
Gmina i Miasto 

Drzewica 

www.drzewica.pl 



Zapraszamy 



Położenie 

• Wschodnia część 

Województwa Łódzkiego w 

Powiecie Opoczyńskim. 

• Przez Gminę Drzewica 

przebiega droga 

wojewódzka nr 728 łączącą 

Grójec z drogą krajową nr 7 

w Jędrzejowie. 

• Odległości do miast  

 Warszawa 103 km 

 Łódź 92 km 

 Kraków 182 km 

 Kielce 80 km  

  

 

Informacje  

podstawowe 

• Powierzchnia  

 118,4 km² 

• Liczba ludności ogółem 

 11 000 

• Liczba mieszkańców miasta 

 4 045 

• Liczba mieszkańców wsi  

 6 955 

• Liczba sołectw  17 

 



Historia i zabytki Drzewicy 

 

• XIII wiek – pierwsze wzmianki o Drzewicy 

• 1315 rok – w Drzewicy zostaje wybudowany 

kościół 

     z potężną wieża obronną 





• 1429 rok – Drzewica otrzymuje prawa miejskie na 

mocy przywileju wydanego przez króla Władysława 

Jagiełłę 

• 1535 rok – w Drzewicy wzniesiony zostaje zamek 

obronny ufundowany przez Macieja Drzewickiego – 

prymasa Polski 

Historia i zabytki Drzewicy 

Maciej Drzewicki – prymas 

Polski 





Historia i zabytki Drzewicy 

• 1760 rok - Filip Szaniawski wybudował piec 

hutniczy do wytopu rudy żelaza wydobywanej 

w pobliskich miejscowościach 

• 1886 rok – powstanie firmy „Gerlach” w 

Drzewicy 



Historia i zabytki Drzewicy 

• XX wiek – rozwój i funkcjonowanie miasta w 

oparciu o firmę „Gerlach” produkująca nakrycia 

stołowe  





Historia i zabytki Drzewicy 

• 1978 rok – początek 

kajakarstwa 

górskiego w 

Drzewicy  

21 sierpnia 1983 r. – Gerlach drużynowym mistrzem Polski 

w zjeździe 



Warunki przyrodniczo 

geograficzne  

 

• 30 % powierzchni zajmują lasy 

• Północna część gminy to lasy stanowiące otulinę 

Spalskiego Parku Krajobrazowego  

• Przez gminę przepływają dwie rzeki Drzewiczka 

    i Brzuśnia 

• Na rzece Drzewiczce jest Zalew Drzewicki 

    o powierzchni 80 ha 

• Rzeka Brzuśnia jest dopływem Drzewiczki i ma 

charakter rzeki górskiej 

• Występuje duże zróżnicowanie rzeźby terenu   

• Grunty rolne charakteryzują się niskimi klasami 

bonitacyjnymi  











Rzeka Drzewiczka 



Zalew 

Drzewicki 



Infrastruktura techniczna 

• Gmina w całości jest zwodociągowana 

    i skanalizowana  

• Kanalizacja gminy została zakończona w 

2008 roku. Gmina Drzewica była pierwszą 

gminą 

    w województwie w pełni skanalizowaną   

• Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 115,2 

km 

• Istniejące Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej prowadzi działalność w 

zakresie zaopatrzenia w wodę, odbioru 

kanalizacji odbioru nieczystości stałych i 

targowiska miejskiego 

• Przepompownie są monitorowane radiowo 

• W gminie są dwa niezależne ujęcia wody 

oraz zbiorniki wyrównawcze wody pitnej  

  



Zbiornik wyrównawczy wody pitnej 

w Strzyżowie 

Infrastruktura techniczna 



Rozbudowa radiowej sieci telemetrycznej, 

monitoringu i sterowania urządzeniami 

przepompowni 

Infrastruktura techniczna 



Infrastruktura techniczna 

Zbiorniki wody pitnej w płaszczu ziemnym  



Infrastruktura techniczna 

• Wszystkie drogi gminne 

posiadają nawierzchnię 

asfaltową 





Plac Wolności w Drzewicy 

Infrastruktura techniczna 



Infrastruktura techniczna 

• Kolektory słoneczne na budynkach użyteczności 

publicznej  

Budynek MGKS „Gerlach” Drzewica 



Budynek LKK w Drzewicy 

Infrastruktura techniczna 



Infrastruktura techniczna 

• 11 jednostek OSP – najwięcej ze 

wszystkich gmin w Powiecie 

Opoczyńskim 

• 2 jednostki działające w Krajowym 

Systemie Ratowniczo – Gaśniczym 

• W 2016 roku OSP w Drzewicy obchodzi 

jubileusz 100 – lecia powstania 



Infrastruktura techniczna 



• Na terenie gmin znajduje się przedszkole, 5 

szkół podstawowych, jedno gimnazjum i zespół 

szkół ponadgimnazjalnych 

• Szkoły posiadają hale sportowe, boiska, 

pracownie komputerowe i tematyczne.  

Oświata 



Oświata 



Hala sportowa przy Gimnazjum im. Jana Pawła 

w Drzewicy 

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej  

im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy 

Oświata 



Boisko wielofunkcyjne 

„Orlik” 

Oświata 



 

• Przy szkołach zlokalizowane są place zabaw 

• W trzech szkołach podstawowych zainstalowano pompy ciepła  

 

 

Oświata 



Strzyżów Oświata 



Brzuza 

Oświata 



Pompy ciepła w SP w Brzustowcu 

Pompy ciepła w SP w Domasznie 

Oświata 



• Gmina Drzewica leży w rejonie tradycji folkloru 

opoczyńskiego  

• Mieszkańcy gminy kultywują tradycje kultury 

ludowej  

Kultura 



Rewia Sztuki Ludowej 

Kultura 



• W roku 2015 w styczniu nastąpiło otwarcie Regionalnego 

Centrum Kultury w Drzewicy wybudowanego przy 

pomocy środków unijnych za ponad 12 milionów zł 

• W RCK znajduje się nowoczesna sala widowiskowa na 300 

miejsc siedzących z nowoczesnym kinem cyfrowym 

Kultura 



Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy 

Kultura 



• Na terenach wiejskich działa 7 kół gospodyń 

wiejskich. Swoją działalność prowadzą w nowo 

wybudowanych i wyposażonych świetlicach 

wiejskich. 

Kultura 



Dąbrówka Kultura 



Strzyżó

w 

Kultura 



Domaszno Kultura 



Zakościele Kultura 



• Na terenie gminy odbywają się corocznie 

imprezy skupiające szerokie rzesze naszych 

mieszkańców. 

Kultura 



Dożynki Gminne 
Kultura 



Dni Drzewicy  

Kultura 



Sport i rekreacja 

• Wyróżnikiem naszej gminy jest tor 

slalomowy kajakarstwa górskiego  

• Początki kajakarstwa górskiego 

sięgają roku 1978  

• Treningi i zawody odbywają się na 

rzece Drzewiczce w pobliżu firmy 

Gerlach. 

• W roku 2005 został wybudowany 

nowy tor slalomowy 

• Tor należy do 

najnowocześniejszych obiektów w 

Europie na którym odbywają się 

zawody rangi krajowej  

   i międzynarodowej  



Sport i rekreacja 

• Drzewiczanie – Krzysztof 

Kołomański i Michał Staniszewski 

zdobywają srebrny medal 

olimpijski w kajakarstwie górskim w 

kategorii C-2, podczas Letnich Igrzysk 

Olimpijskich w Sydney w 2000 roku. 

Jest to największy w historii sukces 

przedstawicieli drzewickiego 

środowiska sportowego. 















.  



Sport i rekreacja 

• Na terenie gminy działają 3 kluby piłki nożnej  

• W latach 2012-2014 przebudowane zostały dwa 

stadiony piłkarskie klubów KS Gerlach Drzewica 

    i LKS Radzice w Radzicach Dużych 



Stadion MGKS „Gerlach” Drzewica Sport i rekreacja 



Boisko LKS Radzice  Sport i rekreacja 



• Nad zalewem po stronie północnej 

wybudowana została ścieżka pieszo 

rowerowa 

Sport i rekreacja 



Ścieżka pieszo - rowerowa 

Plac zabaw przy zalewie 

Zalew Drzewicki – pomost pływający 

Sport i rekreacja 



Sport i rekreacja 

• Wypoczynek mieszkańców koncentruje 

się nad zalewem i nad rzekami.  

• Po stronie południowej funkcjonuje 

ośrodek sportu i rekreacji  

• Na rzece Drzewiczce organizowane są 

spływy kajakowe  

• Zalew i rzeka zapewniają warunki do 

uprawiania wędkarstwa. Organizowane są 

zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży 



Zalew Drzewicki 

• Wake park – 220 metrowy wyciąg dwusłupowy 

do wakeboardingu  

 

• Spływy kajakowe Drzewiczką z 

instruktorem/przewodnikiem w kajakach 

jednoosobowych i wieloosobowych 

 

• Wypożyczalnia sprzętu wodnego wraz  

     z przejazdem motorówką na popularnym 

„bananie”      

 

• Boiska do siatkówki plażowej i kajak polo 

 

 

















Programy realizowane dla mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica 

• „Uwierz w siebie” – zwiększenie aktywności zawodowej i integracji społecznej 

mieszkańców   Gminy Drzewica 

• Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Drzewica 

• Budowanie tożsamości lokalnej poprzez spotkania integrujące mieszkańców 

• Aktywizacja i integracja kobiet w Gminie Drzewica 

• Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie 

Drzewica na lata 2014 – 2017 skierowany do uczennic klas I gimnazjum 

• Program zdrowotny z zakresu profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego 

u mężczyzn w wieku 50-69 lat 

• „Umiem pływać” – program skierowany do uczniów klas III szkół 

podstawowych 

• „Multisport” – program skierowany do uczniów klas 

     IV – VI szkół podstawowych   

• „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie i Mieście Drzewica” - 

wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

 



Wyróżnienia dla gminy 

• Wyróżnienie w VI edycji ogólnopolskiego 

konkursu „Firma na Medal” w kategorii 

„Inwestor Obiektów Sportowych i 

Rekreacyjnych„ za realizację inwestycji 

sztucznego Toru Kajakarstwa Górskiego w 

Drzewicy 



Wyróżnienia dla gminy 

• Nagroda Honorowa Towarzystwa 

Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi 

w konkursie na Najlepiej 

Zagospodarowaną  Przestrzeń 

Publiczną w Województwie Łódzkim w 

kategorii  Nowa Przestrzeń Publiczna. 



Wyróżnienia dla gminy 

• Srebrny Medal  Polskiego 

Komitetu Olimpijski dla 

Burmistrza Gminy i Miasta 

Drzewica „Za Zasługi Dla 

Polskiego Ruchu 

Olimpijskiego„ 



Wyróżnienia dla gminy 

• Nagroda za zajęcie II 

miejsca w wojewódzkim 

etapie konkursu 

"Przyjazna Wieś" w 

kategorii infrastruktura 

techniczna - "Remont 

infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej na terenie 

gminy Drzewica„ 



Wyróżnienia dla gminy 

• W roku 2010 Gmina i Miasto Drzewica w 

Plebiscycie EURO-GMINA zdobyła statuetkę i 

tytuł LIDERA EDUKACJI 



Wyróżnienia dla gminy 

• II miejsce dla gminy w konkursie EKO LIDER 

2010 Województwa Łódzkiego – nagroda 

Fundacji Europa za dbałość o środowisko i 

propagowanie zachowań pro-ekologicznych 



Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica odebrał w Senacie Rzeczypospolitej 

Polskiej wyróżnienie w Konkursie Gmina Ekoinnowacji dla Gminy i Miasta 

Drzewica  „za dobre praktyki wdrażania innowacji przyjaznych 

środowisku”. 



Zapraszamy do Nas 

Urząd Gminy i Miasta Drzewica 

ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica 

tel. 48 375 60 91 fax 48 375 66 41 

ugm@drzewica.pl  

 www.drzewica.pl   

mailto:ugm@drzewica.pl
http://www.drzewica.pl/
http://www.drzewica.pl/

