakom p. Krzysztof Kołomański. Należy tu 

zaznaczyć, że nie była to ze strony strażaków jedynie akcja pomocy dla powodzian. W lipcu 

1997 r. jednostka nasza wspólnie z Kołem Przyjaciół Drzewicy przekazała na konto 

„Telewidzowie - powodzianom”  3 tys. zł.  
W listopadzie, a dokładnie 21 XI 2002 r., delegacja Zarządu OSP uczestniczyła 

w uroczystości wręczania nominacji na kapelanów pożarnictwa. Na prośbę druhów 

strażaków gminy Drzewica ks. Biskup Radomski Zygmunt Zimowski mianował 

ks. kan. Bogumiła Polinceusza „Honorowego Strażaka OSP Drzewica”, kawalera złotego 

medalu „Za zasługi dla pożarnictwa” – Duszpasterzem Strażaków Gminy Drzewica.  

10 stycznia 2003 r. z naszym gminnym kapelanem straży ks. kan. Polinceuszem 

byliśmy zaproszeni przez ks. biskupa na opłatek strażacki do Seminarium Duchownego 

w Radomiu. Druhowie zawieźli w darze butlę gaśniczą dla seminarzystów.  

14 marca wpłynęło do naszego Zarządu OSP zawiadomienie od Komisji 

Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie o przeniesieniu 

własności nieruchomości działki nr 277 na Pl. Narutowicza, na której jest pobudowana 

remiza strażacka. Pełni niepokoju i niepewności członkowie zarządu pojechali 16 kwietnia 

na rozprawę do Warszawy. W rozprawie uczestniczyli również: burmistrz Drzewicy 

mgr Janusz Reszelewski, z-ca burmistrza mgr Edward Podkowiński oraz komendant 

Zarządu MG ZOSP RP bryg. poż. inż. Marian Kłobucki. W toku rozprawy dowiedzieliśmy 

się, że działka o powierzchni 722 m kw. pozostanie w posiadaniu naszej straży, a Skarb 

Państwa uczyni zamianę tej działki na inną o tej samej powierzchni.  

Mogliśmy już spokojnie przygotowywać się do wielkiego wydarzenia w naszej jednostce 

- oddania do użytku samochodu pożarniczego „SKOT” i jego poświęcenia. Nastąpiło to 

w święto narodowe 3 Maja. Nadeszła ta długo oczekiwana chwila. Komendant Powiatowej 

Straży Państwowej mł. bryg. mgr inż. Stanisław Sagalara, prezes Zarządu MG ZOSP RP 

dh mgr Janusz Reszelewski i komendant gminny Zarządu MG ZOSP RP bryg. poż. inż. 

Marian Kłobucki wręczyli kluczyki do samochodu dh Ryszardowi Sobkiewiczowi, a kapelan 

strażaków ks. kan. Bogumił Polinceusz i ks. kan. Stanisław Madej uroczyście dokonali jego 

poświęcenia. Na uroczystość przybyła dh. Krystyna Ozga – marszałek Sejmiku Łódzkiego, 

członkini Zarządu Głównego ZOSPRP, wicestarosta opoczyński – Andrzej Sosnowiec, 

dh Tadeusz Wojciechowski – prezes Zarządu Powiatowego ZOSPRP oraz dh dr Teresa 

Nowakowska – Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Drzewica, członkini Zarządu MG 
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ZOSPRP. Obecny był również  wiceprezes środowiska „Hubalczyków” – ppłk. rez. WP Marian 

Zach – członek Zarządu Pow. ZOSP RP. 

W czasie uroczystości zasłużeni strażacy zostali odznaczeni: Medalem Honorowym 

im. Bolesława Chomicza odznaczony był  wiceprezes-naczelnik dh Ryszard Sobkiewicz, 

złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” – dh Wiesław Pomykała, srebrnym medalem – 

dh Bogusław Niedziałkowski i dh Stanisław Wrzosek, brązowym – dh Adam Staniszewski. 

Odznaki „Wzorowego Strażaka” otrzymali: dh Łukasz Stępień i dh Dominik Stępień. 

W niedzielę 18 maja odbyły się na stadionie KS „Gerlach” gminne zawody sportowo-

pożarnicze, w których brało udział 11 drużyn strażackich i jednostek OSP gminy Drzewica. 

Poza konkurencją startowały 3 drużyny młodzieżowe: z Drzewicy, Krzczonowa 

i Brzustowca. W wyniku sportowej rywalizacji drużyna OSP Drzewica zajęła III miejsce. 

Pierwsze miejsce zajęli strażacy z Trzebiny, drugie z Krzczonowa. Drużyna młodzieżowa 

z Drzewicy zajęła I miejsce w swojej grupie, uzyskując lepszy czas w konkurencji gaśniczej 

od niejednej drużyny seniorów, w tym także lepszy od naszej drużyny! Nie wstydzimy się 

tego, bo oto rosną godni następcy naszych druhów strażaków. 
 

 

Zwycięska drużyna  MDP z Drzewicy – I miejsce w zawodach gminnych w roku 2003. 

Od lewej: d-ca dh Marek Sobkiewicz, Adam Szczepanik, Paweł Klata, Mariusz Szczepanik,  

Jan Sobkiewicz, Adam Welfle, Łukasz Klata, Zdzisław Sobkiewicz. 

Podczas X sesji Rady Gminy i Miasta  w Drzewicy 24 października 2003 roku odbyła 

się uroczystość uhonorowania osób, których działania w wielkim stopniu przyczyniły się do 

promocji gminy. Na posiedzenie Rady zostali zaproszeni dh dh: Ryszard Sobkiewicz 

i Ryszard Bogatek. 

„Tygodnik Opoczyński” tak opisał to spotkanie: „Na wielkie słowa uznania zasłużył 

naczelnik jednostki OSP Drzewica, dh Ryszard Sobkiewicz, który był głównym wykonawcą 

karoserii wojskowego transportera opancerzonego ‘SKOT’ na samochód pożarniczy. Dzięki 

długoletniemu zaangażowaniu Ryszarda Sobkiewicza oraz innych strażaków ochotników 

z Drzewicy, jednostka ma świetny wóz pożarniczy, jakiego próżno szukać w całym 

województwie łódzkim. W dowód zasług miejscowe władze samorządowe przyznały 
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dh. Sobkiewiczowi nagrodę (…). Władze gminy nagrodziły również Ryszarda Bogatka, 

sekretarza OSP Drzewica. Dh Bogatek jest autorem Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Drzewicy, która została wyróżniona podczas I Przeglądu Kronik Strażackich Województwa 

Łódzkiego i X Ogólnopolskiego Konkursu Kronik Strażackich” – koniec cytatu. 

Rok 2003 nie był łaskawy dla strażaków. W gminie Drzewica zanotowano 43 pożary 

i 9 wypadków drogowych. W akcjach tych zawsze uczestniczyła nasza jednostka. 4  maja 

2004 roku delegacja naszej OSP wzięła udział w pielgrzymce do kościoła pw. Matki Bożej 

Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, w którym przez dwie godziny znajdowały się 

relikwie św. Floriana, a które z okazji 1700. rocznicy Jego śmierci były przewożone 

z Krakowa do Warszawy.  

6 maja uczestniczyliśmy we mszy św. odprawianej w kościele pw. Najśw. Marii 

Panny w Opocznie. Uroczysta msza połączona była z oficjalnym przekazaniem 

i poświęceniem witrażu św. Floriana – patrona strażaków. Stało się już tradycją, 

że druhowie naszej jednostki zawsze uczestniczą w rocznicach wydarzeń w Drzewicy, 

w świętach narodowych i kościelnych. Przypomnę tu obchody 65. rocznicy wybuchu 

II wojny światowej. Poświęcono wówczas płytę nagrobną ks. Antoniego Dolacińśkiego 

bestialsko zamordowanego na wieży kościelnej 8 września 1939 r.  29 stycznia 2005 r. 

w najstarszej i najdłużej działającej w Drzewicy organizacji społecznej OSP, odbyło się 

zebranie sprawozdawcze. Uroczystym punktem zebrania było zaprzysiężenie 16 nowych, 

młodych członków ochotniczego pożarnictwa. Przyrzeczenie strażackie na sztandar OSP 

złożyli: Norbert Rogulski, Łukasz Tąder, Paweł Klata, Jan Sobkiewicz, Szymon 

Liźniewicz, Mariusz Szczepanik, Zdzisław Sobkiewicz, Sebastian Sosnowiec, Adam 

Szczepanik, Bartłomiej Pluta, Karol Sobolewski, Miłosz Klata, Łukasz Klata, Adam 

Domański, Jarosław Olak i Łukasz Guldziński. Niektórzy z zaprzysiężonych druhów 

będą  kontynuowali rodzinną działalność i tradycję strażacką od kilku pokoleń. 7 maja 

2005 r. druhowie naszej jednostki wzięli udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażackiej 

na Jasną Górę. 29 maja 2005 r. odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Drzewicy zajęła I miejsce a seniorzy – II. 
 

 

Na zdjęciu: zwycięskie drużyny OSP Drzewica. 
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Najmłodszy, a zarazem najlepszy mechanik 

motopompy – dh Zdzisław Sobkiewicz z MDP 

Drzewica. To  dzięki jego sprawności w obsłudze 

motopompy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

z Drzewicy uzyskiwała najlepszy czas na Gminnych 

Zawodach w 2003 i 2005 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długoletni Komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP  

st. bryg. inż. poż. Marian Kłobucki odpowiadający za organizację zawodów gminnych OSP 
 

Stan naszej jednostki powiększa swoje szeregi. 28 stycznia 2006 r. swój akces zgłosiło 

5 kolejnych kandydatów: Krzysztof Bogatek, Adam Bogatek, Paweł Tyka, Adrian 

Sikorski i Jarosław Tąder. 

Czynnymi członkami naszej jednostki są również: dr Teresa Nowakowska 

i mgr Janusz Reszelewski. 
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dr Maria Teresa Nowakowska – Przewodnicząca 

Rady Gminy i Miasta, członek Zarządu Oddziału 

Miejsko-Gminnego ZOSP RP 

mgr Janusz Reszelewski – Burmistrz, 

Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP 

 

 

 

Podczas tego zebrania zwrócono uwagę na dużą ilość wyjazdów i interwencji naszej 

jednostki do akcji niezwiązanych bezpośrednio z gaszeniem pożarów. Były to wyjazdy do 

wypadków drogowych i usuwania drzew tarasujących drogi. Omawiano też termin długo 

oczekiwanego remontu  budynku remizy, co będzie miało decydujący wpływ na datę 

obchodów 90-lecia jednostki.  

Wreszcie doczekano się rozpoczęcia termomodernizacji naszej strażnicy. Wykonała ją 

firma FHUP Łucki z Drzewicy. Prace rozpoczęte w sierpniu, zakończono we wrześniu 

2006 r.  

Obecnie druhowie Ryszard Sobkiewicz i Stanisław Chojnacki przy pomocy  innych 

druhów przeprowadzają kapitalny remony silnika i wymianę karoserii wozu strażackiego 

„Tatra”.  

Jednostka nasza poszczycić się może ciekawie urządzoną i wyposażoną w eksponaty 

Izbą Tradycji Strażackiej OSP.  

 

Obchody 90-lecia naszej jednostki zwiążą się 

z jeszcze jedną uroczystością. Będzie to 55-lecie 

kapłaństwa naszego kapelana gminnego strażaków - 

ks. kan. Bogumiła Polinceusza. Ks. kapelan został 

odznaczony 5 maja 2006 r. najwyższym odznaczeniem 

strażackim Złotym Znakiem Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP. 
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Członek Zarządu Oddziału M-Gm ZOSP RP dr Teresa Nowakowska  
wręczając legitymację ks. kapelanowi Polinceuszowi gratulowała odznaczenia   
i życzyła Mu długich lat działalności na polu duszpasterstwa wśród strażaków 

 

Szanowni Czytelnicy, pisząc 90-letnią historię Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Drzewicy, zastanawiałem się, czy datę założenia straży 1916 rok, uznać za słuszną. 

Przecież strażacki rodowód w Drzewicy sięga ponad 70 lat wcześniej. Podczas spisu 

inwentaryzacyjnego z 1842 roku przy obejmowaniu dóbr Kuźnic Drzewickich przez 

Schmita i braci Evans wymieniony jest opis urządzenia przeciwpożarowego, w którym to 

opisie czytamy: „sikawka ogniowa ze stawu za pomocą pasa rzemiennego od wielkiego 

koła wodnego przez kółkobęben, wał żelazny i korbę takąż urządzona jest na dole nad 

podgródkami, wodę ze stawu na wielkie koło dające, sikawka duża z tak zwanym 

butem żelaznym i stołkiem wody do szpryncy wypychającym, która w razie wypadku, 

potrzeby, przez założony pas rzemienny, siłą wody poruszana jest od szpryncy na 

końcu gwint mającej są kiszki rzemienne i tkane konopne, które znowu w pewnych 

przedziałach mają po końcach skuwki z gwintami do sztukowania w miarę odległości 

i potrzeby dostarczania wody z sikawki tak, że na sto łokci przeszło można wodę 

z miejsca tego, w którą bądź stronę gdzie tylko potrzeba prowadzić. Kiszki te 

i potrzebne do sikawki narzędzia są w osobnej na to komórce drewnianej zaraz przy 

ścianie budowli gdzie sama sikawka, zbudowanej dobrze na kłódkę zamykanej 

złożone”. Była to więc pierwsza mechaniczna sikawka ogniowa w Drzewicy napędzana siłą 

wodną ze stawu.  

To tyle historia. 
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Aktualny stan osobowy jednostki OSP Drzewica 

 
Druhowie strażacy: Bogatek Krzysztof, Bogatek Ryszard, Bogatek Adam, Białek Daniel, 

Chojnacki Stanisław, Domański Adam, Grochowski Andrzej, Grudziecki Marian, 

Guldziński Marian, Grzelczak Marek, Grzelczak Piotr, Gapys Łukasz, Kasicki Józef, Klata 

Henryk, Klata Łukasz, Klata Paweł, Kopczyński Andrzej, Kowalczyk Marian, Kowalczyk 

Łukasz, Liźniewicz Szymon, Milczarek Leszek, Milczarek Hieronim, Nowakowska Teresa, 

Niedziałkowski Bogusław, Pluta Mieczysław, Pluta  Zbigniew, Pluta Kazimierz, Pluta 

Łukasz, Pluta Bartłomiej, Pomykała Wiesław, Reguła Andrzej, Reszelewski Janusz, 

Rogulski Hubert, Rzeźnik Sylwester, Sadliński Romuald, Sobkiewicz Ryszard, Sobkiewicz 

Mieczysław, Sobkiewicz Jan, Sobkiewicz Zdzisław, Staniszewski Adam, Stańczak 

Kazimierz, Stępień Marcin, Stępień Dominik, Stępień Łukasz, Stępień Stanisław, Stępień 

Wiesław, Szczepanik Norbert, Szczepanik Ryszard, Szczepanik Adam, Szczepanik Mariusz, 

Sikorski Adrian, Sosnowiec Sebastian, Sobolewski Karol, Tyka Ireneusz, Tyka Paweł, 

Welfle Adam, Wrzosek Stanisław. Razem 56 strażaków. 
 

Zdobyte miejsca przez OSP Drzewica od 1997 r. 
 

 1997 r. – Gminne Zawody Pożarniczo-Gaśnicze w Drzewicy  –  I miejsce 

 2000 r. –       ,,           ,,                 ,,               ,,              ,,          – III     ,, 

 2001 r. –       ,,           ,,                 ,,               ,,              ,,          –   I      ,, 

 2001 r. –  Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze  Paradyż  –  II      ,, 

 2003 r. – Gminne Zawody Pożarniczo-Gaśnicze w Drzewicy   – III     ,, 

 2003 r. – Gminne Zawody Pożarniczo-Gaśnicze w Drzewicy (MDP)  –   I  ,, 

 2005 r. – Gminne Zawody Pożarniczo-Gaśnicze w Drzewicy   –  II  ,, 

 2005 r. – Gminne Zawody Pożarniczo-Gaśnicze w Drzewicy (MDP)  –   I  ,, 

 

 
 

Puchary umieszczone w Izbie Tradycji świadczą o zdobywaniu punktowanych miejsc w zawodach strażackich 
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Skład osobowy Zarządu OSP Drzewica: 
 

 Honorowy Prezes  –   dh Stanisław Stępień  

 Prezes Zarządu OSP  –   dh Mieczysław Pluta  

 Wiceprezes-Naczelnik  –   dh Ryszard Sobkiewicz 

 Wiceprezes   –   dh Andrzej Grochowski 

 Skarbnik    –   dh Adam Staniszewski 

 Sekretarz   –   dh Ryszard Bogatek 

 Zastępca Naczelnika  –   dh Leszek Milczarek 

 Gospodarz   –   dh Sylwester Rzeźnik 

 Członek Zarządu  –   dh dh Marian Kowalczyk, Jan Klata   

                                                                 Wiesław Stępień, Henryk Klata 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

 

 Przewodniczący  –   dh Romuald Sadliński 

 Członek Komisji  –   dh Andrzej Reguła 

 Członek Komisji  –   dh Bogusław Niedziałkowski 

 

Honorowi strażacy OSP Drzewica: 

 

 ks. prałat Stanisław Madej  –  kawaler złotego medalu „Za zasługi dla pożarnictwa”, 

 ks. kan. Bogumił Polinceusz  –  kap. straży, kawaler Złotego Znaku Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP i złotego medalu „Za 

zasługi dla pożarnictwa”, 

 

Członkowie wspierający OSP Drzewica: 

 

 dh Andrzej Sosnowiec 

 dh. Mirosława Staniszewska 

 dh Jan Klata  

 dh. Maria Bogatek 

 dh. Marta Staniszewska 

 

 

Opracował: dh Ryszard Bogatek 
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DWUDZIESTA ROCZNICA  
 

 

 

 
 

 

y, Władysław z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, 
Mazowiecki, Żmudzki, stwierdzając stałość wiernych usług Mikołaja 
z Drzewicy i jego braci rodzonych Jana, Piotra, Jakuba i Klemensa i chcąc 

ich do jeszcze gorliwszej służby zachęcić,  na ustne ich prośby wioskę ich Drzewicę w 
województwie sandomierskim, w obwodzie radomskim położoną przemieniamy 
w miasto tej samej nazwy, nadając mu po wieczne czasy prawa magdeburskie. 
Zwalniamy wójta i całą ludność miasta od jurysdykcji wojewódzkiej, kasztelańskiej, 
starościńskiej, sędziowskiej i nadajemy mu immunitet sądowy niemieckiego prawa 
magdeburskiego. Żeby zaś to miasto rozwijało się wyznaczamy w nim targ 
tygodniowy i trzydniowe jarmarki roczne, jeden na świętego Marka Ewangelisty, 
drugi na Boże Ciało, trzeci na świętego Łukasza Ewangelisty z prawem swobodnego 
handlu dla kupców wszelakich stron i wszelakiego stanu bez żadnych opłat, które to 
pismo sporządzone jest w Nieszawie w Roku Pańskim 1429 za przyłożeniem Naszej 
pieczęci w obecności Wojciecha Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, Prymasa, Jana 
Biskupa Kujawskiego, kanclerza, wojewodów i kasztelanów. 
 

Takiej treści był pierwszy przywilej nadany przez Władysława Jagiełłę 5 maja 1429 

roku, a potwierdzany przez kolejnych królów: Jana Olbrachta w 1498 r., Zygmunta Starego 

w 1512 r., Stefana Batorego w 1578 r., i Augusta III Sasa w 1762 r. Korzystała Drzewica 

z praw miejskich przez 440 lat i rządzona była przez wójtów i rajców, potem przez 

burmistrzów, radców i ławników aż do roku 1869. Wtedy to w związku z realizacją reformy 

uwłaszczeniowej wobec tzw. mieszczan-rolników władze carskie przeprowadziły zamianę 

338 miast na tzw. osady miejskie. Krok ten uzasadniono tym, że „z powodu nieznacznej 

liczby mieszkańców, małego rozwoju przemysłu i niedostateczności dochodów nie 

mają one w rzeczywistości znaczenia miast”. 

W ten sposób wiele starych, historycznych, wtedy podupadłych drobnych miasteczek 

zrównano w uprawnieniach z gminami wiejskimi, a przecież Drzewica liczyła wówczas 

około 1000 mieszkańców, w czym ludność żydowska pod względem ilościowym znacznie 

przewyższała ludność polską. Był też w Drzewicy przemysł metalowy w postaci Kuźnic 

Drzewickich zarządzanych wówczas przez spółkę „S. Lilpop, W. Rau, L. Loewenstein”. 

W roku 1869 Kuźnice wyprodukowały 487 ton surówki i 352 tony odlewów. Nie było więc 

przyczyn, żeby Drzewicę zdegradować do  roli osady, czy wioski. Główną przyczyną 

odebrania praw miejskich był udział mieszkańców w powstaniu styczniowym 1863 (w tym 

jednego z braci Reyskich – Jana) oraz pomoc, jaką udzielały Kuźnice powstańcom 

M 
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zaopatrując ich w broń. Wyrabiano tu na potrzeby powstania szable, lance, odlewano kule 

do armat a nawet odlano dwie armaty. Był to więc kolejny etap w polityce represyjnej cara 

Aleksandra II wobec Królestwa Polskiego po upadku powstania styczniowego. 

Problem miejskości wśród mieszkańców Drzewicy był drażliwy od lat. W swojej 

świadomości byli przekonani, że należy im się życie w mieście i chociaż formalnie żyli  na 

wsi, to aby się odróżnić, mówili i ubierali się po miejsku. Sprawy odzyskania praw 

miejskich poruszane były w urzędzie gminnym i w fabryce „Gerlach” od wielu lat, aż 

doczekały się człowieka, który postanowił, że Drzewica musi znów być miastem. 

Był nim Henryk Greczyło (rodem z Częstochowy) – sekretarz Komitetu Gminnego 

PZPR. Jako przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Rocznic Drzewicy, po 

uroczystościach związanych z obchodami 160-lecia firmy „Gerlach” i 555 rocznicy 

nadania praw miejskich, powołał grupę inicjatywną, która podjęła starania przywrócenia 

praw miejskich Drzewicy. Pierwszymi inicjatorami, prócz Henryka Greczyły, byli: 

naczelnik gminy – mgr inż. Kazimierz Dworak, dyrektor techniczny Fabryki „Gerlach” – 

inż. Marian Lambor, społeczny opiekun zabytków – Roman Gorzelak. 

Wszyscy już nie żyją, i choć żaden z nich nie był rodowitym drzewiczaninem, to 

jednak pragnęli, by Drzewica znów znalazła się na mapach Polski jako miasto. To oni 

wykorzystali wszystkie atuty by odróżnić Drzewicę od wsi, bo w jakiej to wsi jest: fabryka 

zatrudniająca 3500 pracowników, zespół szkół zawodowych i średnich, ośrodek zdrowia, 

bank spółdzielczy, dwa przedszkola, agronomówka, urząd pocztowy, stacja kolejowa, stacja 

benzynowa, spółdzielnia mieszkaniowa, dom opieki społecznej, dom handlowy, gminna 

spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, kino, kawiarnia, restauracje, duży zalew i tor 

kajakowy. Drzewica miała więc wszystko, co zaspokaja potrzeby społeczne: zakłady pracy, 

oświatę i kulturę, handel, służbę zdrowia, gastronomię i rekreację. 

A poza tym przemawiała za Drzewicą jako miastem jej historia. Zaczęto zbierać 

dokumenty potwierdzające historyczną przeszłość naszej miejscowości, opatrzone 

pieczęciami: „Burmistrz – Miasto Drzewica” z 1786 roku, „Królestwo Polskie – 

Burmistrz miasta Drzewica” z roku 1823, „Obwód Opoczyński – Urząd Municypialny 

Miasta Drzewicy” z lat 1824 – 1826, „Powiat Opoczyński – Magistrat Miasta 

Drzewica” z lat 1852 – 1869. Pan Roman Gorzelak otrzymał z Archiwum Akt Dawnych 

w Warszawie wypis aktu nadania praw miejskich z 5 maja 1429 roku oraz potwierdzenia 

tych praw.  

Dzięki wysiłkom i staraniom wymienionych osób, przy dużym poparciu pani 

mgr Danuty Grabowskiej z Radomia oraz dyrekcji Fabryki „Gerlach”, Rada Państwa 

uchwałą z dnia 20 listopada 1986 roku przywróciła Drzewicy prawa miejskie z dniem 

1 stycznia 1987 roku. 

W uchwale tej czytamy: 

Uchwała Rady Państwa z dnia 20 listopada 1986 roku w sprawie utworzenia miasta 

Drzewicy w województwie radomskim 

Na podstawie art.16 ustawy z dnia 20 lipca 1985 roku o systemie rad narodowych 

i samorządu terytorialnego Rada Państwa w porozumieniu z Radą Ministrów uchwala co 

następuje: 

§ 1 

1. Tworzy się miasto Drzewica w woj. radomskim 

2. W skład miasta Drzewicy wchodzą: 

a/ z terenu wsi Drzewica obszar o powierzchni 478,22 ha,  



Wies c i   z nad  Dr z ew i c z k i   1/61/2007      str. 17 

b/ z terenu wsi Jelnia obszar o pow. 12,26 ha z gminy Drzewica. 

§ 2 

1. Szczegółowego opisu granic miasta dokona wojewoda radomski w drodze zarządzania. 

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Radomskiego. 

§ 3 

Uchwała w chodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 roku. 

 

Pieczęć Rady Państwa                       Przewodniczący Rady Państwa 

 w/z Kazimierz Barcikowski  
 

Uroczysta Sesja, na której dokonano przemianowania Gminnej Rady Narodowej na Radę 

Narodową Miasta i Gminy Drzewicy, odbyła się 8 stycznia 1987 r.  W sesji, którą prowadził 

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej płk. Jędruszewski, udział wzięli m.in.: 

 Elżbieta Gacek - członek Rady Państwa, 

 prof. dr Z.Rybicki - sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów,  

 Alojzy Wojciechowski - wojewoda radomski, 

 członkowie władz gminnych Drzewicy oraz przedstawiciele społeczeństwa Drzewicy 

i okolic. Wybrano wówczas Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy. 

Skład Prezydium: 

 Przewodniczący Rady  – inż. Roman Kwaśkiewicz  
 Z-ca Przewodniczącego  – lek. med. Maria Teresa Nowakowska, 
 Z-ca Przewodniczącego  – Łukasz Matysiak, 
 Z-ca Przewodniczącego  – Tadeusz Swęd, 
 Nowak Stefan   – Przew. Komisji Rolnictwa, 
 Greczyło Henryk   – Przew. Komisji Ochrony Środowiska, 
 Bartos Stanisław   – Przew. Komisji Oświaty i Kultury, 
 Stańczykowski Zdzisław  – Przew. Komisji Samorządu, 
 Sadowski Jan   – Przew. Komisji Ładu i Porządku Publicznego. 

 

Na urząd naczelnika miasta i gminy został ponownie wybrany mgr inż. Kazimierz Dworak. 
 

Zdjęcia osób, którym Drzewica zawdzięcza przywrócenie praw miejskich 
 

  
Henryk Greczyło (1936-1990) 

Odznaczony: srebrnym Krzyżem Zasługi,  

srebrnym medalem „Zasłużony dla pożarnictwa”, 

odznaką „Zasłużony dla województwa radomskiego” 

mgr inż. Kazimierz Dworak (1944-1992) 
Odznaczony: złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi, 

złotym i srebrnym medalem „Za zasługi dla 

pożarnictwa” 
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inż. Marian Lambor (1929-1997) 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, 

srebrnym Krzyżem Zasługi, złotym i srebrnym medalem 
„Za zasługi dla pożarnictwa” i odznaką „Za zasługi dla 

województwa radomskiego” 

Roman Gorzelak (1903-1996) 
odznaczony dwukrotnie Krzyżem Kawalerskim Polonia 

Restituta, Krzyżem z Mieczami „Za wolność i 
niepodległość”, złotym, srebrnym i brązowym medalem 

„Za zasługi dla pożarnictwa” oraz odznakami: „Za 
zasługi dla Kielecczyzny”, „Za zasługi dla województwa 

radomskiego”, „Zasłużony działacz kultury” 

Burmistrzowie na przestrzeni dwudziestu lat: 

 mgr inż. Kazimierz Dworak –  15.06.1990 do 08.1992 r. 

 inż. Jerzy Kwiecień  –  12.09.1992 do 25.02.1994 r. 

 inż. Józef Wlazło  –  11.03.1994 do 50.08.1995 r. 

 mgr inż. Edward Smolarski –  9.09.1995 do 10.11.2002 r. 

 mgr Janusz Reszelewski  –  11.11.2002 do chwili obecnej 

  

mgr inż. Kazimierz Dworak  inż. Jerzy Kwiecień  

  

inż. Józef Wlazło  mgr inż. Edward Smolarski  



Wies c i   z nad  Dr z ew i c z k i   1/61/2007      str. 19 

 

 
 

mgr Janusz Reszelewski – burmistrz Drzewicy od 11.11.2002 do chwili obecnej 
 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy na przestrzeni dwudziestu lat: 

 inż. Roman Kwaśkiewicz   –  1987 do 1988 

 Tadeusz Swęd    –  1988 - 1990  

 lek. med. Maria Teresa Nowakowska  –  1990 do chwili obecnej 
 

 

lek. med. Maria Nowakowska – Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta  

od 1990 r. do chwili obecnej 

Opracował:  Ryszard Bogatek 
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Inwestycje w Drzewicy wykonane w latach 1987–2006 
 

1. Oddano do użytku Szkołę Podstawową przy ul. Staszica. 

2. Oddano do użytku Stację Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej. 

3. Sukcesywnie wykonywano sieć wodociągową z przyłączami w Drzewicy. 

4. Oddano do użytku oczyszczalnię ścieków typ „HYDROCENTRUM" wraz 

z kolektorem głównym na ul. Słowackiego, Pl. Wolności, Pl. Narutowicza, 

Pl. Kościuszki, ul. Braci Kobylańskich. 

5. Sukcesywnie wykonywano sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami (pozostała 

tylko Trzebina). 

6. Sukcesywnie wykonywano nawierzchnie ulic z masy asfaltowej. 

7. Sukcesywnie wykonywano chodniki z kostki brukowej, łącznie z osiedlami. 

8. Przeprowadzono modernizację kotłowni węglowych na ekologiczne olejowe 

w budynkach: Urzędu Gminy i Miasta, Przedszkolu, Gminnym Ośrodku Kultury, 

Policji, bloku „Sztajer" ul. Fabryczna. 

9. Oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem przy Szkole Podstawowej. 

10. Dokonano termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i Miasta, Gimnazjum 

i OSP Drzewica. 

11. Wykonano alejki z kostki brukowej w parku na Pl. Wolności oraz oświetlenie 

w parku. 

12. Oddano do użytku Halę Sportową przy Gimnazjum. 

13. Przebudowano plac szkolny z kostki betonowej przy Gimnazjum. 

14. Wybudowano targowisko gminne. 

15. Wybudowano parking z kostki betonowej przy Przedszkolu Samorządowym. 

16. Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu 

Gminy. 

17. Wykonano tor kajakarstwa górskiego. 

18. Wykonano renowację Zalewu Drzewickiego polegającą na jego odmuleniu. 

19. Zmodernizowano jaz piętrzący na rzece Drzewiczce, dostosowując dwa przęsła 

dla potrzeb toru kajakowego. 

20. Wykonano ogrodzenie przystani, wyremontowano istniejące budynki na przystani 

(kąpieliska), przebudowano „zdrój" na terenie kąpieliska. 

21. Adaptowano I piętro Domu Pomocy Społecznej dla potrzeb Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Drzewicy. 

22. Wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Fabrycznej, Zdrojowej, Przystani 

kajakowej, Cmentarnej, część ul. Kolejowej. 

23. Dokonano wymiany lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne na  

Pl. Wolności, Pl. Narutowicza, Pl. Kościuszki, ul. Mickiewicza, ul. Spacerowej, 

część ul. Żeromskiego. 

24. Wybudowano szalet miejski przy kinie na ul. Słowackiego. 

25. Urządzenie terenów zielonych przy torze kajakowym. 
 

Opracował: Julian Stępień 
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110 rocznica urodzin ks. Jana Ziei 
Tak bardzo nam takich kapłanów potrzeba 

 

Ks. Jan Zieja urodził się we wsi Ossa, gmina Odrzywół, ale wieś Ossa należała 

wtedy do parafii Drzewica. Po pierwszej wojnie światowej wieś Osse przyłączono do 

parafii Odrzywół, gdzie i ja się urodziłem i tam byłem ochrzczony. Stąd styszałem 

już o ks. Janie Ziei przed drugą wojną. Widziałem Księdza w okresie okupacji 

niemieckiej. Również i po wojnie, gdy uczęszczałem do szkoły średniej w Lipinach, 

spotykałem ks. Jana, który przyjeżdżał do Lipin, do pani dr Heleny Spoczyńskiej, 

będąc z panią dyrektorką zaprzyjaźniony. 

W 1947 roku odprawiał dla młodzieży szkolnej rekolekcje, na które i ja 

uczęszczałem. Na zakończenie odprawił Mszę świętą. Jego nauki były 

niepowtarzalne, proste, filozoficzne, jednak zrozumiałe dla każdego słuchacza. 

Marzył też, aby powstała kaplica w Lipinach. W końcu jeszcze za jego życia 

wybudowano tam piękną kaplicę, w której odprawiane są Msze św. w niedziele 

i święta, a podczas zjazdów wychowanków, odbywających się co 5 lat, odprawiana 

jest msza św. za zmarłą dr H. Spoczyńską. Jest też w kaplicy portret ks. Jana Ziei. 

Pobudowano również kaplicę w jego rodzinnej wsi – Ossie. 

W czasie studiów mieszkałem w akademiku na Placu Narutowicza, przy tym 

placu jest kościół św. Jakuba, do którego chodziłem na Msze święte. Pewnej niedzieli 

ksiądz zapowiedział, że będzie poświęcona tablica ku czci śp. gen. Grota-

Roweckiego, a dokona tego ks. Jan Zieja. Byłem na tej uroczystości. Ks. Zieja 

odprawił Mszę św., wygłosił patriotyczną homilię, odsłonił i poświęcił tablicę, 

znajdującą się tuż za drugimi drzwiami, po prawej stronie na ścianie. 

Chodziłem również do kościoła akademickiego św. Anny na Krakowskim 

Przedmieściu, gdzie były odprawiane Msze św. dla młodzieży akademickiej z całej 

Warszawy i tam nauki głosili na zmianę ks. prymas Stefan Wyszyński i ks. Jan Zieja. 

Homilie ks. Ziei były napełnione wielką świętością. Brałem udział w pogrzebie 

dr Heleny Spoczyńskiej, mojej wychowawczyni i dyrektorki, podczas którego Mszę 

św. odprawił i piękną pożegnalną homilię wygłosił ks. J. Zieja. Byto to bardzo 

wzruszające pożegnanie. 

Byłem u ks. Jana nad morzem, gdy prowadził parafię. Przebywała tam na wypo-

czynku pani Jezierska – nauczycielka matematyki w Lipinach, po którą pojechałem 

na prośbę pani dr H. Spoczyńskiej, aby w drodze powrotnej do Lipin jej towarzyszyć. 

Tam zetknąłem się bezpośrednio z ks. Janem Zieją. Wywarł na mnie wrażenie 

człowieka świętego, bardzo skromnego, bezpośredniego.  

W moim domu, mój ojciec znał ks. Zieję i bardzo wysoko go cenił za jego 

szlachetność, skromność, oddanie ludziom i Kościołowi, jako wzór księdza. 

Spotykając  się z ks. Zieją potwierdzam to samo co mój ojciec. 

Podczas pobytu u ks. Jana Ziei na ulicy Wiślanej w Warszawie razem z ojcem 

Janem, pamiętam jak ks. Zieja już wtedy bardzo słabo widział.  
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To zdjęcie ks. Jan Zieja przechowywał do końca życia. Przedstawia budowę kaplicy św. Stanisława Kostki 

w Lipinach, parafia Odrzywół, o której pisze autor wspomnień. Zdjęcie pochodzi z 1984 roku. 

 

Rozmawialiśmy o stronach rodzinnych, o szkole w Lipinach. Ksiądz interesował 

się wszystkim. Uczył się wtedy Mszy św. na pamięć, ponieważ bardzo słabo widział, 

a chciał codziennie odprawiać Mszę św. Mieszkał bardzo skromnie, w małym 

pokoiku ze skromnym wyposażeniem. Śmierć ks. J. Ziei bardzo mnie zasmuciła – 

odszedł kapłan wielki, namiestnik Chrystusa. Byłem na Mszy św. żałobnej za jego 

duszę. Na tym pogrzebie i Mszy św. było bardzo dużo ludzi, byli i ci co nie wyznają 

Chrystusa, ale chcieli oddać hołd wielkiemu kapłanowi. Mówiło się już za życia – to 

święty kapłan, tak bardzo nam takich kapłanów potrzeba. 

Na cmentarz w Laskach odprowadziły go rzesze przyjaciół i znajomych. Tam 

też spoczywa jego Matka. 

Stanisław Stępniewski 

 
 

KS. JAN ZIEJA I DR HELENA SPOCZYŃSKA 
 

Wspomnienia Stanisława Stępniewskiego, mieszkańca Warszawy urodzonego 

w Odrzywole, odsłaniają mniej znany epizod z życia ks. Jana Ziei – współpracy 

z dr Heleną Spoczyńską, nauczycielką z Lipin koło Odrzywołu. Kiedy ks. Zieja 

zetknął się po raz pierwszy z H. Spoczyńską? Jaki miał wpływ na jej decyzję 

o zorganizowaniu tajnej szkoły w Lipinach? Czy była to współpraca – jak pisze pan 

S. Stępniewski – oparta głównie na związkach osobistej przyjaźni oraz lokalnego 

patriotyzmu, czy miała inny charakter, wynikający z zaangażowania obojga w pracę 

w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego? Tego wszystkiego nie wiemy. 

Ks. Zieja nie wspomina o tym epizodzie w znanym wywiadzie-rzece z Jackiem 

Moskwą, milczą na ten temat również inne źródła. Pragniemy zatem odwołać się do 
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Czytelników naszego kwartalnika, zwłaszcza mieszkańców ziemi opoczyńskiej, by 

wspólnie z nami spróbowali rozwiązać tę zagadkę, nadsyłając nam swoje relacje 

i opinie. 

Zaprzyjaźniona z ks. Janem Zieją dr Helena Spoczyńska (1896–1968) – pseu-

donimy konspiracyjne „Helena”, „Teresa”, przeszła do historii tajnego nauczania 

w Polsce. Jej nazwisko związane jest z działalnością Państwa Podziemnego – Delega-

tury Rządu na Kraj. Był to tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupo-

wanej Polsce, utworzony w 1940 roku, składający się z departamentów. Na jej czele 

stał Delegat Rządu na Kraj. Delegatura kierowała pracą pionu cywilnego, była swego 

rodzaju rządem konspiracyjnym, jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji 

państwowych,   zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa, przygotowanie 

do przejęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny, rejestracja poczynań 

okupantów i dokumentacja zbrodni wojennych, ochrona i ratowanie zagrożonych 

dóbr kultury. W ramach Okręgowej Delegatury Rządu – Łódź i podległej jej 

Powiatowej Delegatury Rządu Opoczno, dr H. Spoczyńska pełniła funkcję 

kierownika Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury. W konspiracji była także szefową 

oświaty i propagandy Komendy Odwodu Batalionów Chłopskich Opoczno. 

Po wojnie była wieloletnią dyrektorką szkoły w Lipinach. 

W 1940 roku założyła w Lipinach Tajne Gimnazjum i Liceum. Dzisiaj jest to 

nowoczesna i zadbana placówka, nosząca oficjalną nazwę Zespół Szkół Ekonomicz-

nych im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach. Patronką szkoły została w 1970 roku. 

Przedruk z kwartalnika poświęconego kapłaństwu ks. Jana Ziei „PRZESZEDŁ BLISKO NAS”. 

Zeszyt nr 5-6, grudzień 2005 – marzec 2006. 

 

Co się wydarzyło w grudniu 2006 
 

Koniec 2006 roku obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. W grudniu miały 

miejsce Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, zorganizowane przez Zarząd 

Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Drzewicy z prezesem 

Włodzimierzem Pomykałą. Uroczystość zgromadziła wielu chorych, jak również 

gości z całej Polski reprezentujących krajowe i wojewódzkie władze Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków – lekarzy, sponsorów, przyjaciół  oraz władze 

samorządowe gminy i powiatu. Podniosły, bożonarodzeniowy charakter spotkania 

z mszą św. w intencji chorych, celebrowaną przez proboszcza parafii, ks. Adama 

Płuciennika, uświetnił udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej i występy młodzieży 

szkolnej. Były też życzenia przy łamaniu się opłatkiem i gościnnie zastawiony stół. 

Oprócz wykładów medycznych i prezentacji firm farmaceutycznych – spotkanie było 

okazją do uhonorowania wielu osób, instytucji i organizacji współpracujących od lat 

z Kołem Diabetyków w Drzewicy. 

Wśród licznej grupy odznaczonych znaleźli się również członkowie 

Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy: Maria Teresa Nowakowska, Anna 

Sankowska, Anna Reszelewska i Ryszard Bogatek. 
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Odznaczenia otrzymują: dr Maria Teresa Nowakowska, mgr Anna Reszelewska oraz Ryszard Bogatek 
 

   

30 grudnia 2006 roku podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Opocznie pani 

Krystyna Staszewska – członkini Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy i Zespołu 

Redakcyjnego „Wieści znad Drzewiczki” otrzymała nagrodę w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, z rąk starosty opoczyńskiego Józefa 

Roga. W trakcie sesji recytowano piękne wiersze Pani Krystyny z Jej tomiku pod 

tytułem „Pieśni mojej duszy”. 
 

 

  

Nagrodę wręcza Pani Krystynie starosta Józef Róg. 

Zebrani nagrodzili laureatkę rzęsistymi brawami. 

Pani Krystyna czyta okolicznościowy wiersz,  

w którym nawiązała do opoczyńskich korzeni.  

Z lewej Anna Reszelewska wiceprzewodnicząca 

Rady Powiatu 
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Serc korzenie 
 

Jest wiele miejsc na tym świecie, 

Gdzie serce zapuszcza korzenie 

Gdzie widok znanych uliczek 

Rozpala uczuć płomienie 

Gdzie każdy dom, każdy kamień 

Historię swoją powtarza, 

A widok dawnych zabytków 

Radosną dumą obdarza. 

Drogi nam pomnik na placu, 

Droga też każda mogiła, 

Która przy ścieżkach cmentarnych 

Wielu nam bliskich przykryła… 

Serca tam będą powracać 

Dotąd aż same nie spoczną. 

Do takich miejsc też należy 

Jakże nam bliskie Opoczno… 
 

Krystyna Staszewska 
 

 

   

 

Podczas grudniowej sesji powiatowej uhonorowani zostali również ludzie sportu 

wyczynowego. W gronie nagrodzonych byli zawodnicy reprezentujący Ludowy Klub 

Kajakowy Drzewica, mistrzowie świata i mistrzowie Polski w kajakarstwie górskim: 

Dawid Bartos, Natalia Pacierpnik, Piotr Szczepański. 
 

  

Kwiaty i gratulacje od wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Anny Reszelewskiej otrzymują Dawid Bartos 

i Piotr Szczepański 



Wies c i   z nad  Dr z ew i c z k i   1/61/2007      str. 26 

Nagrodę otrzymał także Ludowy Klub Kajakowy Drzewica, któremu z pasją 

i powodzeniem prezesuje olimpijczyk Krzysztof Kołomański.  

   

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia społecznicy Drzewicy zrzeszeni w kole 

terenowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przy wsparciu 

finansowym władz gminy i miasta, parafii drzewickiej, Towarzystwa Przyjaciół 

Drzewicy i prywatnych sponsorów – przygotowali wieczerzę wigilijną dla osób 

ubogich, samotnych i opuszczonych.  

Wigilia cieszyła się dużym zainteresowaniem, organizatorzy bogato zastawili 

stół tradycyjnymi potrawami. Śpiewano kolędy, łamano się opłatkiem z życzeniami 

i nadzieją na kolejne, trzecie spotkanie za rok. 

 
 

 

 
 Na zdjęciu: pani Zofia Sadowska – Przewodnicząca koła terenowego Polskiego Związku Rencistów 

i Inwalidów w Drzewicy – inicjatorka spotkań wigilijnych z osobami samotnymi i ubogimi 

 

 

 

Opracowała:  Anna Reszelewska
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Urok starych fotografii 

 

 
 

Święcenie koszyków wielkanocnych przy  krzyżu żelaznym stojącym przed fabryką „Gerlach”.  

Zdjęcie wykonane w 1948 roku. 
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Z OSTATNIEJ CHWILI 
 

Rokrocznie, w kołach i stowarzyszeniach działających społecznie odbywają się 

w I kwartale zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze. 13 marca b.r. 

w Towarzystwie Przyjaciół Drzewicy również przeprowadzono zebranie sprawozdawczo-

wyborcze. Zebranie odbyło się w Szkole Podstawowej w Drzewicy, gdzie zgromadzonych 

członków Towarzystwa przywitał zespół artystyczny młodzieży szkolnej. Mile zaskoczone 

były nasze panie, bowiem występ młodzieży poświęcony był z okazji Dnia Kobiet. Były 

wiersze, skecze i wschodnie tańce. Najbardziej wzruszyły nasze koleżanki życzenia od 

najmłodszych członków zespołu złożone na zakończenie występu. Gorącymi 

i długotrwałymi brawami nagrodzono występy młodzieży. Trzeba tu podkreślić, że wesoły 

i ciekawy program został opracowany przez mgr Irenę Grzybek i mgr. Daniela Działaka. 

Duże uznanie i brawa dla nauczycieli! 

Po występach przystąpiono do kontynuowania obrad. Jednym z pierwszych punktów 

było wystąpienie Przewodniczącej Towarzystwa mgr Anny Reszelewskiej, która 

przedstawiła sprawozdanie z pracy Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy w Jubileuszowym 

2006 roku. Treść sprawozdania zamieszczamy poniżej. 

2006 rok był 15. rokiem naszej społecznej pracy na rzecz bliskiej naszym sercom 

Drzewicy i jej mieszkańców. Ten jubileuszowy rok w swoich podstawowych założeniach 

niewiele odbiegał od zadań wszystkich poprzednich lat. 

Decyzje zapadały na posiedzeniach Zarządu, które odbywały się comiesięcznie, 

a czasem częściej – w zależności od potrzeb i sytuacji wymagających szybkich działań. 

Przypomnę, że pracą Towarzystwa w czasie kończącej się dzisiaj czteroletniej 

kadencji kierował Zarząd w składzie: 

 Przewodnicząca  –  p. Anna Reszelewska 

 Wiceprzewodnicząca  –  p. Maria Teresa Nowakowska 

 skarbnik    –  p. Julia Adamus 

 sekretarz   –  p. Renata Pierścińska 

 członek Zarządu  –  p. Andrzej Król 

Nad prawidłowym dysponowanie finansami Towarzystwa czuwała Komisja 

Rewizyjna w składzie: 

 p. Józef Wlazło 

 p. Marek Pałgan 

 p. Stanisława Tyka-Piekarska 

Zarząd dokonywał również rozliczeń podatkowych w Urzędzie Skarbowym 

w Opocznie na stosownym druku PIT-u oraz sprawozdania z dotacji na wykonanie zadania 

publicznego złożonej oferty w UGmiM Drzewica. 

Nieprzerwanie redaktorem naczelnym kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki” jest 

p. Ryszard Bogatek, a żmudną pracę przy składzie komputerowym, z poświęceniem i pasją 

wykonuje p. Stefan Kowal. Pięknie dziękujemy! Oprawę fotograficzną zapewnia nam 

grzecznościowo również p. Stefan Kowal, p. Jerzy Kwiecień, p. Leszek Milczarek 

i zawsze chętny do udostępnienia swego zasobu fotograficznego redaktor „TOP-u” – 

p. Waldemar Pęczkowski, który zawsze życzliwie pamięta o naszym Towarzystwie na 

łamach „Tygodnika Opoczyńskiego”. Serdecznie dziękujemy! 
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W 2006 roku: 

 Wydaliśmy  kolejne 4 numery kwartalnika, wypada nadmienić – przy ogromnej 

pomocy usługi kserowania w UGmiM Drzewica. Do przeszłości (na szczęście) 

przeszedł czas, kiedy zmuszeni byliśmy zabiegać o drukowanie w wielu instytucjach. 

 Zorganizowaliśmy kolejną odpustową loterię fantową, loteria od szeregu lat jest 

imprezą zespołową – wszystkich organizacji społecznych w Drzewicy, które 

wyrażają chęć włączenia się do tej pracy. 

 Przeprowadziliśmy kwestę cmentarną z zaangażowaniem panów: Ryszarda 

Bogatka, Krzysztofa Kowalskiego, Andrzeja Króla, także harcerzy 

i przedstawicieli Koła Emerytów i Rencistów. 

 Kwesta posiadała ładną reklamę informującą o celu zbiórki – stało się to za sprawą 

p. Aliny Szymańskiej. Dochód z kwesty w wysokości 3950 zł został w całości 

przekazany ks. proboszczowi na odnowienie zabytkowej kaplicy nagrobnej 

na cmentarzu. 

 W miarę naszych możliwości, przy wydatnej pomocy osób spoza Towarzystwa 

i harcerzy – dbaliśmy o ład i porządek zabytkowych i opuszczonych grobów, 

ze szczególnym akcentem w dniu Święta Zmarłych. 

 Uczestniczyliśmy w lokalnych uroczystościach i obchodach świąt państwowych. 

 W miarę potrzeb i posiadanych środków – wspieraliśmy inicjatywy kulturalne, 

projekty dydaktyczne, imprezy o charakterze sportowym, turystycznym 

i rozrywkowym dzieci i młodzieży. 

 Udzielaliśmy pomocy samotnym matkom ciężko chorych dzieci. Pomoc dotyczyła 

pokrycia kosztów pobytu matki przy dziecku po przebytej operacji, czy też kosztów 

podróży. 

 Ufundowaliśmy kasety z historią naszego kościoła na upominki dla Ziomków 

i Przyjaciół. 

Wspomniane dokonania były i są naszymi standardowymi zadaniami statutowymi. 

Ale właśnie w 2006  jubileuszowym roku miało miejsce niezwykle interesujące 

wydarzenie, a była nim organizacja uroczystego „Spotkania po latach w Drzewicy”. Nikt 

z nas wcześniej nie sądził, że ów pomysł był przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. 

Głęboko w pamięci pozostały wspomnienia, zapiski w kronice, zdjęcia i serdeczna 

wdzięczność Gości – uczestniczących w spotkaniu. Do dzisiaj napływają drogą listowną 

i telefoniczną z prośbą o kolejną możliwość podobnych spotkań. Wpływają również 

pieniądze na nasze konto od uczestników naszego spotkania.  

Tak wysoko ocena Gości nie byłaby naszym udziałem, gdyby nie fakt, że 

w organizację imprezy włączyło się wiele osób. Pozwolą Państwo, że wymienię najbardziej 

zaangażowanych. 

Dziękuję: 

 p. Jerzemu Kwietniowi za wykonanie zaproszeń i kompletu fotografii wszystkich tablic, 

płyt i pomników dokumentujących naszą pracę w ciągu 15 lat, 

 p. Krystynie Staszewskiej za pomysł i autorstwo wiersza śpiewanego na zaproszeniach, 

 p. Alinie Szymańskiej i Bożenie Ramus za dekorację sal i zorganizowanie wystawy 

a także wystrój stołów i występy zespołu regionalnego, 
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 p. Ryszardowi Bogatkowi za (jak zwykle) profesjonalne prowadzenie uroczystości 

w kościele, przy tablicy na cmentarzy przykościelnym i pod pomnikiem w parku, 

 p. Krzysztofowi Kowalskiemu i kapelmistrzowi za udział młodzieżowej orkiestry dętej, 

 p. Marii Sendejewicz za społeczną pomoc w pełnieniu funkcji głównej kucharki, 

 młodzieży z Miejsko-Gminnego Domu Kultury pełniącej funkcję kelnerów, 

 wszystkim paniom z Towarzystwa, które podjęły trud przygotowania posiłku, 

 p. Józefowi Ramusowi za przygotowanie i obsługę grilla przy torze kajakowym, 

 p. Wiśniewskiemu za oprawę muzyczną nad torem kajakowym, 

 kajakarzom za pokazowe przejazdy na torze, 

 ks. prałatowi Stanisławowi Madejowi za posługę kapłańską. 

Sądzę i myślę, że wszyscy Państwo podzielą moje zdanie, że miniony 2006 rok był 

udanym rokiem naszej pracy. Autorami tych osiągnięć jesteśmy wszyscy, bo każdy ma swój 

udział i wkład w tym dziele, mniejszy lub większy, bardziej lub mniej widoczny, ale 

niezbędny, by można było pokusić się o stwierdzenie, że robimy rzeczy, które dobrze służą 

ludziom i naszej Drzewicy. 

Po 15 latach istnienia, 15 latach solidnej roboty możemy powiedzieć, że warto było się 

angażować,, warto było poświęcić czas, wysiłek, pomysły i zwyczajną robotę naszych rąk – 

bo zostanie wiele śladów naszego istnienia w miejscu, w którym dane jest nam żyć. 

Dziękuję za uwagę. 
 

Opracowała: Anna  Reszelewska 

 

Należy tu nadmienić, że wzięcie odpowiedzialności za tzw. całokształt imprezy, 

łącznie z trudem zdobycia adresów, wysyłką zaproszeń, wykonaniem kroniki 

ilustrującej nasz 15-letni dorobek, wreszcie rozesłanie fotografii i kwartalników wzięła 

na siebie p. Anna Reszelewska. 

 

Po złożeniu sprawozdania finansowego przez p. Julię Adamus i sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej odczytanego przez Józefa Wlazło, na wniosek tejże komisji udzielono 

jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przystąpiono do wyborów. 

Jednogłośnie wybrano ponownie: 

 p. Annę Reszelewską  –  na Przewodniczącą TPD 

 p. Marię Teresę Nowakowską –  na Wiceprzewodniczącą 

 p. Julię Adamus  –  na skarbnika 

Ponadto do Zarządu wybrano: na sekretarza – p. Irenę Kwiecień, na członka 

Zarządu – p. Alinę Szymańską. 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli ponownie: p. Józef Wlazło i p. Marek Pałgan. 

Na członka komisji wybrano p. Jadwigę Gapys. 

 W kolejnym punkcie zebrania Przewodnicząca Towarzystwa p. Anna 

Reszelewska zapoznała zebranych z planami i zamierzeniami na rok 2007 w świetle 

statutu Towarzystwa. 
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Plan na 2007 rok 
 

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji i oznakowanie zabytkowych pomników i płyt 

nagrobnych. 

2. Zagospodarowanie zielenią Grobu Nieznanego Żołnierza 

3. Odnowienie (pomalowanie i konserwacja) metalowych i żeliwnych elementów 

zabytkowych płyt i grobowców 

4. Zorganizowanie II „Spotkania po Latach w Drzewicy”. 

5. Wydanie nowego kompletu widokówek w Drzewicy. 

6. Współudział w zorganizowania z ludźmi samotnymi. 

 

Wierzymy, a nawet jesteśmy pewni, że członkowie Towarzystwa Przyjaciół 

Drzewicy w pełni wykonają swoje plany i założenia na 2007 rok. Życzymy im tego 

z całego serca. 
 

R.B. 

 
 

Fotomigawki z zebrania Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 

 
 

 
 

Zespół artystyczny Szkoły Podstawowej witający występem  

członków Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy 
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Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy  przedstawia sprawozdanie z działalności za rok 2006 
 

 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawia Józef Wlazło 


