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(..) tym, których żegnamy, niech Pan Bóg będzie nagrodą za ich trud 
i doświadczenia (z homilii bp. Diecezji Radomskiej ks. H. Tomasika) 

Drzewica w żałobie 
Wstrząśnięci ogromem tragedii katastrofy drogowej w okolicach Nowego Miasta 
nad Pilicą, wyrażamy najgłębsze współczucie, łączymy się w bólu i cierpieniu 
z rodzinami, bliskimi i przyjaciółmi ofiar wypadku. 

 

Podróż 

Całe nasze życie – 

Ku śmierci wędrówką. 

Chcemy, czy nie chcemy 

Idziemy tym szlakiem. 

I czy będzie trwało 

Długo czy też krótko, 

Wszyscy to staniemy 

Przed naszym „stop” znakiem 

Naszym, bo inaczej 

Każdy z nas umiera, 

Gdyż inna godzina 

I dzień nam wybrany. 

Podobnie i miejsca 

Nikt z nas nie wybiera, 

Gdzie nasz duch na wieki 

Zostanie oddany. 

I tak krok po kroku 

Podróż swą spełniamy, 

Choć nikt z nas podróżnym 

Nie czuje się wcale. 

Nie znając wyroku –  

Ku niemu zdążamy. 
 

Krystyna Staszewska (1929 - 2009) 

 

Wczesnym, wtorkowym rankiem 12 października 2010 r. osiemnastu mieszkańców gminy 
i miasta Drzewicy udało się w podróż, jak się okazało w ostatnią podróż, drogą wojewódzką 
nr 707 do sezonowej pracy przy zbiorze jabłek. 

W gęstej mgle bus wiozący ludzi zderzył się czołowo z tirem, w wyniku czego wszyscy 
nasi współziomkowie ponieśli śmierć – 16 osób zginęło na miejscu, dwie zmarły 
w szpitalu. 

Wśród ofiar były 4 kobiety i 14 mężczyzn w wieku od 19 do 66 lat. 
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Zginęli śp. śp.: 

Bogatek Marek – lat  45 

Bogatek Mirosław – lat  42 

Bogatek Tadeusz – lat  57 

Celej Marcin – lat  21 

Chałubiński Andrzej – lat  43 

Iwanicki Mieczysław – lat  66 

Kaczmarek Kamil – lat  26 

Klata Kamil – lat  19 

Klata Mariola – lat  50 

Kothe Romuald – lat  58 

Kraj Andrzej – lat  59 

Mado Sławomir – lat  44 

Miązek Grażyna – lat  58 

Rzeźnik Jan – lat  58 

Sieńska Krystyna – lat  56 

Szczepanik Adam – lat  21 

Szczepanik Genowefa – lat  61 

Tomczyk Stanisław – lat  54 

 

Zdjęcia ofiar – w następnym numerze kwartalnika. 
Rodzinom ofiar i nam wszystkim przyszło zmierzyć się z niezwykle bolesną i trudną 

rzeczywistością. Drzewica i okolice pogrążyły się w żałobie. Opuszczono flagi na budynkach 
państwowych i instytucji. Mieszkańcy spontanicznie wywiesili flagi przewiązane kirem. 

Niezwłocznie rodziny ofiar zostały otoczone kompleksową opieką i wszechstronną 
pomocą ze strony lokalnej władzy samorządowej i kościelnej, władz wojewódzkich 
i centralnych. Burmistrz Gminy i Miasta Drzewicy Janusz Reszelewski zadeklarował 
zajęcie się sprawami związanymi z organizacją pogrzebu i pochówku tragicznie zmarłych. 
Rodziny przyjęły tę propozycję.  

Media nieustannie przekazywały dramatyczną informację o największej od kilkunastu lat 
katastrofie w ruchu drogowym w Polsce. Wieczorem, w dniu wypadku, tłumy wiernych modliły 
się podczas mszy św. z udziałem biskupa ks. Henryka Tomasika w intencji zmarłych. 

Województwo mazowieckie, na terenie którego wydarzył się wypadek i łódzkie, skąd 
pochodziły ofiary, ogłosiły trzydniową żałobę. Odwołano wszystkie zaplanowane imprezy 
kulturalne i sportowe. 

  

W dniu 16 października odbyły się wspólne uroczystości pogrzebowe. Widok 18 
trumien przywiezionych z Instytutu Medycyny Sądowej w Warszawie i ustawionych 
w drzewickim kościele wyciskał łzy wszystkim żałobnikom.  
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Miejsce w świątyni zajęły rodziny, najbliżsi, licznie przybyli duchowni, służby porządkowe, 
poczty sztandarowe, parlamentarzyści, przedstawiciele władz i delegacje urzędów. 

Tysiące mieszkańców i przybyłych z różnych stron żałobników zgromadziło się na 
zewnątrz – na placu przykościelnym, przyległych uliczkach i w parku – uczestnicząc 
w ceremonii dzięki przekazowi na telebimie. 

 

Przed rozpoczęciem mszy św. odczytano 

listy z wyrazami współczucia, które na ręce 

biskupa ordynariusza diecezji radomskiej 

Henryka Tomasika skierowali: metropolita 

przemyski ks. arcybiskup Józef Michalik 

i przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw 

Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 

ks. arcybiskup Zygmunt Zimowski. 

Koncelebrowanej mszy św. pogrzebowej 

przewodniczył i homilię wygłosił biskup 

diecezji radomskiej ks. Henryk Tomasik, 

przy śpiewie księży seminarzystów 

z Radomia parafialnego chóru. 

Kondolencje, z zapewnieniem pomocy rodzinom ofiar, wyraził w swoim wystąpieniu 

wicepremier Waldemar Pawlak. 

Słowa głębokiego współczucia i wielkiej troski, z deklaracjami pamięci o najbliższych ofiar,  

przekazał gospodarz ziemi drzewickiej burmistrz Janusz Reszelewski. Złożył również 

kondolencje w imieniu obecnych na pogrzebie: marszałka województwa łódzkiego oraz 

starosty opoczyńskiego. Podziękował także ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, 

wojewodzie województwa mazowieckiego oraz uczestniczącej w uroczystościach 

pogrzebowych pani wojewodzie województwa łódzkiego – za wszechstronną pomoc. 

Duszpasterz drzewickiej parafii proboszcz ks. Adam Płuciennik również pochylił się 

nad bólem i cierpieniem osieroconych rodzin, deklarując pomoc potrzebującym. 
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Po mszy św. nastąpił przemarsz konduktu na cmentarz grzebalny. Trumny wiezione 
karawanami, za każdą z nich szedł kapłan i rodzina – przy żałobnych marszach 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drzewicy. 
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Bardzo wzruszająca była ceremonia pożegnania przy kaplicy cmentarnej, przed którą 
ustawiono wszystkie trumny. 

 

Ksiądz Biskup dokonał ostatnich obrzędów pogrzebowych nad każdą trumną 
Raz jeszcze wyraził głębokie współczucie rodzinom i bliskim ofiar. Złożył również 

serdeczne podziękowania  wszystkim, którzy okazali pomoc, wsparcie i wyjątkowe 
zaangażowanie w sprawne i godne zorganizowanie tej smutnej uroczystości. 

Następnie delegacje złożyły wieńce i kwiaty przed kaplicą, po czym strażackie służby 
porządkowe kolejno odprowadzały zmarłych, w otoczeniu rodzin, na miejsce wieczystego 
spoczynku. 

16 ciał spoczęło w rodzinnych grobach w Drzewicy, zmarły Kamil Kaczmarek 
pochowany został  w Radzicach, a Andrzej Chałubiński – w Bielinach. 
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Leżą na cmentarzach, o których w sposób niezwykły mówi wiersz śp. Krystyny 
Staszewskiej: 

 

Cmentarz 

Miasto mej przyszłości,  

Może niedalekiej.  

Gród zamkniętych grobów,  

Uliczek bez nazwy.  

Poza bramą przestrzeń,  

Gdzie ma miejsce każdy...  

Gdzie domostwa nikłe  

Jak i pełne blasku  

I gdzie tylko cisza  

Wszędzie jednakowa...  

Przyjdzie tu zamieszkać...  

Tu już zmilkną słowa...  

Tu już i zmartwienia  

Nie będą istniały.  

Jedno małe miejsce  

Zamknie żywot cały.  

Tu wszystkie waluty  

Nic już będą warte.  

Jedynie w banku modlitwy  

Zostawię konto otwarte...  

I to będzie moje  

Ostatnie mieszkanie.  

Tutaj już poczekam  

Na z martwych powstanie. 

 

 

W materiale wykorzystano zdjęcia udostępnione przez redakcję TOP-u oraz 
p. Jerzego Kwietnia. 

 
Przygotowała Anna Reszelewska 
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Powiatowo-Gminne Dożynki w Drzewicy 

Niedziela 29 sierpnia, stadion „Gerlacha” – na jego płycie polowy ołtarz z amboną, scena 
gustownie udekorowana, kilka tysięcy osób, wokół stoiska wiejskich chat ze swojskim jadłem, 
w szeregu ustawione przepiękne wieńce dożynkowe, którym towarzyszyły urodziwe 
przedstawicielki wszystkich gmin w strojach opoczyńskich. 

W takiej scenerii odbyły się powiatowo-gminne dożynki roku 2010. 
 

 

Przybyło wielu gości reprezentujących władze samorządowe i instytucje – wojewódzkie, 
powiatowe i gminne. Honorowy patronat nad imprezą objął przewodniczący Sejmiku 
Wojewódzkiego Łódzkiego – Marek Mazur. 

 

 

Dożynkową mszę św. celebrował Ordynariusz Diecezji Radomskiej, ks. Biskup Henryk 
Tomasik, w asyście księży miejscowych i z okolicznych parafii.  
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Ks. Biskup poświęcił zbiory, wygłosił homilię podkreślając przywiązanie polskiego rolnika 

do matki – ziemi, do wiary i Ojczyzny, podziękował za trud pracy na roli i udzielił 

błogosławieństwa wszystkim obecnym. 

Dzieci w opoczyńskich strojach wręczyły Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Drzewica 

Marii Teresie Nowakowskiej „pępek”, czyli bukiet ze zbóż i kwiatów, jako symbol ścięcia ostatniej 

wiązki zboża i zakończenia żniw. 

 

Starostowie dożynek Danuta Bogusz z Idzikowic i Bogdan Szczepański z Radzic Dużych  

powitali chlebem i solą gospodarzy dożynek Starostę Józefa Roga i Burmistrza Janusza 

Reszelewskiego. 

Zgodnie z tradycją uczestnicy uroczystości podzielili się chlebem upieczonym z tegorocznego 

zboża. 

Po oficjalnych wystąpieniach odbyła się część wieńcowa, o po niej ogłoszenie wyników 

konkursów, m. in. na najlepszego sołtysa powiatu i najładniejsze posesje. 

Najlepszym sołtysem w powiecie został Zbigniew Papis z Krzczonowa. W konkursie na 

najładniejszą nieruchomość w kategorii budownictwa mieszkalnego I miejsce zdobył 

Franciszek Nowak z Drzewicy, II miejsce – Maria Pomykała z Drzewicy, III  – Renata 

Krzyżanowska z Zakościela. W kategorii budownictwa zagrodowego posesja Ewy Sieradzkiej 

z Krzczonowa  była bezkonkurencyjna – zajęła I miejsce. Drugiego i trzeciego miejsca nie 

przyznano, natomiast wyróżnienie otrzymali Stanisław i Zdzisław Kopciowie z Radzic Dużych. 

Właściciele najładniejszych posesji otrzymali dyplomy i nagrody finansowe. 
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Dużym powodzeniem cieszyły się stoiska wiejskich chat ze swojskim jadłem. 

 

Część artystyczna przebiegała  na ludową nutę z udziałem zespołów z gmin naszego powiatu. 

Zabawa taneczna trwała do późnej nocy z zespołem „Relax”. 

Przygotowała Anna Reszelewska 
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Widowisko historyczne „Drzewica 1939 r.” 
 

Wrzesień jest miesiącem, który w pamięci starszego pokolenia Polaków przywołuje bolesne 

wspomnienia związane z wybuchem II wojny światowej. Młodzież zdobywa tę wiedzę w szkole, 

poprzez filmy, telewizję, lekturę książek historycznych, wycieczki szlakami walk, spotkania 

z ludźmi lat wojny czy też opowiadania rodzinne. 

W kwartalniku „Wieści znad Drzewiczki” nr 3/31/99 pisaliśmy o wojennym wrześniu 1939 r. 

i tragicznych losach dwóch księży.  

Dzisiaj przedstawiamy Państwu inną, ciekawą formę upamiętnienia tych dramatycznych 

wydarzeń. 

Muzeum Regionalnie w Opocznie i Urząd Gminy i Miasta Drzewicy powzięli inicjatywę 

zorganizowania inscenizacji historycznej pod nazwą „Drzewica 1939 r.”. Widowisko odbyło się 

5 września 2010 r. w obrębie kościoła parafialnego p.w. św. Łukasza w Drzewicy. 

Dyrektor muzeum Tomasz Łuczkowski, w roli narratora, przedstawił rys historyczny 

wydarzeń sprzed 71 lat, kiedy to 8 września 1939 r. Niemcy wkroczyli do miasta. Doszło do 

strzelaniny, a następnie do tragicznego w skutkach ataku na dwóch księży. Pierwszym z nich był 

kapelan Wojska Polskiego ks. Antoni Dolaciński lat 31, bestialsko zamordowany na wieży 

kościelnej. Pochodził z Łodzi i prawdopodobnie skrył się na plebanii. Na jego nagrobnej płycie 

ufundowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy widnieje napis: „Bogu duszę, życie 

Ojczyźnie oddał”. 

Drugą ofiarą był proboszcz ks. kanonik Stanisław Klimecki lat 62, wyprowadzony z plebanii 

i zamordowany w lesie zwanym „Sacharynką”. Na miejscu kaźni jest płyta ufundowana przez  Jana 

Klatę. Ks. Klimecki spoczywa w grobowcu księży na cmentarzu. 

 

 

Grupy rekonstrukcji historycznych z Opoczna, Konewki, Tomaszowa Maz. i Radomia 

odtworzyły wrześniowe wydarzenia. W rolę ks. Klimeckiego z powodzeniem wcielił się obecny 

wikary ks. Marek Maciążek. 
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Widowisko zgromadziło wielu mieszkańców i gości,  zostało bardzo dobrze przyjęte, co 

potwierdził w swoim wystąpieniu burmistrz Janusz Reszelewski mówiąc: „Sądząc po licznej 

obecności mieszkańców, ciszy w trakcie odgrywania scen i oklaskach na zakończenie, takie 

obchody mają sens. Kiedy stoi się tuż obok i widzi biegnących w podkutych butach Niemców, 

słychać warkot motoru i strzały, to inaczej przeżywa się wydarzenia sprzed lat. To pierwsza, ale na 

pewno nie ostatnia rekonstrukcja w naszym mieście.”. 
 

 

Po zakończonej inscenizacji złożono wiązanki przy grobie zamordowanego kapelana, 

a delegacje harcerzy udały się na grób ks. Klimeckiego i pod tablicę w parku. 

Obchody zakończono mszą św. w intencji drzewiczan pomordowanych w czasie okupacji, 

którą odprawił ks. proboszcz Adam Płuciennik. 
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Święto sportu kajakowego w Drzewicy 
 

Na torze kajakarstwa górskiego w Drzewicy w dniach 17 – 19 września 2010 r.  odbyły się 

62. Mistrzostwa Polski Seniorów  i V Memoriał Roberta Korzeniewskiego w slalomie kajakowym. 

Memoriał Roberta Korzeniewskiego organizowany od pięciu lat jest formą uczczenia pamięci 

przedwcześnie zmarłego trenera kadry narodowej, twórcy kajakarstwa górskiego na nizinnych 

wodach Drzewiczki, znakomitego szkoleniowca i wychowawcy kilku pokoleń drzewickich górali. 

Dla wielu z nich sukcesy w tej dyscyplinie sportu stały się oknem na szeroki świat, przepustką na 

wyższe uczelnie i drogą do olimpijskich medali. 

W drzewickich zawodach startowało około stu najlepszych polskich slalomistów 

reprezentujących dziesięć klubów. 

Wszystkich uczestników regat powitał prezes Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica – 

Krzysztof Supowicz, natomiast oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz Janusz Reszelewski. 

W uroczystości brali udział m. in. przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek 

Mazur, który sprawował honorowy patronat nad zawodami oraz władze Polskiego Związku 

Kajakowego. 

W Mistrzostwach Polski Seniorów drzewiccy kajakarze wywalczyli cztery medale: 

 

 

 złoty w C-1 mężczyzn – Grzegorz Kiljanek (na zdjęciu powyżej) 
 srebrny w K-1 mężczyzn – Kordian Pacierpnik 
 srebrny w K-1 kobiet – Małgorzata Milczarek 
 brązowy w K-1 x 3 mężczyzn – Kordian Pacierpnik, Paweł  Reszelewski, Damian 

Stanik (na zdjęciu poniżej – po prawej) 
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W Memoriale Roberta Korzeniewskiego kajakarze LKK Drzewica wypadli bardzo dobrze: 
 I m. w K-1 – Małgorzata Milczarek (na zdjęciu poniżej) 
 I m. w C-1 – mężczyzn – Grzegorz Kiljanek 

 

Najlepsi zawodnicy odebrali medale, puchary oraz nagrody rzeczowe. 

Józef Bejnarowicz – Prezes Polskiego Związku Kajakowego bardzo wysoko ocenił przebieg 

zawodów pod każdym względem – tak sportowym, jak i organizacyjnym, podkreślając, że 

Drzewica z powodzeniem poradziłaby sobie  z przeprowadzeniem imprezy międzynarodowej. 

Zespół redakcyjny „Wieści” jest tego samego zdania. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, 

którzy zapracowali na taką ocenę – zawodnikom, trenerom, zarządowi LKK Drzewica, władzom 

gminy i miasta, rodzicom zaangażowanym w pracę klubu i wszystkim wspierającym, których 

dzisiaj zwie się sponsorami.                                                                                                 (A.R.) 
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Uroczysta sesja 
  

W dniu 22 września odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy i Miasta Drzewicy, 

podczas której burmistrz Janusz Reszelewski zaprezentował historię polskiego samorządu, 

ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ostatnim dwudziestoleciu, jakie wprowadziła 

ustawa z 1990 r. 

Przypomniał wszystkie osoby sprawujące funkcję burmistrza na przestrzeni pięciu 

kadencji. 

Podkreślił wyjątkowe zasługi  w działalności samorządowej Gminy i Miasta Drzewicy 

p. Marii Teresy Nowakowskiej, która nieprzerwanie przez 20 lat przewodniczy Radzie, co 

jest niewątpliwie rekordem, być może na skalę krajową. 

Piastowanie tej funkcji w czasie pięciu kadencji jest dowodem wielkiego uznania, 

szacunku i zaufania. Jest potwierdzeniem niekwestionowanego autorytetu, jakim cieszy 

się Pani Przewodnicząca w środowisku jako niestrudzony lekarz i zaangażowany 

społecznik. 
 

 

W podziękowaniu za tę owocną pracę burmistrzowie i radni wręczyli Jubilatce kosz 

kwiatów i ładny obraz z galerii w Kazimierzu Dolnym. 
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Obecny na sesji przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur przyłączył 

się do podziękowań i gratulacji. 

 

 

 

Zadania realizowane przez Gminę Drzewica  

w latach 2007 - 2010 

 

Każdego roku gmina wykonuje szereg prac remontowych, które umożliwiają 
utrzymanie posiadanych nieruchomości w należytym stanie. Dotyczy to w głównej mierze 
szkół. Każdego roku we wszystkich szkołach, szczególnie w okresie wakacyjnym 
wykonywane są prace remontowe pozwalające na utrzymanie budynków w należytym 
stanie technicznym i umożliwiającym dzieciom pobieranie nauki w estetycznych 
pomieszczeniach. 

Wykaz zadań realizowanych w okresie 4 lat obejmuje jedynie najistotniejsze 
przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy.  
 

Rok 2007 
      

1. Wymiana lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne:  
 I etap (Drzewica, Domaszno, Radzice Duże, Idzikowice), 
 II etap (Drzewica, Żardki, Żdżary, Jelnia). 

2. Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Drzewicy. Zakres rzeczowy 
obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu wełną mineralną, 
krycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, 
malowanie elewacji. 
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3. Zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giełzów, Trzebina  i  Świerczyna, 
a tym samym zakończenie kanalizacji całej gminy. Nasza gmina jest jedyną gminą w pełni 
skanalizowaną w województwie łódzkim. 

4. Dobudowa linii oświetlenia drogowego (Drzewica ul. Błonie, ul. Hubala, Radzice Duże k/PKP, 
Brzustowiec – Górki). 

5. Budowa ulicy  dojazdowej do zakładu Gerlach (ul. Przemysłowa). 
 

 

6. Budowa dwóch drewnianych domków na ul. Sosnowej. W pokojach o wysokim standardzie 
może nocować 28 osób. 
 
Gmina i Miasto Drzewica zajęła II miejsce w konkursie „Samorząd Przyjazny            

Przedsiębiorczości” w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Konkurs o zasięgu ogólnopolskim 
organizowany przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, członka polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Konkurs ma na celu wyłonienie, nagrodzenie i promocję tych 
gmin, które stwarzają przedsiębiorcom i inwestorom dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju.  

Rok 2008 

1. Budowa drogi asfaltowej w Idzikowicach (dwa odcinki: 1056 mb. i 665 mb.). 
2. Wymiana lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne III  etap (Strzeszkowice, 

Świerczyna, Trzebina, Zakościele). 
3. Remont Stacji Uzdatniania Wody  w Drzewicy oraz przebudowa istniejącej studni  

głębinowej. 
 

 
 

4. Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK przy Szkole Podstawowej w Drzewicy. 
5. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Jelnia – 200 mb. 
6. Przebudowa chodnika przy ulicy Sportowej w Drzewicy – 300 mb. 
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7. Zakup nowej koparko-ładowarki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzewicy 
8. Remont drogi powiatowej w Radzicach Małych na odcinku 560 mb. i w Radzicach Dużych na 

długości 390 mb. 
9. Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Trzebinie. 

10. Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Drzewicy. 
11. Utworzenie w budynku Szkoły Podstawowej w Radzicach Dużych Centrum Kształcenia na 

Odległość na Wsiach. Z centrum mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy. Centrum jest 
wyposażone w 10 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem graficznym i narzędziami 
doradztwa zawodowego oraz bezpłatny dostęp do Internetu. 

12. Zakup jednolitych strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Ośrodku Kultury 
Gminy i Miasta Drzewica. 

Utworzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „nad Drzewiczką”. Celem statutowym 
stowarzyszenia jest: poprawa jakości życia z uwzględnieniem rozwoju dziedzin rekreacji, turystyki 
i kultury oraz rozwoju potencjału społecznego, aktywizacja mieszkańców.  

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dofinansowano:  
 „Przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP 

w miejscowości Dąbrówka z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.”; 
 „Program zwiększenia atrakcyjności turystycznej Zalewu Drzewickiego – etap I.”; 
 „Gminne Dni Sportu i rekreacji w Drzewicy”; 
 „Dożynki Powiatowo-Gminne w Drzewicy”; 
 Organizację imprezy plenerowej „Życie jest piękne.” 

Gmina i Miasto Drzewica zdobywa statuetkę EKO-LIDERA za zajęcie III miejsca w   Konkursie 
EKO-LIDER Województwa Łódzkiego. Konkurs organizowany przez FUNDACJĘ EUROPA ma na celu 
wyłonienie najlepszych samorządów, które na swoim terenie prowadzą inwestycje edukacyjne, 
akcje i przedsięwzięcia proekologiczne. 

Rok 2009 

1. Budowa asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Brzuza o długości 1322 mb. 
2. Remont kapitalny i adaptacja  pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury na Warsztaty Terapii 

Zajęciowej. 
3. Remont drogi gminnej w Zakościelu o długości 1062 mb.  

 

 
 

4. Przejęto nieodpłatnie budynek Ośrodka Zdrowia w Radzicach Dużych od ZOZ w Grójcu 
i dokonano jego remontu. W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
ocieplono ściany i strop, wykonano nowe pokrycia dachu, orynnowanie i instalację 
odgromową. 
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5. Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 300m³ na terenie Stacji 

Uzdatniania Wody w Strzyżowie. 

6. Dobudowa oświetlenia drogowego w Drzewicy na ul. Armii Krajowej, Jelni i Radzicach Dużych. 

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Drzewica -  Zakościele - Domaszno. Prace 

obejmowały wykonanie nowej trzywarstwowej nawierzchni asfaltowej z miejscową wymiana 

podbudowy oraz wykonanie zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych, zatok przystan-

kowych, wiat przystankowych, chodników i rowów. 

8. Przystąpiono do przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP 

w Dąbrówce z terminem ukończenia w 2011 roku. 

9. Przebudowy drogi powiatowej Radzice Duże – Drzewica. Długość odcinka 5,05 km.  Zakres rzeczowy 

obejmował: wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m oraz chodników, zjazdów i rowów. 

10. Budowa instalacji oświetlającej zamek w Drzewicy w celu wyeksponowania jego              

walorów architektonicznych. 

11. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Radzice Duże – Giełzów. Zakres rzeczowy prac 

objął wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie dywanika z warstwy ścieralnej. 

12. Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. 

13. Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Krzczonowie. 

14. Wykonanie monitoringu kompleksu sportowego „Orlik” w Drzewicy. 

15. Utworzenie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żardkach Centrum Kształcenia na 

Odległość na Wsiach. Z centrum mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy. Centrum jest 

wyposażone w 6 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem graficznym i narzędziami 

doradztwa zawodowego oraz bezpłatny dostęp do Internetu. 
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Gmina i Miasto Drzewica zdobyła statuetkę EKO-LIDERA za zajęcie II miejsca w Konkursie EKO-
LIDERA  Województwa Łódzkiego. Konkurs organizowany przez FUNDACJĘ EUROPA ma na celu 
wyłonienie najlepszych samorządów, które na swoim terenie prowadzą inwestycje edukacyjne, 
akcje i przedsięwzięcia proekologiczne. 

W dniu 5 maja odbyła się uroczystość 580-lecia nadania Drzewicy praw miejskich. Z okazji Jubileuszu, 
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy wydał monografię „Drzewica. Szkice z dziejów miasta”.  

Rok 2010 

1. Przebudowa dróg gminnych we wsi Jelnia – 570 mb. i Idzikowice – 264 mb. 

 

 
 

2. Zakup  nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Drzewica. 
3. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Domaszno. 
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4. Rozbudowa ul. Staszica w Drzewicy – 267 mb. Zakres robót objął: poszerzenie jezdni do 7 m, 
budowę chodników i przebudowę parkingów. 

5. Budowa nowej ulicy  Prymasa Macieja Drzewickiego – 460 mb., wraz z chodnikami. 
6. Remont Dróg w Trzebinie (2 odcinki – 1980 mb. i 564 mb.). 
7. Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Drzewicy.  
8. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z asfaltu o długości 508 mb. i szer.3,5 mb. – I etap.  

Zakres zadania obejmuje również: budowę placu zabaw, montaż mola pływającego,  
Wykonanie instalacji oświetleniowej – 21 lamp,  montaż elementów małej architektury 
i wykonanie nasadzeń. 

9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Drzewica – Brzustowiec. Zakres prac 
obejmował: wykonanie nowej trzywarstwowej nawierzchni asfaltowej z miejscową wymiana 
podbudowy, wykonanie zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych, zatok przystankowych, 
wiat przystankowych, chodników i rowów. 

10. Budowa placów zabaw dla dzieci w Zakościelu, Świerczynie i Drzewicy (przy kąpielisku) 
z elementami małej architektury: drewniane huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki, trapy  
i urządzenia zręcznościowe.  

11. Przebudowa i rozbudowa budynku Strażnicy OSP w miejscowości Strzyżów z  przeznaczeniem 
na świetlicę wiejską 

 

12. Remont Placu Wolności w Drzewicy. Zakres rzeczowy obejmował: wymianę sieci  wodocią-
gowej, nawierzchni, oświetlenia oraz wykonanie nasadzeń. 

13. Rozbudowa drogi powiatowej przez Krzczonów. Wykonano odcinek 600 mb. z chodnikami 
i zatokami przystankowymi. 
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14. Oddano do użytku nowo wybudowaną  salę sportową wraz z zapleczem i łącznikiem przy PSP 
w Brzustowcu. 

15. Położono nową nawierzchnię na  drogach powiatowych: w  Świerczynie i Radzicach Małych. 
16. Wykonanie warstwy wyrównawczej i asfaltowej nawierzchni ścieralnej na ul. Sportowej 

w Drzewicy. 
17. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Sportowej w Drzewicy. 
18. Remont parkingu przy ul. Braci Kobylańskich („Gerlach”). 
19. Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej i placu zabaw dla dzieci z elementami 

małej architektury w Świerczynie. 
20. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni asfaltowej przy szkołach 

podstawowych w Domasznie i Idzikowicach. 
21. Remont świetlicy i izby pamięci w budynku strażnicy OSP w Radzicach Dużych.  
22. Wykonanie monitoringu Placu Wolności w Drzewicy. 

W roku bieżącym Gmina i Miasto Drzewica uczestniczyła w Plebiscycie EURO-GMINA 
2008/2009. Celem plebiscytu jest promocja najlepszych jednostek samorządowych w poszcze-
gólnych dziedzinach działania.  
 

 

Gmina Drzewica zdobyła statuetkę i Tytuł LIDER EDUKACJI za osiągnięcia w dziedzinie 
prowadzenia placówek szkolnych i oświatowych. 
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Po raz trzeci Gmina Drzewica uplasowała się w ścisłej czołówce w konkursie EKO-LIDER  
Województwa Łódzkiego. W czwartej edycji tego konkursu Gmina zajęła II miejsce i otrzymała 
statuetkę EKO-LIDER. 

 

Wykaz obejmuje zadania inwestycyjne wykonane na terenie naszej gminy. Zadania te były 
realizowane przy udziale środków własnych oraz środków zewnętrznych takich jak środki unijne, 
samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego, Ministerstwa Sportu i środki 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Informację przygotowała: 
Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska 
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