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W ie lk a n o c  
Wesołego Alleluja!  

 
Wielkanocne biją dzwony, 

Głośno, długo i donośnie, 

Słyszymy ich dźwięczne tony 

I w nas wciąż optymizm rośnie. 
 

Dzwony biją nieprzerwanie, 

Niosą radość ludziom, światu, 

Ogłaszają, że zmartwychwstał 

Syn Bożego Majestatu. 
 

Wesoły nam dziś dzień nastał, 

Duchowego odrodzenia, 

Bo też Chrystus z grobu powstał, 

Ścieląc drogę do zbawienia. 
 

Dał świadectwo prawdziwości, 

Jezus Chrystus zmartwychwstały, 

Stał się pełen łaskawości  

Jak i wielkiej Bożej chwały. 
 

Człowiek wiarę niech kreuje, 

Zmartwychwstanie Pana głosi, 

Niech za grzechy swe żałuje, 

A Boga o łaskę prosi. 

 

 

 

 

Gdy otrzyma już dar Boży, 

Stwórcy świata niech dziękuje 

Niech swe życie tak ułoży 

Jak dekalog nakazuje. 
 

Niech te Święta Wielkanocne 

Niosą życia odrodzenie, 

W ludzkich sercach czynią wiosnę 

Dając pragnień im spełnienie. 
 

I niech radość wszem zwiastują, 

Odpoczynku niosą mnogo, 

Niechaj wszyscy się radują, 

A czas niech im płynie błogo. 
 

A nam trzeba żyć na nowo,  

Gdy wiosna dożycia budzi. 

Alleluja – wdzięczne słowo 

Niech pokrzepi wszystkich ludzi. 
 

Gdy Wielkanoc już przeminie, 

Po dyngusie wyschnie droga,  

Niech umocni się w rodzinie 

Wiara w Stwórcę – Pana Boga. 
 

Kazimierz Łęgosz 
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Kolejny list relacjonujący bitwę w „Parchowcu”. Autorem listu jest również 

uczestnik wrześniowej bitwy na ziemiach drzewickich – pan Jan Cholewiński. 
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Skarżysko-Kamienna, dnia 27 grudnia 2009 roku 

 

Szanowna Redakcjo „Wieści znad Drzewiczki” 

 

Z wielkim zaciekawieniem i szczególną uwagą przeczytałem (kilkakrotnie) kopię listu pana 

Kazimierza Marcinkiewicza z Prudnika, zamieszczonego w zeszycie „Wieści...”  nr 4/72/2009, w którym 

autor (pan Marcinkiewicz) barwnie opisuje przebieg bitwy w Parchowcu, stoczonej z jego czynnym 

udziałem w miesiącu wrześniu 1939 roku. 

Nie miałbym śmiałości ani moralnego prawa weryfikować faktów przytoczonych przez 

autora w fascynującym opisie bitwy, gdyby nie zasób autentycznej wiedzy o tym wydarzeniu jaki 

pozostał do dzisiaj w mojej pamięci. Pomijając całkowicie „część fabularną" treści 

przedmiotowego listu, podam tylko kilka istotnych danych przytoczonych w liście, z którymi się 

absolutnie nie zgadzam.  A mianowicie: 

– Bitwa miała miejsce w piątek dnia 8 września 1939 roku około godziny szóstej, a nie 10 września 

jak podaje autor listu. 

– W bitwie nie uczestniczyła artyleria  (Pamiętam dokładnie odgłosy bitwy dochodzące z okolicy 
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wsi Zakościele do oddalonego o około jeden kilometr lasu przy gospodarstwie Smoniewskich,  

w którym koczowaliśmy razem z kilkoma rodzinami z Drzewicy). 

– W bitwie poległo łącznie tylko kilkudziesięciu żołnierzy polskich i niemieckich, a nie około 1/2 

tysiąca niemieckich,  jak podaje autor  ( W drugiej połowie października 1939 roku oglądałem ze 

swoim ojcem miejsce bitwy w Parchowcu. Naliczyliśmy około trzydzieści pojedynczych świeżych 

mogił rozrzuconych między sosnami, W kwietniu 1940 roku Niemcy swoich poległych 

ekshumowali i urządzili cmentarz polowy na wschodnim skraju lasu po lewej stronie szosy 

prowadzącej do Odrzywołu). 

– Na śródleśnej polanie w Parchowcu oglądałem wraki niemieckich samochodowych pojazdów 

wojskowych zniszczonych przez polskich żołnierzy, ale było ich tylko kilka ( nie więcej jak 10 ) 

a nie około 50 jak podaje pan Marcinkiewicz. 

Reasumując: odniosłem niemiłe wrażenie, że przytoczony w liście pana Marcinkiewicza opis 

bitwy w Parchowcu to tylko nieudana, pozbawiona realiów improwizacja, w której autor kreuje się 

na bohaterskiego dowódcę. Lub jest to opis jakiejś rzeczywistej bitwy z września 1939 roku, ale nie 

tej, o której myślimy. 

Byłbym wielce zobowiązany,  gdyby ten mój list został wydrukowany na łamach kwartalnika 

i zainspirował do podzielenia się swoją wiedzą o bitwie w Parchowcu ziomków z rejonu Drzewic,y 

którzy jeszcze pamiętają tamto, już tak odległe w czasie, zdarzenie. 

 

Chętnie nawiążę bezpośredni kontakt. 

 

Leszek Pierściński 

ul. Konopnickiej 19/14  

26-110 Skarżysko-Kamienna 

 tel. 41 2530288, 601864208 

 

Osobom z szanownego zespołu redakcyjnego 

życzę dobrego zdrowia i pomyślności w nowym roku 2010 

 

z poważaniem, 

 

Leszek Pierściński 

 

 
 

RODZINNA PAMIĘĆ 

Rodzina Państwa Grochowskich przez ponad 200 lat poszukiwała miejsca wiecznego 

spoczynku swojego protoplasty – generała Jana Grochowskiego. 

Wreszcie udało się, potwierdzono, że doczesne szczątki generała zostały pochowane 

w Małogoszczy, w podziemiach kaplicy cmentarnej. 

Dzisiaj, Jego potomek płk. inż. Kazimierz Grochowski zamieszkały w Karpaczu, przybliża 

nam  poniżej postać swojego bohaterskiego przodka na tle niezwykłych wydarzeń historycznych. 

Każda rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. skłania do 
głębokiej refleksji. O doniosłości tego wydarzenia napisano już wiele, lecz 
na szczególną uwagę zasługuje fakt, że własnie ów dokument 
zapoczątkował kształtowanie się naszej świadomości narodowej – 
najwcześniej spośród wszystkich państw europejskich. 



Wies c i  z n a d  Dr z ew i c z k i  1/73/2010                  str. 9 

 

W krawawych zmaganiach o wolność i obronę Konstytucji znajdujemy 
wiele przykładów męstwa i bezpośredniego poświęcenia Ojczyźnie. 

O jednym z mniej znanych epizodów tego okresu, mającym jakiś 
związek z Drzewicą, chciałbym właśnie napisać. 

Bohaterem  jego jest nasz pra, pra, pradziadek – generał major Jan 
Grochowski, uczestnik walk z wojskami rosyjskimi w bitwie pod Zieleńcem, 
Dubienką, Chełmem i Szczekocinami, gdzie poległ smiercią bohatera. 

Jego potomkowie żyją w Drzewicy i w porządku alfabetycznym są to: 
Abramczykowie, Bogatkowie, Dąbrowscy, Grochowscy i Kostiukowie. 

Pierwszy rozbiór Polski uczynił Go poddanym Fryderyka II Wielkiego – 
króla Prus. 

Na wieść o nieuniknionej interwencji rosyjskiej, 45-letni wówczas 
pułkownik Jan Grochowski – herbu „Lubicz”, porzuca zaszczyty i intratną 
służbę w armii pruskiej i przybywa do Polski. Sprzedaje swoje majątki i dla 
ratowania Rzeczypospolitej tworzy wzorowy oddział jazdy: 1200 szabel, 
siodeł, koni, mundurów, pistoletów siodłowych i ludzi. Hetman Branicki 
przyjmuje jego dar ze zdziwieniem, ale i szacunkiem i przydziela mu do 
obrony garnizon Czerniejowice nad Dniestrem. 

Stąd, jako pierwszy, powiadamia króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego o przekroczeniu granicy przez wojska rosyjskie.  

Dochodzi do pierwszej bitwy pod Zieleńcami.  
Głównodowodzący wojskami polskimi 20-letni książę Józef 

Poniatowski popada w tarapaty – zostaje okrążony w niewielkim chutorze 
z całym swoim sztabem. Groźbę sytuacji dostrzega pułkownik Jan 
Grochowski. Rozbija oddziały kozackie zmuszając je do odwrotu. Książę 
Józef jest wolny. 

W bitwie, szala zwycięstwa przechyla się raz na jedną, raz na drugą 
stronę. W końcu obie strony, ponosząc duże straty, wycofują się. Bitwa staje 
się nierozstrzygnięta. A dopowiedzieć trzeba, że według ówczesnych zasad, 
zwycięzcą pozostawał ten, kto po zakończonej bitwie mógł przez kilka 
godzin utrzymać pole walki i nie dać się zeń wyprzeć. Siły polskie, choć 
mniej liczne, nie dały się rozbić. 

Pułkownik Jan Grochowski za ofiarność i męstwo zostaje odznaczony 
Orderem Virtuti Militari. 

Na liście odznaczonych jest na miejscu szóstym. Na pierwszym 
miejscu figuruje książę Józef Poniatowski. Lista obejmuje 20 nazwisk 
(archiwum akt dawnych – Warszawa). 

Tymczasem sytuacja polityczna staje się niejasna. Król nie ogłasza 
pospolitego ruszenia, choć sytuacja tego wymaga. Powołany na tron przez 
Katarzynę II nie może podjąć właściwych decyzji. Przeciw Konstytucji 
tworzy się spisek, powstaje Konfederacja Targowicka. Hetman Branicki 
przechodzi na jej stronę. Pułkownik Grochowski wymawia mu 
posłuszeństwo i z częścią pułku, którym dowodził, udaje się do Chełma, 
gdzie grupowały się oddziały szlachty wielkopolskiej przeciwne Targowicy. 
11 kwietnia 1794 r. obejmuje nad nimi dowództwo. 16 kwietnia 1794 r. zostaje 
awansowany do stopnia generała majora. 

Na wieść o insurekcji, na czele 6000 szabel, udaje się do Krakowa. Ale 
na Kraków maszeruje armia interwencyjna generała Denisowa. Generał 
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Grochowski wykonuje manewr, który zmusza Denisowa do rozdzielenia 
swojej 14 tysięcznej armii na dwie części. Jedną blokuje Wisłę, drugą kieruje 
przeciw Kościuszce pod wodzą generała Masonowa. Tadeusz Kościuszko 
mając nad Masonowem przewagę,  pod Racławicami odnsi zwycięstwo. 

Tymczasem wojsko gen Grochowskiego forsuje Wisłę i dochodzi do 
połączenia sił powstańczych. Zagrożony Denisow udaje się na zachód. 
Wzmocniona armia gen Kościuszki podąża  w pościg za nim. Nad Pilicą  
dochodzi do połączenia wojsk pruskich i rosyjskich, czego Kościuszko nie 
przewidział.. 

W pobliżu wsi Wywla pod Szczekocinami dochodzi do boju 
spotkaniowego z przeważającymi siłami wroga. 

Na odwrót jest już za późno. Bój rozpoczął się z marszu we wczesnych 
godzinach rannych. Około godzz. 11.00 śmierć dosięgła  generała Jana 
Grochowskiego. W  kilka godzin później ginie generał Wodzicki. Około 
godziny 20.00 Kościuszko zarządza odwrót. 

Z zapisu zesnań naocznego świadka (szlachcica, jak odnotowano), 
uczestnika bitwy,  generał Grochowski poległ upalnego dnia 6 czerwca 
1794 r. w południe około godziny 11. 

Był „plejzerowany”, to znaczy rażony kartaczem (grubym śrutem 
armatnim). Jego podkomendni wynieśli go z pola walki i ślad po nim zaginął. 

Słynny kosynier, chorąży Bartosz Głowacki, ciężko ranny pod koniec 
dnia, żył jeszcze, kiedy wynoszono go z pola bitwy. Był podkomendnym 
generała Grochowskiego, jak i wszyscy kosynierzy, których 3 kompanie 
przydzielił Kościuszko dla wzmocnienia środkowego odcinka frontu. Spisali 
się dzielnie, jak pod Racławicami. 

I tak można byłoby zakończyć ten epizod, choć powstanie trwało 
jeszcze kilka miesięcy. Zdaniem historyków, śmierć  tych dwóch generałów 
zadecydowała o  losach powstania. 

Poszukiwania miejsca wiecznego spoczynku generała Jana 
Grochowskiego przez rodzinę, przez 200 lat nie przyniosły rezultatu, choć 
w końcu to się udało. 

Generał Jan Grochowski został pochowany w Małogoszczy 
w podziemiach kaplicy cmentarnej podczas odwrotu w marszu na Kielce. 
Bartosz Głowacki, legendarny bohater z ludu, bił się dzielnie w czasie 
kampanii powstańczej i zwoki Jego spoczęły na cmentarzu w Kielcach. 

Choć nasz protoplasta, niegdyś majętny, nie pozostawił nam nic 
materialnego w spadku, to jednak pozostawił po sobie coś znacznie więcej. 
Obok przykładu męstwa, ofiarności i umiłowania Ojczyzny, wniósł do 
historii chlubny zapis swojego i naszego nazwiska. 

- Czy nie można być dumnym z tego, że przodkowie nasi tworzyli 
piękne karty historii kraju, w którym żyjemy? 

Na pewno tak. 
 

plk. mgr inż. K. Grochowski 
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ZZ  ŻŻYYCCIIAA  GGMMIINNYY  

 

Plany inwestycyjne Gminy i Miasta Drzewica na rok 2010 

 

 Remont Placu Wolności w Drzewicy 

Inwestycja „Remont Placu Wolności w Drzewicy” w ramach działania „Odnowa 

i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 swoim 

zakresem obejmuje: 

– demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej; 

– wymianę gruntu; 

– wykonanie podbudowy i nawierzchni; 

– wykonanie miejsc parkingowych z kostki granitowej; 

– instalację oświetlenia ulicznego. 

Inwestycja będzie zakończona w 2010 roku. Koszt przedsięwzięcia wynosi 778.600 zł. 

Wartość dofinansowania ze środków unijnych  w wysokości ok. 500.000 zł. 

 Przebudowa ulicy Prymasa Macieja Drzewickiego 

W planach inwestycyjnych uwzględniono także remonty dróg gminnych. Na nowo 

powstałym osiedlu domków jednorodzinnych położonych przy ulicy Prymasa Macieja 

Drzewickiego będzie budowana jezdnia długości 460 m. i szerokości 5 m. 

 Odcinek ulicy Staszica do przebudowy 

Ulica St. Staszica odcinek między ul. Szkolną a ul. Stawową będzie poddana przebudowie. 

Jezdnia będzie miała szerokość 7 m i po obydwu jej stronach będzie chodnik i pas zieleni. 

 Budowa ścieżki pieszo-rowerowa 

W planach inwestycyjnych na rok 2010 uwzględniono również budowę ścieżki pieszo-

rowerowej o długości ok. 500 m z placem zabaw, oświetleniem, elementami małej 

architektury. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności Zalewu Drzewickiego, 

co przyczyni się do wzrostu liczby turystów odwiedzających Drzewicę. Wartość inwestycji 

wyniesie 643.991 zł. 75 %  kosztów inwestycji będzie refundowana z Unii Europejskiej 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 Remont ulicy Sportowej w Drzewicy 

Wykonywana jest dokumentacja na remont nawierzchni ul. Sportowej w Drzewicy oraz 

dokumentacja na oświetlenie tego odcinka. Remont polegał będzie na ułożeniu warstwy ścieralnej. 

 Budowa sali sportowej w Brzustowcu 

Na 30 lipca 2010 roku zaplanowano zakończenie robót przy budowie sali sportowej  

z zapleczem i łącznikiem w Brzustowcu. Powierzchnia użytkowa sali wyniesie 507,6 m² , 

w tym powierzchnia sali sportowej to 290,6 m². 

Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  
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Wartość inwestycji wyniesie 1.424.118 zł. W kosztach partycypuje Ministerstwo Sportu 

i Turystyki. 

 Przebudowa budynku strażnicy OSP w Dąbrówce 

 Gmina i Miasto Drzewica ubiega się o dofinansowanie projektu: „Przebudowa 

i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP 

w miejscowości Dąbrówka  z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”. Zakres rzeczowy 

inwestycji obejmuje:  

– rozbudowę obiektu, 

– zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, 

– wyposażenie obiektu. 

Okres realizacji projektu: 2010 – 2011 rok. 

Koszt inwestycji wyniesie 416.511 zł. Na realizację tego projektu Gmina chce pozyskać 

środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy 

OSP w miejscowości Strzyżów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. 

W 2009 roku zakończono roboty murowe i wykonano stropy nad całym budynkiem 

strażnicy OSP w miejscowości Strzyżów. Zrealizowano stan surowy otwarty. 30 lipca 

2010 roku planowane jest zakończenie inwestycji, w zakres której wchodzi również 

wyposażenie obiektu i zagospodarowanie terenu łącznie z ogrodzeniem.  

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie centrum rozwoju społecznego i kulturalnego dla 

mieszkańców wsi Strzyżów. 

Wartość inwestycji wynosi 339.554 zł, część kosztów będzie refundowana 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich. 

 Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Drzewicy 

 Gmina i Miasto Drzewica wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Wsparcie 

systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu opoczyńskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Drzewica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”. Wartość projektu wynosi 607.444 zł. 

Samochód ratowniczo-gaśniczy będzie pojazdem najnowocześniejszym, będzie posiadał 

innowacyjny system napędu 4x4, który pozwoli na interwencję w najtrudniejszych 

warunkach. Zastosowane innowacyjne rozwiązania techniczne powodują wzrost 

skuteczności działania pojazdu.  

Zakup samochodu wpłynie istotnie na skrócenie czasu reakcji na zagrożenia 

środowiskowe: pożary, wypadki drogowe, katastrofy budowlane.  

Termin realizacji projektu – maj 2010 rok. 

 Remont drogi gminnej w Jelni 

Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jelnia. Długość 

remontowanego odcinka wynosi 770 m. Zakres budowy obejmuje wykonanie przepustów, 

regulacje studni  rewizyjnych i zaworów oraz montaż oznakowania plus wykonanie 

zjazdów do posesji.  
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 Remont drogi wewnętrznej w Idzikowicach 

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Idzikowice swoim zakresem obejmie 

regulacje studni rewizyjnych i zaworów oraz montaż oznakowania. Długość 

remontowanego odcinka wyniesie 265 m.  

 Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Krzczonów 

W miejscowości Krzczonów będzie przebudowywany 700 metrowy odcinek drogi 

powiatowej o szerokości 6 metrów z poszerzeniem na łuku do 8 metrów. W zakresie prac 

jest wykonanie ciągów pieszych, odwodnienia i budowa wiat przystankowych. 

Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło 4 marca.  

Koszt zadania poniesie gmina i powiat po połowie. 

 Remont drogi gminnej w Trzebinie 

W miejscowości Trzebina remont będzie dotyczył dróg wewnętrznych dojazdowych do 

gruntów rolnych. Długość pierwszego odcinka 1980 m. Drugi odcinek to 564 m. Zakres 

zadania obejmuje również wykonanie przepustów, regulacje studni rewizyjnych i zaworów 

oraz montaż oznakowania. W kosztach inwestycji partycypuje Urząd Marszałkowski  w Łodzi. 

 Remont drogi wojewódzkiej 728 

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Brzustowiec – granica 

województwa. Zadanie wykonywane jest w cyklu 2-letnim 2009 – 2010. 

Kolejnym i ostatnim zadaniem kończącym przebudowę tej drogi będzie remont odcinka 

obejmującego ul. Kolejową i Augustów. Obecnie wykonywana jest dokumentacja 

projektowa, która będzie zakończona do maja 2010 r.  

Planowany czas realizacji zadania: 2010 – 2011. 

 Budowa boisk szkolnych w Idzikowicach i Domasznie 

W planach inwestycyjnych jest również budowa boisk szkolnych w miejscowościach: 

Idzikowice i Domaszno. Będą to boiska asfaltowe o wymiarach 20 m x 40 m. 

Przedsięwzięcie jest w fazie projektowania. 

 Budowa oświetlenia w miejscowości Żardki 

Wykonywana jest dokumentacja budowy oświetlenia drogowego w miejscowości 

Żardki. Realizacja w/w zamierzenia uzależniona jest od zgody właścicieli działek leżących 

w obrębie inwestycji. 

Integracyjny projekt dla aktywnych kobiet 

 

Gmina i Miasto Drzewica realizuje projekt „Aktywizacja i integracja kobiet w Gminie 

Drzewica” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, skierowany do kobiet w wieku aktywności zawodowej z terenu gminy.  

Projekt swoim zakresem obejmuje: 

 kurs śpiewu ludowego – dwie grupy po 15 osób 

 szkolenie „Ogród wiejski wczoraj i dziś” – 40 osób 

 spotkanie wielkanocne – 40 osób 
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 wycieczka integracyjna do teatru – 50 kobiet 

Realizacja przedsięwzięcia przypada na okres od 01.02.2010  do 30.06.2010. 

Miejscem realizacji będzie „Centrum Kształcenia Na Odległość na Wsiach” mieszczące 

się w budynku Szkoły Podstawowej w Radzicach Dużych. 

Rekrutacja uczestniczek do projektu w okresie do 12 marca 2010 r. 

Informacje szczegółowe w biurze projektu:  

Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy,  

ul. St. Staszica 22, 26-340 Drzewica, pok. 27, 

tel. 48 375 7982,   fax 48 375 6641 

w godzinach: 15.30- 18.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek) 

Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska 

 

 

AKTUALNOŚCI  

Podsumowali i zaplanowali 

W niedzielę, 17 stycznia w sali konferencyjnej UGiM odbyło się posiedzenie zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W obecności 
komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i władz zarządu powiatowego ZOSP RP 
druhowie podsumowali ubiegłoroczną działalność oraz nakreślili plany na rok bieżący. Obrady 
rozpoczęły się minutą ciszy ku czci strażaków-ochotników z terenu gminy, którzy w minionym 
roku odeszli na wieczną służbę, oraz ofiar katastrofalnego trzęsienia ziemi w Haiti. 

Sprawozdanie z działalności oddziału w 2009 roku złożył gminny komendant ochrony 
przeciwpożarowej Marian Kłobucki. Jak powiedział, miniony rok należy zaliczyć do 
udanych. – Najważniejsze, że żaden ze strażaków nie zginął w płomieniach i nie 
zanotowaliśmy wypadku z udziałem samochodu pożarniczego – ocenił. – Nie obyło się 
jednak bez strat materialnych. Na terenie gminy doszło do 35 pożarów i 30 miejscowych 
zagrożeń. To o 14 zdarzeń więcej niż w 2008 roku. 

Zakupy i remonty 

Komendant dodał, że w ciągu minionych dwunastu miesięcy proces rozwoju jednostek 
OSP był kontynuowany, do czego przyczyniły się m.in. dokonane zakupy. OSP w Drzewicy 
otrzymała pompę do wody brudnej oraz rozpieracz kolumnowy, a jednostka z Jelni pompę 
szlamową. Łącznie zakupiono dziesięć kurtek ocieplanych dla pocztów sztandarowych 
z Drzewicy, Radzic i Krzczonowa. Druhowie z Krzczonowa odebrali również osiem par 
butów specjalnych. – Teraz już każda jednostka ma na wyposażeniu buty i ubrania 
koszarowe – podsumował Marian Kłobucki. 

Na potrzeby OSP w Trzebinie został kupiony garaż metalowy, który spełnia funkcję 

magazynu. Druhowie przechowują w nim sprzęt używany podczas zawodów sportowo-

pożarniczych. W Drzewicy zainstalowano nowy system powiadamiania o pożarach. Takie 

informacje docierają teraz do strażaków SMS-ami. Z kolei w remizie w Żardkach 
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wygospodarowano lokal, w którym działa centrum kształcenia w ramach unijnego projektu 

„Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Dzięki temu 

jednostka jest wyposażona w sprzęt komputerowy o wartości ponad 80 tys. zł 

Jak co roku, nie brakowało pracy przy remontach samochodów pożarniczych. 

W drzewickiej OSP nadal trwa prowadzona we własnym zakresie karosacja starej tatry, 

druhowie wykonują także bieżące naprawy skota. Niezbędne remonty przeprowadzono 

m.in. w Trzebinie, Brzustowcu, Jelni i Dąbrówce, gdzie na stanie jednostek są żuki. 

Sukces Drzewicy 

Kolejnym ważnym elementem aktywności oddziału jest działalność szkoleniowa. 

W ubiegłym roku sześciu druhów ukończyło kurs strażaka-ratownika. Przedstawiciele 

gminy dwukrotnie uczestniczyli w seminariach p.poż. w opoczyńskim MDK-u. Wielkim 

zainteresowaniem cieszyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Impreza na stadionie 

„Gerlacha” zgromadziła drużyny ze wszystkich jednostek OSP. Wygrali druhowie 

z Drzewicy, którzy taki sam sukces powtórzyli w zawodach powiatowych. Jako 

reprezentanci Opoczyńskiego wezmą udział w tegorocznych mistrzostwach województwa.  

Współpracując z placówkami oświatowymi, Zarząd Oddziału zorganizował gminne 

eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 

oraz konkursu plastycznego „Zapobiegamy pożarom”. Oba przedsięwzięcia cieszą się na 

terenie gminy coraz większą popularnością. Komendant podkreślił również bardzo dobrą 

współpracę z Ośrodkiem Kultury, który od lat zapewnia obsługę obchodów Dni Strażaka 

i innych uroczystości z udziałem straży. Dyrektorowi placówki Krzysztofowi Kowalskiemu 

złożył specjalne podziękowania. 

Trochę liczb 

O kwestiach finansowych funkcjonowania OSP mówił prezes Zarządu Oddziału, druh 

Janusz Reszelewski. – Ubiegłoroczne wydatki na działalność straży wyniosły 388 tys. zł, 

z czego 115 tys. zł wydaliśmy na inwestycje a 273 tys. zł na wydatki bieżące – poinformował.  
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Największa inwestycja – przebudowa remizy – ruszyła w Strzyżowie. Ma cykl dwuletni 

i powinna być zakończona do 30 czerwca. Jej całkowita wartość wyniesie 370 tys. zł, przy 

czym 75 procent kosztów pokryje Unia Europejska. 

W tym roku na realizację strażackich inwestycji samorząd planuje wydać rekordową 

sumę ponad 1,2 mln. zł, głównie ze środków unijnych. Do remontu pójdzie ostatnia 

niewyremontowana strażnica na terenie gminy – budynek OSP w Dąbrówce. 

Na sfinansowanie zadania gmina przeznaczyła ponad 700 tys. zł i jednocześnie stara się 

o środki z Unii. Złożony do Lokalnej Grupy Działania „Nad Drzewiczką” wniosek został 

zaakceptowany i teraz trzeba tylko czekać na stosowny podpis w Urzędzie 

Marszałkowskim. Niebawem poznamy nazwę firmy, która wykona remont. Będzie miała na 

to czas do końca lipca 2011 roku. 

Za kilka miesięcy w garażu drzewickiej OSP stanie nowy wóz bojowy. 85% kosztów 

zakupu sfinansuje Unia Europejska. Złożony przez gminę wniosek został wysoko oceniony 

w Urzędzie Marszałkowskim i decyzją zarządu województwa skierowany do realizacji. 

Wartość zadania to ok. 700 tys. zł. 

Jak poinformował burmistrz, samorząd planuje zwiększyć kwotę ekwiwalentu za udział 

w akcjach ratowniczych. Dotychczas druhowie otrzymywali 7 zł z godzinę, teraz będą 

dostawali 9 zł. Ostateczną decyzję podejmą radni, ale strażacy mogą być spokojni o podwyżkę. 

Badania i zebrania 

W dalszej części zebrania głos zabrała przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Maria 

Teresa Nowakowska, która przedstawiła szczegóły nowego rozporządzenia Ministra 

Zdrowia ws. okresowych badań członków OSP. Wielkich zmian nie ma, tyle, że teraz 

badania będą wykonywane na podstawie skierowania wydanego przez burmistrza. 

Zarząd ustalił również terminy zebrań sprawozdawczych we wszystkich jednostkach. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 23 stycznia o godz. 16.00 w Drzewicy a kolejne: 

24 stycznia w Domasznie (godz. 16.00), 30 stycznia w Radzicach (godz. 16.00) i Żardkach 

(godz.18.00), 31 stycznia w Brzustowcu (godz. 16.00) i Zakościelu (godz.18.00), 6 lutego 

w Trzebinie (godz. 16.00) i Krzczonowie (godz. 18.00), 7 lutego w Dąbrówce (godz. 16.00) 

i Jelni (godz. 18.00) oraz 13 lutego w Strzyżowie (godz. 16.00). 

Strażacki opłatek 

Po zakończeniu posiedzenia druhowie mieli okazję obejrzeć jasełka w wykonaniu małych 

artystów z Przedszkola Samorządowego. Spektakl wprowadził zebranych w świąteczną 

atmosferę i był wstępem do uroczystości opłatkowej. W spotkaniu wzięli udział księża z parafii 

w Drzewicy – ks. proboszcz Adam Płuciennik i ks. prałat Stanisław Madej, który – jak 

powiedział burmistrz – będzie pełnił funkcję gminnego kapelana strażaków.                      

(pe) 

W zebraniu tym uczestniczyli także: Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie – starosta 

opoczyński Józef Róg wraz z udziałem władz i Komendantem Powiatowym PSP w Opocznie st. bryg. 

Stanisławem Sagalarą. W posiedzeniu wziął również udział dh Jerzy Łumiński – sekretarz oddziału 

powiatowego ZOSP RP w Opocznie i jednocześnie Prezes OSP RP w Poświętnem. 

Z uwagi na naszą nieobecność na zebraniu, po uprzednim uzgodnieniu z redaktorem TOP 

Waldemarem Pęczkowskim, przedrukowano ten artykuł do kwartlnika „Wieści znad Drzewiczki”. 

Przepraszamy i dziękujemy. 

Ryszard Bogatek 
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Zebranie sprawozdawcze w OSP Drzewica 

 

Pierwsze zebranie sprawozdawcze odbyło się w OSP w Drzewicy w sobotę o godz. 16.00. 

Zebranie otworzył dh przewodniczący Mieczysław Pluta, który uczcił minutą ciszy 

zmarłych druhów strażaków oraz przywitał przybyłych gości: 

– przewodniczącą Rady Gminy i Miasta Drzewica dh.  dr Marię Teresę Nowakowską, 

– wiceprzewodniczącą  i radną powiatową, przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół 

Drzewicy  Annę Reszelewską, 

– radnych miasta: Andrzeja Dulinkiewicza i Witolda Choteckiego 

oraz wszystkich druhów przybyłych na zebranie  sprawozdawcze. 

Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie dh. Ryszarda Bogatka, a na 

sekretarza zebrania wybrano dh. Lecha Milczarka. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Ochotniczej Straży w Drzewicy za rok 2009 

przedstawił dh Ryszard Bogatek, który również zapoznał zebranych z planem zebrania. 

Dh Adam Staniszewski przedstawił sprawozdanie finansowe za 2009 rok i preliminarz 

na 2010 r. 
 

 

Dh Ryszard Bogatek przedstawia sprawozdanie z działalności Zarządu OSP w Drzewicy za rok 2009 

Dh Ryszard Bogatek przedstawił projekt planu pracy Zarządu na rok 2010. 

Z kolei głos zabrał dh Ryszard Sobkiewicz, który podziękował dh. Bogatkowi za 

wkład pracy w organizację zebrania (bez względu na stan zdrowia). Młodym druhom 

podziękował za pomoc i wkład pracy  w naszą jednostkę oraz gminne i powiatowe zawody 

pożarnicze, gdzie nasza jednostka zajęła I miejsce. 

Jako reprezentanci Opoczyńskiego wezmą udział w tegorocznych mistrzostwach 

wojewódzkich. 
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Dh Ryszard Sobkiewicz podziękował p. burmistrzowi za współpracę i pomoc naszej 

straży. Przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy p. Annie Reszelewskiej za 

współpracę z naszą jednostką. Pani dr Marii Teresie Nowakowskiej podziękował za pracę 

na rzecz naszej gminy i naszej jednostki OSP. Komendantowi gminnemu inż. Marianowi 

Kłobuckiemu oraz radnym Andrzejowi Dulinkiewiczowi i Witoldowi Choteckiemu 

podziękował za dobrą współpracę z naszą jednostką OSP. 

Pani przewodnicząca dr Maria Teresa Nowakowska zaakceptowała nowe dresy dla 

MDP na święto Floriana. 

Komendant gminny OSP inż. Marian Kłobucki  w skrócie opowiedział o działalności 

jednostek OSP naszej gminy. Nowy samochód gaśniczo-pożarniczy jest już zaakceptowany 

przez władze gminy a druhowie szykują w czynie społecznym dla niego pomieszczenie. 

Dh wiceprzewodniczący Andrzej Grochowski podziękował p. Annie Reszelewskiej za 

wkład pracy w książkę o Drzewicy i okazywany szacunek dla OSP przez członków TPD. 

Strażacy biorący udział w zawodach  i życiu strażackim zostali nagrodzeni rzeczowymi 

nagrodami ufundowanymi przez Urząd Gminy i Miasta. Nagrody otrzymali dh dh: 

Sobkiewicz Ryszard, Chojnacki Stanisław, Rogulski Hubert, Szczepanik Norbert, 

Nowak Krzysztof, Stępień Marcin, Klata Paweł, Sobkiewicz Zdzisław, Szczepanik 

Mariusz i Bogucki Arkadiusz. 
 

 

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta dh. Maria Teresa Nowakowska wręcza nagrody  

dla wyróżniających się w zawodach  i życiu strażackim 

Absolutorium dla Zarządu jednostki przegłosowano jednogłośnie na „tak”. Plan 

finansowy i plan pracy na 2010 r. przyjęto jednogłośnie. 

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano jednogłośnie dh. Huberta Rogulskiego. 

Pani Anna Reszelewska złożyła wyrazy uznania i dumy dla naszej jednostki OSP. Andrzej 

Dulinkiewicz podziękował naszej młodzieży za liczny udział w zebraniu i pomoc w pracach na 

rzecz jednostki OSP w Drzewicy. Życzył dużo  osiągnięć i jak najmniej wyjazdów do pożarów. 

Pan Witold Chotecki podziękował strażakom za pracę społeczną na rzecz naszej gminy. 
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Strażacy, przedstawiciele władz i zaproszeni goście podzielili się opłatkiem. Na pierwszym planie –  

ks. proboszcz parafii drzewickiej Adam Płuciennik i komendat OSP Drzewica dh Ryszard Sobkiewicz. 

 

Tradycyjnie, podsumowanie rocznej pracy strażacy zakończyli zabawą 
 

Opracował: Ryszard Bogatek 
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KS „Gerlach” rozpoczyna rozgrywki rundy wiosennej 

Na przełomie roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Klubu Sportowego 

„Gerlach”. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowo-merytoryczne następnie 

dokonano wyboru nowych władz. Prezesem pozostał Jarosław Bomba, funkcję 

wiceprezesa pełni Ryszard Waśkiewicz, kierownikiem drużyny pozostał Piotr 

Wiktorowicz, sekretarzem  Andrzej Sosnowiec a skarbnikiem Sylwester Maicki. 

Drużyna efektywnie przepracowała okres przygotowawczy. Zarząd dokonał korekty 

składu wzmacniając drużynę trzema doświadczonymi graczami co powinno zagwarantować 

utrzymanie drużyny w Piotrkowskiej Lidze Okręgowej.  

Inauguracja sezonu 2009/2010 nastąpi w Drzewicy w dniu 21 marca 2010 r. 

Drużyna „Gerlacha” podejmie lidera, pretendenta do awansu – Lechię Tomaszów.  

 
Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska 

 

Podsumowanie sezonu w LKK 

 
W sobotę, 6 marca w klubowym budynku przy torze kajakarstwa górskiego odbyło się 

uroczyste zakończenie sezonu sportowego 2009. W spotkaniu wzięli udział zawodnicy, 

trenerzy i władze Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica, sędziowie kajakarstwa oraz 

przedstawiciele samorządu gminy Drzewica - przewdnicząca Rady Gminy i Miasta Maria 

Teresa Nowakowska oraz burmistrz Janusz Reszelewski.  

Wszystkich serdecznie powitał prezes LKK Krzysztof Supowicz, sprawujący tę 

funkcję od stycznia bieżącego roku. Na stanowisku szefa klubu zastąpił Krzysztofa 

Kołomańskiego który złożył rezygnację z prezesury i członkostwa w zarządzie. Oprócz 

Supowicza w zarządzie klubu zasiadają obecnie: Andrzej Król (wiceprezes), Andrzej 

Sosnowiec (sekretarz), Waldemar Pęczkowski i Józef Ramus (członkowie). W skład 

komisji rewizyjnej wchodzą Marek Sadliński (przewodniczący), Krzysztof Kowalski 

i Mirosław Szymański. 

W swoim pierwszym publicznym przemówieniu nowy prezes poinformował, że 

głównym celem uroczystości jest podsumowanie ubiegłorocznych wyników sportowych 

klubu, uhonorowanie wyróżniających się zawodników a także integracja kajakarskiej 

rodziny. Korzystając z okazji prezes podziękował władzom gminy za wspieranie klubu oraz 

nieobecnemu na uroczystości byłemu prezesowi za lata owocnej pracy na rzecz LKK. 

Sprawozdanie ze startów kajakarzy w 2009 roku złożył trener Włodzimierz Dębowski. 

Wymienił sukcesy młodzików, juniorów i seniorów. Do największych należy zaliczyć złote 

medale mistrzostw Polski seniorów Małgorzaty Milczarek i Grzegorza Kiljanka. Dobre 

rezultaty osiągali też zawodnicy młodszych kategorii, co przyczyniło się do wysokich lokat 

LKK w klasyfikacjach klubowych. W klasyfikacji Ludowych Zespołów Sportowych LKK 

Drzewica z dorobkiem 128,5 pkt zajął 51. miejsce w Polsce (na 612 klubów) oraz trzecią 

lokatę w województwie łódzkim (na 44 kluby). Z kolei w punktacji sportu dzieci 

i młodzieży uplasował się na 223. miejscu w kraju (sklasyfikowano 3046 klubów), co dało 

Drzewicy 177. pozycję na 844 gminy w całej Polsce.  

Na wyróżniających się zawodników czekały nagrody rzeczowe, które wręczyli 

przewodnicząca Rady i burmistrz. Sprzęt sportowy bądź napoje energetyczne dla 
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sportowców odebrali najbardziej zaangażowani w treningi młodzicy oraz czołowi juniorzy. 

Seniorzy przebywali akurat na zgrupowaniu kadry Polski w Grecji, stąd też prezes 

Supowicz poinformował, że wcześniej oboje otrzymali pomoc finansową z klubu – 

3 tysiące złotych na rok. 

 

 

O planach rozwojowych klubu mówi burmistrz Janusz Reszelewski 

W swojej wypowiedzi burmistrz Reszelewski poinformował o planach wprowadzenia 

przez gminę stypendiów sportowych dla najzdolniejszych zawodników oraz o przekazaniu 

klubowi w użyczenie budynku przy torze oraz domków letniskowych. Przedstawił też 

pomysł zainstalowania na torze ciągłego obiegu wody – tak, aby obiekt mógł być 

użytkowany kilka godzin dziennie. 

Podczas spotkania można było obejrzeć fotoreportaż z ubiegłorocznych zawodów 

slalomowych i filmy z największych torów kajakarstwa górskiego na świecie. Dla 

wszystkich został przygotowany poczęstunek. Uroczystość podsumowania sezonu 

przebiegła w miłej sportowej atmosferze. Jej uczestnicy podkreślali, że takie spotkania 

powinny odbywać się co roku. 

Teraz przed klubem nowe wyzwania – organizacja mistrzostw Polski seniorów 

w slalomie (Drzewica, 18 – 19 września) i działania związane z turystyką. Sezon letni za 

pasem, dlatego już niebawem pełną parą ruszą domki letniskowe przy ulicy Sosnowej. 

Obiekt oferuje 28 miejsc noclegowych, w 3- i 4-osobowych pokojach z łazienkami 

i aneksami kuchennymi. Jest ogrodzony, oświetlony i posiada parking. Doskonałe jest jego 

położenie – w urokliwym, zadrzewionym miejscu w pobliżu toru. Można tu świetnie 

wypocząć, co przyznawali w ubiegłym roku kajakarze z Nowego Sącza, którzy byli 

pierwszymi lokatorami domków.  
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Domki czekają na letników 

Więcej informacji na temat oferty LKK można uzyskać dzwoniąc pod numer 

tel. 606 385 397 lub wchodząc na oficjalną stronę internetową klubu: www.lkkdrzewica.pl 

 

 (lkk) 

 

Ofiarne serca pokonały mróz –  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zwyciężyła zimę! 

 

W tym roku WOŚP zebrała rekordową kwotę, która przekroczyła 42 miliardy złotych. 

Swój udział w tej niepowtarzalnej akcji mieli także mieszkańcy gminy Drzewica. Ofiarność 

przekroczyła wszelkie oczekiwania organizatorów. Zebrano rekordową kwotę 6716,43 zł. 
 

WOŚP na trwałe wpisała się w kalendarz wydarzeń istotnych dla nasze gminy. Nawet fatalna 

pogoda nie zniechęciła wolontariuszy. Zdecydowana ich większość to młodzież i dzieci z Drzewicy 

i okolic. Może właśnie poruszeni ofiarnością młodzieży drzewiczanie zdobyli się na niespotykaną 

hojność. Puszki 29 wolontariuszy wypełniły pieniądze dając łączną kwotę 6716,43 zł. Wolontariusze 

kwestowali w Drzewicy, Idzikowicach, Radzicach i Libiszowie. 

Wśród kwestujących znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Drzewicy oraz ich opiekunowie. Najmłodsi kwestujący to harcerze i harcerki 15 

Drzewickiej Drużyny Harcerskiej  „Świetliści”: Marcin Kuchen-becker, Jaś Klimek, Przemek 

http://www.lkkdrzewica.pl/
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Grabski, Aleksandra Woźniak, Zuzanna Woźniak, Michał Woźniak Ilona Chmielińska i Agata 

Wójcik, Natalia Bogatek. Czworo uczniów ZSPg Drzewica: Agnieszka Gałecka, Iwona Kaczmarek, 

Kasia Nowak i Dawid Wrzosek kwestowało w Radzicach. Zebrali oni ponad 926 zł. W czasie jasełek 

przygoto-wanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Idziko-wicach kwestowała Martyna Żach wraz 

z synem Maćkiem. Tych dwoje wolontariuszy zebrało kwotę 614 zł. Dwie uczennice ZSPg Drzewica, 

Monika Błaszczyk z Idzikowic i Alina Kołodziejczyk z Brzuzy przeprowadziły zbiórkę w Libiszowie 

gromadząc 802 zł. Reszta pozyskanej kwoty, tj. 4374 zł pochodziło ze zbiórek przeprowadzonych na 

terenie Drzewicy. Kwestującymi w Drzewicy dziećmi opiekowała się Magdalena Drążkiewicz. 

Najwięcej do swej puszki zebrała uczennica ZSPg Martyna Domańska – 453,77 zł. 

 

 
 
Od kilku lat nieoceniona jest pomoc drzewickiej Policji, na czele z komendantem  Wojciechem 

Dworakiem – mówi współorganizator kwesty, Renata Smolarek.  Policjanci nie tylko strzegli 

bezpieczeństwa wolontariuszy, ale także pozwalali im ogrzewać się w swych samochodach. Sami 

także składali datki. Zarówno wolontariuszom, jak i wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne 

podziękowania. Wdzięczni jesteśmy rodzicom uczniów, którzy zapewniali dojazdy wolontariuszom,  

na zakończenie akcji, które odbywało się w Opocznie. Dziękujemy także tym, którzy wspierali 

kwestujących  mimo, że nie byli oficjalnie zarejestrowani jako wolontariusze Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Także tym, którzy podawali kwestującym ciepłe napoje. Dziękuję!  

Dziękujemy rodzicom, którzy zaufali nam i pozwolili uczestniczyć swym dzieciom w pracy 

Orkiestry mimo tak fatalnej pogody – mówi organizator młodzieży z drzewickiego liceum, 

Radosław Smolarek.  Efekty zbiórki przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Oboje z żoną 

poruszeni jesteśmy spontanicznością, bezinteresowną chęcią niesieni pomocy  oraz  radością, którą 

okazują wolontariusze. Przecież nikt im nie kazał tego robić. Pięknym jest, że młodzi ludzie sami 

chcą dawać coś z siebie innym. Młodzież nie jest taka zła – wystarczy dać jej szansę. 

(RS) 
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Ten numer Wieści jest do pobrania w wersji elektronicznej na stronie   
www.drzewica1429.republika.pl 
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