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  Dzień dobry, Panie Wójcie. Za nami pierwszy kwartał nowego 
roku. Czy te trzy miesiące zaowocowały już w jakieś inwestycje lub 
projekty, co jest w planach na najbliższy czas?
T. G.: - Pierwszy kwartał nowego roku to czas intensywnej pracy 
oraz klarowania się inwestycji, które będą miały swój finał w trakcie 
roku. Pierwsze miesiące roku 2022 w Gminie Drużbice były bardzo 
pracowite ze względu na to, iż nasza Gmina wchodzi na zupełnie 
nowe tory rozwojowe. Ogrom pozyskanych środków zewnętrznych, 
owocuje organizacją i rozpisywaniem przetargów. Na chwilę obecną 
mamy już rozstrzygnięty przetarg i podpisaną umowę na przebudo-
wę drogi w miejscowości Stoki – Pieńki Głupickie na łączną kwotę 
1 010 00,00 zł. Przypomnę tylko, że wkład własny to tylko 60 000 zł. 
Jesteśmy już też po przetargu na budowę hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Wadlewie. W tej chwili mamy pięć ofert na wykona-
nie tej inwestycji, ale czekamy na zebranie wszystkich niezbędnych 
dokumentów do podpisania umowy. Zakładam, że jej podpisanie 
nastąpi w najbliższym czasie, z czego będę się ogromnie cieszył, bo 
uważam tę inwestycję za jedno z największych osiągnięć ostatnich 
15 lat w Gminie Drużbice. Wszyscy mieszkańcy, szczególnie ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Wadlewie, bardzo długo czekali, aby w 
sprawie hali sportowej zaczęło się coś dziać i teraz, dzięki zaanga-
żowaniu środków z Polskiego Ładu, możemy zacząć realizować ten 
plan. Przypomnę, że na ten cel w budżecie w okresie dwuletni mamy 
zaplanowaną kwotę 5 mln zł. Oprócz tego jesteśmy również przed 
organizacją przetargu na przebudowę drogi łączącej miejscowości 
Podstoła – Zabiełłów. Liczę na to, że przetarg ten pójdzie sprawnie 
i niedługo rozpoczną się prace. Największym zagrożeniem dla re-
alizacji poszczególnych pozycji budżetowych, jest niekontrolowany 
krajowy wzrost cen towarów i usług, co niewątpliwie będzie miało 
przełożenie na ceny ustalane w przetargach. Mimo tego, na tę chwilę 
skupiamy się, aby przetargi ogłosić, rozstrzygnąć, podpisać umowy i 
zacząć realizację projektów. Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje za-
planowane w budżecie gminy, to ich realizację przewidujemy w II i III 
kwartale roku.

  Trzymam zatem kciuki za powodzenie wszystkich zamierzonych 
planów. Chciałabym teraz zapytać o spotkanie, które odbyło się już 
na początku roku, na którym Gmina Drużbice wstąpiła do Związku 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Co podpisanie tego po-
rozumienia oznacza dla mieszkańców ?
Gmina Drużbice jest jednym z kilkunastu sygnatariuszy Związku 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którego podpisanie odby-
ło się w styczniu w Piotrkowie Trybunalskim w Mediatece. Jest to 
Związek, który skupia gminy z danego okręgu, w naszym przypadku 
jest to okręg piotrkowski. Związek ma na celu pomoc w możliwości 
aplikowania o środki z Unii Europejskiej. Wiemy, że jako pojedynczy 
podmiot nie mamy możliwości pozyskać dużych środków finanso-
wych, dlatego główną ideą Związku ZIT jest zrzeszenie jak najwięk-
szej części samorządów po to, aby zwiększyć możliwość pozyskania 
funduszy na zadania o charakterze ponadgminnym.

  Niedawno, bo pod koniec marca, uczestniczył Pan w zebraniu 
założycielskim Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „Poma-

gaMY”, w którym brali również udział włodarze 39 innych samorzą-
dów. Jakie są główne założenia tego stowarzyszenia?
Inicjatorem powołania tego stowarzyszenia był Marszałek 
Województwa Łódzkiego i inicjatywa ta zrodziła się pod wpływem 
sytuacji, jakie miały miejsce na początku tego roku – mówię tutaj  
o silnych zjawiskach atmosferycznych, które dotknęły mieszkańców 
województwa łódzkiego, w tym również mieszkańców Gminy 
Drużbice. Celem Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego 
„PomagaMY” jest to, aby skupić większość samorządów z terenu 
naszego województwa i w ramach tego stowarzyszenia wyasyg- 
nować wsparcie finansowe, które byłoby wykorzystane przy okazji 
powstania sytuacji kryzysowych. W przypadku wystąpienia nagłych 
i nieprzewidywalnych zjawisk atmosferycznych, kiedy Gmina musi 
uruchomić środki z rezerwy kryzysowej, mamy możliwość, w ramach 
członkostwa w Stowarzyszeniu, aplikować o dodatkowe środki 
finansowe i przeznaczyć je na pomoc poszkodowanym mieszkańcom. 
W ostatnim czasie zjawiska atmosferyczne w Polsce nabierają coraz 
większej siły i natężenia, dlatego musimy zwrócić szczególną uwagę 
na poszkodowanych przez te zjawiska mieszkańców. Jest to bardzo 
piękna idea solidarności wszystkich samorządów województwa 
łódzkiego. 

  Gdy już jesteśmy przy temacie pomocy, muszę zapytać, jak 
w gminie Drużbice wygląda pomoc dla obywateli Ukrainy uciekają-
cych przed wojną?
Bardzo mocno pragnę podkreślić niebywałe, ogromne zaangażowanie 
naszych mieszkańców w pomoc dla obywateli Ukrainy. Ten „zryw” 
mieszkańców naszej  gminy, jak i wszystkich Polaków, do niesienia 
pomocy jest bardzo duży. Tuż za naszą wschodnią granicą toczy się 
konflikt zbrojny, który spowodował, że około 2,5 mln uchodźców  
z Ukrainy przebywa teraz w Polsce. Część z nich trafiła także do 
naszej gmin, co ma niewątpliwie przełożenie na codzienne życie 
naszych mieszkańców. Muszę powiedzieć, że chylę czoła przed 
wszystkimi osobami, które włączyły się w pomoc. Ogromne 
podziękowania składam osobom, które przyjęły Ukraińców pod swój 
dach, ale również mieszkańcom, którzy pomagają jako wolontariusze 
przy organizowaniu zbiórek najpotrzebniejszych artykułów. Jako 
gmina organizujemy również miejsca tymczasowego pobytu dla 
przybyłych z Ukrainy, które będziemy uruchamiać, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Muszę zaznaczyć, że główną ostoją pomocy skierowanej 
do uchodźców stali się nasi mieszkańcy – osoby prywatne, 
instytucje, stowarzyszenia i samorządy. Robimy bardzo dużo, jako 
naród mamy wielkie serca, dlatego wierzę, że wspólnie poradzimy 
sobie ze wszystkimi problemami.

  Miejmy nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy. Wiosna, 
która się rozpoczęła, pozytywnie wszystkich nastraja. Dla wielu 
osób jest to czas powrotu do aktywności fizycznej, ale rodzi się py-
tanie, czy w Gminie Drużbice organizowane są jakieś zajęcia?
Okres wiosenny to czas, w którym wszyscy zaczynają aktywnie 
spędzać czas. Coraz cieplejsza aura sprzyja wycieczkom pieszym, 
rowerowym oraz innym formom aktywności. Niedawno Gmina 
Drużbice otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Lokalny 
Animator Sportu”, dzięki któremu będzie można aktywnie spędzić 
czas na Orliku w Rasach. Ponadto nasi mieszkańcy przez cały tydzień 
mogą korzystać z zajęć sportowych, które odbywają się w gminnej 
hali sportowej w Drużbicach. Jest tam piłka nożna, zajęcia jogi, tenis 
stołowy oraz wiele innych dyscyplin. Jestem pewny, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. Terminarz imprez sportowych i zawodów również 
powoli się zapełnia, dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców, 
jeśli nie do uczestniczenia, to do kibicowania.

  Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i na zakończenie pragnę życzyć wszystkim 
mieszkańcom Gminy Drużbice ciepłych, radosnych i zdrowych 
Świąt Wielkanocnych. Niech świąteczny okres wypełni Wasze domy 
spokojem i nadzieją. Wesołego Alleluja! 

2
GM

IN
A 

DR
UŻ

BI
CE

 
W

W
W

.D
RU

ZB
IC

E.
PL

D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W



3
GM

IN
A 

DR
UŻ

BI
CE

W
W

W
.D

RU
ZB

IC
E.

PL

D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W

Przewodnicząca
Rady Gminy w Drużbicach

Sylwia Stelmach - Piątkowska

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych

życzymy wielu radosnych
 i ciepłych chwil,odpoczynku 

przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności 

w życiu prywatnym 
i zawodowym.

Aby blask prawdy 
o Zmartwychwstaniu

rozświetlał wszelkie mroki 
codzienności, a wiara 

w nowe życie napełniała 
serca wszystkich radością 

i pokojem.

Wójt Gminy Drużbice
Tomasz Głowacki

Na początku marca 2022 roku rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej Stoki - Pieńki Głupickie. Jest to długo wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja, która w znaczny sposób zmieni oblicze tych miejscowości. Łączny koszt zadania wynosi ok. 1 010 000,00 zł, z cze-
go 950 000,00 zł pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych. W ramach realizacji inwestycji ułożona zostanie nowa podbudowa wraz 
z dwoma warstwami bitumicznymi i obustronnymi poboczami na długości ok. 1 400 mb i szerokości 5,0 mb. To dopiero początek inwestycji, 
jakie są zaplanowane na ten rok. Już niedługo będziemy mogli się spodziewać kolejnych projektów, które poprawią jakość życia mieszkańców 
Gminy Drużbice.

Inwestycje

W ramach programu „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cy-
frowym – Granty PPGR” Gmina Drużbice 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 
78 780,00 zł. Środki zostaną przezna-
czone na zakup komputerów stacjonar-
nych, laptopów i tabletów wraz z opro-
gramowaniami dla 23 dzieci zamieszku-

jących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, 
których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospo-
darstwie Rolnym.
Celem ogłoszonego jesienią ubiegłego roku programu jest wsparcie rodzin pope-
geerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyelimi-
nowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności 
między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. 
Wkrótce Gmina Drużbice podpisze umowę z operatorem projektu i przystąpi do 
prac mających na celu wyłonienie Wykonawcy.

 W związku z tym, iż łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na zakup 
komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich wielokrotnie przekroczyła założo-
ną pierwotnie alokację w wysokości 80 mln zł,  zmieniono § 4 ust. 3 regulaminu, 
w którym określone zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt 
komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3500 zł za komputer stacjonarny 
lub laptop oraz 1500 zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2500 zł oraz 1000 zł.

Projekt „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 
–„Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
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Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, 
który przypada 11 marca, Wójt Gminy 
Drużbice Pan Tomasz Głowacki zaprosił 
sołtyski i sołtysów z naszej gminy na 
spotkanie.
W spotkaniu, które odbyło się 17 marca, 
udział wzięli również: Zastępca Wój-
ta Pani Dorota Augustyniak, Sekretarz 
Gminy Drużbice Pani Julita Szmigielska, 
Skarbnik Gminy Drużbice Pani Grażyna 
Niemczyk oraz Radni Rady Gminy Druż-
bice. Na początku spotkania Wójt Gminy 
Drużbice złożył wszystkim sołtysom 
serdeczne życzenia i podziękował za 

ogromne zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnych społeczności. Po słowach uznania soł-
tysi z terenu Gminy Drużbice otrzymali upominki i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Dzień Sołtysa

Uprzejmie  
informujemy mieszkańców, 

iż działalność  
Punktu Selektywnej  

Zbiórki Odpadów  
Komunalnych w Drużbicach 

została wznowiona  
od 1 kwietnia 2022 roku.

Regulamin działania PSZOK 
można znaleźć  

na stronie internetowej 
www.druzbice.pl

30 marca br. w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło 
się uroczyste rozstrzygnięcie i rozdanie nagród w konkursie 
„Wiejska Kiełbasa z Łódzkiego” – edycja II. Konkurs został 
zorganizowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Bratoszewicach. Celem konkursu było wyłonienie 
Najlepszego producenta Wiejskiej Kiełbasy. Brane pod uwagę 
były nie tylko produkcja wędliniarska, ale również promowa-
nie i upowszechnianie tradycyjnych i lokalnych wyrobów. Lau-
reatem konkursu reprezentującego Gminę Drużbice był Pan 
Tomasz Szczepański. Specjalną nagrodę za udział i promocję 
gminy wręczył Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki.

Łódzkie  
Stowarzyszenie  
Samorządowe  
„PomagaMY”
24 marca 2022 r. w Sali Sejmikowej Urzę-
du Marszałkowskiego w Łodzi odbyło się 
zebranie założycielskie Łódzkiego Stowa-
rzyszenia Samorządowego „PomagaMY”,  
w którym uczestniczył Wójt Gminy Drużbice 
Pan Tomasz Głowacki. Dzięki powstałemu 
Stowarzyszeniu Gmina Drużbice oraz 39 
innych gmin, powiatów, miast i miasteczek 
z województwa łódzkiego będą mogły li-
czyć na dodatkową pomoc w likwidowa-
niu skutków wszelkich klęsk żywiołowych, 
które dotykają mieszkańców województwa 
łódzkiego.

Rozstrzygnięcie konkursu „Wiejska Kiełbasa z Łódzkiego” II edycja

Ogromne podziękowanie za dotychczasową współpracę i życzenia wszystkiego 
dobrego zostały również złożone na ręce Sołtysa sołectwa Wola Rożniatowska, 
który z przyczyn prywatnych zrezygnował z pełnienia funkcji. W związku z tym  
w sołectwie Wola Rożniatowska odbędą się przedterminowe wybory sołtysa.

Fotografie udostępnione dzięki uprzejmości ŁODR O/ Piotrków Trybunalski.

Fotografie zamieszczone dzięki uprzejmości  
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.



Pomoc od mieszkańców gminy Drużbice dla uchodźców z Ukrainy 
jest nieoceniona i cały czas trwa.
Informujemy wszystkich mieszkańców, że gminny punkt darów 
znajduje się w świetlicy wiejskiej OSP Wadlew, gdzie można do-
wieźć potrzebne rzeczy po wcześniejszym umówieniu się telefonicz-
nie pod nr tel. 785 180 531 lub 667 626 420 lub dostarczyć je do 
Urzędu Gminy w Drużbicach 77a w godzinach urzędowania.
 Od ponad miesiąca do gminnego punktu zbiórki dotarły już dary 
m.in.:  od społeczności szkolnej ze szkoły w Wadlewie, Drużbicach
i Rasach, mieszkańców Sołectwa Teresin, Suchcice, Rasy i Rożniato-
wice, Grupy Producentów Rolnych Suflidowo, Sklepu Livio Drużbice 
oraz indywidualnych darczyńców. 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc! 
Druhom z OSP Podstoła, OSP Rasy i OSP Rożniatowice dziękuje-
my za pomoc w transporcie darów, a rodzicom z Rady Rodziców ze 
Szkoły Podstawowej w Wadlewie dziękujemy za pełnienie dyżurów 
w gminnym punkcie zbiórki.
Ponadto informujemy, że na polecenie Wojewody Łódzkiego, Urząd 
Gminy w Drużbicach organizuje miejsce tymczasowego pobytu dla 
osób, które mogą zostać skierowane do naszej gminy przez Woje-
wódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
W związku z dynamiczną sytuacją na wschodniej granicy nasze-
go kraju oraz wielkim uznaniem dla mieszkańców Gminy Drużbice, 
którzy już okazali wielkie serce dla obywateli Ukrainy. Dziękujemy 
mieszkańcom, którzy podarowali wiele ważnych artykułów i przed-
miotów do wyposażenia lokali. Jednocześnie zwracamy się z prośbą 
o udział w specjalnej zbiórce, w której zbieramy:
• nowe koce, pościele, prześcieradła, ręczniki;
• kosmetyki i środki higieny osobistej;
Wszystkie artykuły prosimy przekazywać do Urzędu Gminy w Dru-
żbicach, Drużbice 77a w godzinach pracy lub do Gminnego Punktu 
Zbiórki w świetlicy przy OSP Wadlew – po uprzednim kontakcie te-
lefonicznym.

Pomoc dla obywateli Ukrainy.
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11 stycznia 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim zostało podpisane porozumienie mię-
dzygminne powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów.  MOF 
Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Radomsko to obszar obejmujący 25 gmin z powiatu piotr-
kowskiego, radomszczańskiego i bełchatowskiego.
- Podpisanie porozumienia, to wielka szansa dla Gminy Drużbice na dofinansowanie inwestycji, 
które podniosą poziom życia mieszkańców naszej Gminy oraz naszych sąsiadów – mówi Tomasz 
Głowacki 
MOF, który tworzy m.in. Gmina Drużbice, jest jednym z czterech na terenie województwa 
łódzkiego. Dzięki podpisaniu porozumienia powołującego Związek Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych, jednostki samorządu terytorialnego będą miały szansę otrzymać wsparcie 
w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Ogłoszenia!
Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł może być przyznana obywatelom Ukrainy, którzy 
w związku z konfliktem wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują 
zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL. Pomoc przysługuje w wysoko-
ści 300 zł na osobę jednorazowo. Pomoc przeznaczona jest: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, 
odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20 pokój nr 6.

Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie 
obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z dzia-
łaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Wniosek
o świadczenie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20 pokój nr 6, elektronicz-
nie za pomocą e-PUAP lub korespondencyjnie na adres GOPS-u.

Wszelkich informacji na temat prowadzonych zbiórek lub pomocy uchodźcom z Ukrainy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dru-
żbicach lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach.

Porozumienie międzygminne podpisane!
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Mieszkanki Gminy Drużbice świętowały Dzień Kobiet na balu, który odbył się 26 lutego br. w świetlicy wiejskiej przy OSP w Wadlewie. Na 
zaproszenie Wójta Gminy Drużbice Tomasza Głowackiego oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach odpowiedziało 140 Pań. Na roz-
poczęcie imprezy Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki wraz z Radnymi Rady Gminy Drużbice, złożyli serdeczne życzenia zebranym paniom 
oraz wręczyli tulipany. Ponieważ 26 lutego 2022 roku wypadła ostatnia sobota karnawału, Panie uczciły swoje święto wspólną zabawą 
taneczną.

Ferie dla dzieci
Tegoroczne ferie zimowe były pełne atrakcji i niespo-
dzianek dla najmłodszych. Biblioteka zorganizowała 
szereg różnorodnych zajęć, popularyzujących w atrak-
cyjny sposób książkę i czytelnictwo, a przede wszystkim 
ukazujących bibliotekę jako miejsce dobrej zabawy oraz 
alternatywę dla biernego siedzenia przed ekranem tele-
wizora, czy komputera. 
Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem dzie-
ci, zarówno tych młodszych, jak i tych nieco starszych. 
Z dwutygodniowych zajęć skorzystało ponad 50 dzieci 
z naszej gminy. 
Podczas ferii odbyły się warsztaty z Moniką Sawicką 
autorką książek, wyjazd do kina na film „Skarb Miko-
łajka”, warsztaty rękodzieła w Muzeum Regionalnym 
w Bełchatowie oraz interaktywne ekspozycje w Gigan-
tach Mocy w Bełchatowie. Wykonywaliśmy również 
wspólnie z dziećmi maski karnawałowe. Każdy dzień, 
oprócz stałych zajęć, przynosił coś nowego.  Ogromną 
atrakcją dla dzieci był wielki dmuchaniec, który został 
sfinansowany w ramach Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice. Dmu-
chaniec jeszcze nie raz będzie towarzyszył dzieciom na 
Gminnych wydarzeniach!
 Wszystko, co dobre szybko się kończy, jednak najważ-
niejsze są miłe wspomnienia, a tych z pewnością uczest-
nikom ferii w bibliotece nie będzie brakowało. Mimo że 
już zajęcia się skończyły, to biblioteka w Drużbicach 
jest nadal otwarta i czeka na tych, którzy chcą się z nią 
zaprzyjaźnić! 

Bal z okazji Dnia Kobiet.



Z dumą i radością informujemy, że wniosek 
złożony przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Drużbicach do Narodowego Centrum 
Kultury na „Zakup strojów Ludowych dla 

Zespołu Ludowego Ale Babki” w ramach 
programu Etno Polska 2022 – został roz-
patrzony pozytywnie.

Dzięki naszym staraniom Zespół 
Ludowy „Ale Babki” otrzyma do-
finansowanie w wysokości 25 
000,00 tysięcy złotych ze środ-
ków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach 
programu Narodowego Centrum 
Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.
Całkowity koszt kompletnych 
strojów ludowych dla Zespołu to 
około 37 000,00 tysięcy złotych.

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
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Pan Stanisław Wolski, mieszkaniec Suchcic w gminie Drużbice, już po raz drugi prezentuje swoje prace w bibliotece w Drużbicach. Tym razem 
Pan Stanisław udostępnił do oglądania swoje pierwsze rzeźby. Serdecznie zapraszamy do biblioteki, aby zapoznać się z twórczością „nasze-
go” artysty.

Na przełomie lutego i marca b.r. gościliśmy w naszej bibliotece wystawę pamiątek i zdjęć zgromadzonych przez Panią Marię Julitę Kokosę. 
Wystawa pod tytułem „Historia Wsi Hucisko, Wsi Stefanów i Wsi Suchcice” wzbudziła wiele wspomnień i wzruszeń.  

Wystawa prac Marii Julity Kokosa

Wystawa prac  Stanisława Wolskiego

EtnoPolska 2022
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Dzieci z Gminnego Żłobka w Drużbicach powitały wiosnę, wykonu-
jąc marzannę oraz ozdoby wiosenne. Najmłodsi mieszkańcy naszej 
gminy w pięknych, wiosennych strojach przespacerowali się po 
miejscowości, aby zaprezentować swoje dzieła i ostatecznie poże-
gnać zimę.

Gminny Żłobek w DruŻbcach

Zespół sZkolno-prZeDsZkolny  
w DruŻbicach

Żegnaj, zimo!

21 marca 2022 roku uczniowie klas I i II uroczyście pożegnali zimę. 
Dzieci kolorowym korowodem ruszyły nad rzekę, niosąc oznaki wio-
sny i symbol zimy. Nad rzeką odbyło się symboliczne pożegnanie 
odchodzącej pory roku, a do szkoły uczniowie wrócili w wiosennych 
nastrojach. Nad barwnym pochodem przeleciały bociany, które 
utwierdziły nas w przekonaniu, że wiosna w Drużbicach zagościła 
na dobre.

Nie jest łatwo przelać na papier swoje myśli, stworzyć świat, 
który zaintryguje czytelnika i pozwoli mu oderwać się od rzeczy-
wistości. Wyzwania literackie wymagają wysiłku, którego nie 
każdy chce się podjąć. Sukcesy w tej dziedzinie cieszą podwójnie,  
a uczniowie ZSP w Drużbicach mogą się takimi pochwalić. Nata-
lia Szmelcuch z klasy VIII b zajęła I miejsce w XXIII Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim „Pudełko moich marzeń”, w którym w nie-
codzienny sposób opowiedziała o swoich planach na przyszłość 
i marzeniach. Natalia została również laureatką Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego „Świąteczne zda(e)rzenie”, w którym zajęła 
III miejsce. Jej klasowa koleżanka Nina Matyskiewicz w tym sa-
mym konkursie zdobyła II lokatę. Dziewczęta stworzyły baśnio-
we opowiadania o tematyce bożonarodzeniowej, w których musiały 

Strażnicy Pamięci
Uczniowie z ZSP w Drużbicach 
uczestniczyli w 4 edycji ogólno-
polskiego projektu edukacyjnego 
dla młodzieży „Piątki Pileckiego”. 
Działanie „Piątek Pileckiego”  
bazowało na trzech filarach: 
pracy historycznej, projektowej 
(społecznej), rozwoju osobi-

stym, a także koncentrować się wokół postaw, takich jak solidarność, 
męstwo oraz wdzięczność. Naszą „Piątkę” tworzyli uczniowie klasy 
VII b: Maja Wideryńska (lider zespołu), Joanna Młynarczyk, Marlena 
Olejnik, Kacper Owczarek, Jakub Walczak. Uczestnicząc w „Piąt-
ce Pileckiego’’, uczniowie  stali się Strażnikami Pamięci o rotmi-
strzu Witoldzie Pileckim. Nad całością realizacji projektu czuwała  
p. M. Stachurska.

Święto Patrona w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach

22 marca 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbi-
cach odbył się uroczysty apel z okazji Święta Patrona placówki – Ta-
deusza Kościuszki. Na uroczystość został zaproszony Wójt Gminy 
Drużbice Pan Tomasz Głowacki oraz Zastępca Wójta Pani Dorota 
Augustyniak. Po wysłuchaniu podniosłych słów i wierszy upamięt-
niających patriotyczną postawę Tadeusza Kościuszki Wójt Tomasz 
Głowacki wyraził słowa uznania dla nauczycieli i uczniów, którzy 
tworzą historię drużbickiej placówki. Zaraz po apelu Wójt Gminy 
Drużbice wraz z Panią Wicedyrektor placówki Mariolą Grzejszczak 
rozdali nagrody dla laureatów szkolnego konkursu plastycznego na 
portret Tadeusza Kościuszki.

Bal karnawałowy
Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, kolorów i zabaw trady-
cja. Bal karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, do-
starcza im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas 11 lutego 2022 r.  
Na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej pojawiły się kolorowe 
postaci. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek - nie 
sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci.  

W dniu 7.03.2022 r. odbył się III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MU-
ZYCZNY im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim. Szczepan Wró-
blewski, uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w 
Rasach, zajął II miejsce.

Sukcesy naszych  
najmłodszych literatów

sZkoła poDstawowa w rasach

znaleźć się wymyślone przez organizatorów  wyrażenia w ich orygi-
nalnej formie. W Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Mój ulubiony 
bohater utworów Jana Brzechwy” zorganizowanym w ramach pro-
jektu Edukacja Kulturalna i współfinansowanym przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego I miejsca, za wywiady z Kaczką 
Dziwaczką oraz Ambrożym Kleksem, zajęli Piotr Pawlak oraz Mate-
usz Dryja z klasy VII a, a III miejsce, za charakterystykę pana Kleksa, 
przypadło Natalii Szmelcuch. 
Z nadzieją czekamy na wyniki kolejnych nierozstrzygniętych jeszcze 
konkursów.
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SPORT

DENTOBUS w szkołach!
Mobilny gabinet stomatologiczny po raz 
kolejny zjawił się w gminie Drużbice, aby 
zbadać ząbki najmłodszych uczniów druż-
bickich placówek. W listopadzie 2021 roku 
w badaniach uczestniczyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Wadlewie. W grudniu 2021 
roku dentobus przyjechał do dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Rasach, a na początku mar-
ca br. do uczniów z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Drużbicach. W trakcie wizyt 
zostały wykonane przeglądy, drobne zabiegi 
oraz zalecenia na przyszłość.

27 marca 2022 roku w hali 
sportowej w Drużbicach od- 
były się Mistrzostwa LZS 
woj. łódzkiego w warcabach 
64 polowych. Na sporto-
wej imprezie nie zabrakło 
Wójta Gminy Drużbice Pana 
Tomasza Głowackiego oraz 
Prezesa Rady Wojewódzkiej 
LZS Pana Marka Mazura, 
którzy bacznie przyglądali 
się uczestnikom podczas 
rozgrywek, a na koniec wrę-
czyli puchary i medale za za-
jęte miejsca.
Ponad 130 osób startowało 
w zawodach zorganizowanych w Drużbicach. Liczba uczestników niewątpliwie potwierdza, że ta dyscyplina sportowa jest bardzo popu-
larna. Jak co roku, na imprezie nie zabrakło reprezentantów z Gminy Drużbice. W kat. do 10 lat II miejsce zdobył Aleksander Michaś, wśród 
dziewcząt III miejsce Kornelia Zawieja; miejsce II do lat 13 Jakub Michaś, VI miejsce zdobyła Jagoda Zawieja; do 16 lat III miejsce Amelia Rózga,  
IV miejsce Oliwia Burzyńska; wśród chłopców I miejsce Darren Cichuta-Alves, IV miejsce Miron Łapkowski-Świech. Do 35 lat II miejsce Małgorzata 
Michaś, III miejsce Anna Cieślak. II miejsce drużynowo; Anna Cieślak, Małgorzata Michaś i Amelia Rózga.

29 stycznia br. w hali sportowej w Drużbicach odbył się 
Turniej Halowej Piłki Nożnej Strażaków OSP o Mistrzo-
stwo Gminy Drużbice, w którym udział wzięło osiem dru-
żyn z siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Drużbice. Poszczególne mecze rozgrywa-
ły się w duchu czystej i wzorowej rywalizacji. Najlepszym 
zespołem została drużyna OSP Wadlew. Miejsce II zajęła 
drużyna OSP Bukowie Górne, miejsce III - OSP Chynów. 
Zwycięskie zespoły otrzymały puchary wręczone przez 
Wójta Gminy Drużbice Tomasza Głowackiego. Drużyny 
OSP Drużbice, OSP Rożniatowice, OSP Suchcice i OSP 
Podstoła otrzymały podziękowania za udział w turnieju. 
Niezależnie od standardowej klasyfikacji drużyna 
OSP Bukowie Górne otrzymała Puchar FAIR PLAY. 
Zwycięzcy turnieju reprezentowali naszą gminę w Po-
wiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej strażaków 
OSP z terenu Powiatu Bełchatowskiego. Walka o mi-
strzostwo Powiatu była ogromna. Zmaganiom piłkarzy 
strażaków uważnie przyglądał się również Wójt Gminy 
Drużbice – Tomasz Głowacki. W klasyfikacji końcowej 
OSP Wadlew zajęło IV miejsce! Serdecznie gratulu-
jemy! Zwycięstwo wywalczyła grupa OSP Kociszew  
z gminy Zelów, która reprezentowała powiat bełchatow-
ski na rozgrywkach wojewódzkich w dniu 20 marca br.  
w Skierniewicach.

Turniej Halowej Piłki Nożnej Strażaków OSP

Mistrzostwa LZS woj. Łódzkiego w warcabach 64 polowych



Program „Opieka 
wytchnieniowa” 
kierowany jest do 
członków rodzin 
lub opiekunów, 
którzy wymagają 
wsparcia w po-
staci doraźnej, 
czasowej przerwy 
w sprawowaniu 
b e z p o ś r e d n i e j 
opieki nad dzieć-
mi z orzeczeniem 
o niepełnospraw-
ności, a także nad 
osobami posiada- 
jącymi orzeczenie 
o znacznym stop-
niu niepełnospra- 
wności albo orze-

czenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.
Usługa przysługuje w przypadku zamieszkiwania we wspólnym 
gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawo-
wania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Celem 
opieki wytchnieniowej jest czasowe odciążenie członków rodzin 
lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze 
sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i rege-
nerację. Usługa przyznawana jest bezpłatnie. 

Program „Asystent oso- 
bisty osoby niepełnospra- 
wnej” kierowany jest do 
osób niepełnosprawnych 
posiadających orzecze-
nie o niepełnosprawno-
ści w stopniu znacznym 
lub umiarkowanym albo 
traktowane na równi  
z wymienionymi oraz do 
dzieci do 16. roku życia 
z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności łącznie ze 
wskazaniami: koniecz-
ności stałej lub długo-
trwałej opieki lub pomo-
cy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodziel-
nej egzystencji oraz ko-

nieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w pro-
cesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, Usługa asystencji osobistej 
ma na celu wsparcie adresatów programu w wykonywaniu codzien-
nych czynności poprzez wsparcie w czynnościach dnia codziennego,  
w tym czynnościach samoobsługowych oraz wsparcie w funkcjonowaniu  
w życiu społecznym np. wsparcie w dojazdach do wybranych miejsc, 
załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury. Usługa 
przyznawana jest bezpłatnie. 
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G M I N N Y  O Ś R O D E K  P O M O C Y  S P O Ł E C Z N E J

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach prosi osoby zainteresowane udziałem w wyżej wymienionych programach o kontakt 
telefoniczny z pracownikami socjalnymi, tel. 44 631-10-13 wew. 1 lub 2, lub 3. 

Gmina Drużbice przystąpiła do realizacji programów 
 „Opieka wytchnieniowa”  
oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  
- edycja 2022 realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Drużbice w ramach programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” 
planuje przystąpić do realizacji modułu  mającego na celu poprawę 
bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania  
w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez zwiększanie dostę-
pu do tzw. „opieki na odległość”. 
Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 65 lat 
i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze 
względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodar-
stwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w 
stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

W ramach programu Seniorom zostaną udostępnione specjalne 
opaski, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przy-
padku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie gu-
zika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie 
się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia 
dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) 
podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.  Urzą-
dzenia będą wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:
• przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, 
• detektor upadku, 
• czujnik zdjęcia opaski, 
• lokalizator GPS, 
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi  

i opiekunami, 
• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls 

i saturacja), 
sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez 
centrum monitoringu. 
Udział w programie będzie bezpłatny. 

„Opieka na odległość” w Gminie Drużbice.



Punkt Konsultacyjny – dyżury w 2022 roku.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informu-
je, że dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie odbywa się  każdy  drugi 
i czwarty czwartek miesiąca w  godz. 16.00- 
18.00. Dyżur psychologa-terapeuty uzależnień 
odbywa się w każdy wtorek w godz. 16.00-
18.00.
Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie. 
Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem al-
koholowym, narkotykowym oraz dotkniętych 
przemocą w rodzinie mieści się w budynku, 
który jest siedzibą Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, adres Drużbice 20. Zachęcamy osoby uwi-
kłane w problem uzależnień lub przemocy do 
korzystania z porad specjalistów.
Ponadto w  budynku  pod adresem Drużbice 
20  dyżur pełni psycholog z  Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej (PCPR w Bełchatowie). Porady 
udzielane są bezpłatnie w każdy ostatni ponie-
działek miesiąca w godz. 15.00 – 17.00.

Krajowe Centrum Prze-
ciwdziałania Uzależ-
nieniom informuje, 
że mając na uwadze 
obecną sytuację zwią-
zaną z dużą liczbą osób 
z Ukrainy przebywają-
cych na terenie Polski, 
uruchomiło Telefon Za-
ufania dla Osób z Ukra-
iny doświadczających 
problemów związanych 
z używanie substancji 
psychoaktywnych lub 
ich bliskich. Do dyspo- 
zycji są dwa numery 
czynne codziennie od 
16.00 do 21.00
• bezpłatny 800 11 08 11
• płatny według taryfy operatora 22 290 70 00
Telefon obsługiwany jest w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.
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G M I N N Y  O Ś R O D E K  P O M O C Y  S P O Ł E C Z N E J

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach przypo-
mina, że pod adresem Drużbice 20 działa  Punkt Wymiany 
Rzeczy „Kredens”. Jest to miejsce, gdzie można zostawić, jak 
i otrzymać za darmo  m.in.: różnego rodzaju sprzęty domo-
we, ubrania, obuwie, zabawki. Jedynym warunkiem przyjęcia 
przedmiotu jest jego dobry stan techniczny umożliwiający 
dalsze użytkowanie.  Kredens czynny jest w każdy wtorek  
w godz. 15.00-17.00 oraz w piątek w godz. 8.00-10.00. 

Gmina Drużbice kontynuuję realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej z powodu ubóstwa oraz w szczególności: bezdomności, bez-
robocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby i uzyskujące 
dochód nieprzekraczający:
• 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nie-

przekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzy-
stania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).

• 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 
220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 
społecznej (tj. 600 zł).

Osoby potrzebujące otrzymają artykuły: warzywne i owocowe (groszek z mar- 
chewką, powidła, koncentrat pomidorowy), skrobiowe (kasza, makaron), 
mleczne (mleko UHT), mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z ma-
kreli w oleju), a także cukier i olej.
Łączna ilości artykułów spożywczych na 1 osobę wyniesie ok. 28,17 kg. Prze- 
widywany okres dystrybucji żywności w gminie Drużbice - kwiecień 2022 r. 
- wrzesień 2022 r.  
Skierowania do Programu wydają  pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach. Aby otrzymać skierowanie, 
należy zgłosić się telefonicznie pod nr 44 631-10 13 wew.1 lub 2, lub 3, lub osobiście w siedzibie ośrodka. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  
(POPŻ) Podprogram 2021
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