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 Dzień dobry Panie Wójcie. W listopadzie 
2018 roku objął Pan stanowisko Wójta na-
szej gminy. Jak, po tych kilku latach, czuje 
się Pan w tej roli?
Dzień dobry. Obejmując stanowisko wójta 
Gminy Drużbice zdawałem sobie sprawę 
z tego, że może nie być łatwo. Jednak będąc 
radnym Gminy Drużbice przez 4 wcześniej-
sze lata nabyłem doświadczenia, aby podjąć 
się tego wyzwania. Przez dotychczasowy 
okres mojej kadencji wspólnie z Radą Gminy 
Drużbice zrealizowaliśmy szereg mniejszych 
i większych inwestycji z czego jestem bardzo 
dumny, ponieważ można śmiało powiedzieć, 
że moja kadencja to dwa etapy rozwoju na-
szej Gminy. Mam tu na myśli pandemię ko-
ronawirusa, w której mimo wszystko nasza 
gmina nie zwalniała tempa i udało się zreali-
zować założone w budżecie zadania.

 Spełnił Pan już kilka marzeń mieszkań-
ców naszej gminy: powstał pierwszy żło-
bek, buduje się sala gimnastyczna w Wa-
dlewie, po wielu latach funkcjonuje pięknie 
wyremontowana strażnica OSP Drużbice, 
powstają nowe nawierzchnie na drogach. 
Mamy jednak jeszcze duże oczekiwania 
względem lokalnych placówek opieki spo-
łecznej, służby zdrowia i kultury. Czy speł-
nienie tych oczekiwań jest możliwe?
Tak, to prawda, zrealizowano wiele inwe-
stycji. Począwszy od inwestycji drogowych, 
poprawiających bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców, po największą jaką jest nie-
wątpliwie budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Wadlewie.
Oczywiście spełnię kolejne oczekiwania mie-
szkańców, ale i moje osobiste. Mówię tu o du-
żej inwestycji jaką jest budowa Centrum Kul-
tury i Usług Społecznych. Będzie to pasywny, 
parterowy budynek dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych dla których ówcze-
sne wizyty w Urzędzie niestety stwarzają pro-
blem. W planowanym budynku swoją siedzi-
bę będą miały: Gminna Biblioteka Publiczna,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ale rów-
nież część referatów Urzędu Gminy. Na tą inwe-
stycję pozyskaliśmy dofinansowanie w kwo-
cie 4 700 000, 00 z budżetu państwa.

  Jesteśmy przy temacie inwestycji, które 
niestety wymagają dużego nakładu pie-
niężnego. Czy Gmina Drużbice pozyskuje 
fundusze zewnętrzne? Jeśli tak, to jak sobie 
radzi z ich pozyskiwaniem?
Bardzo dobre pytanie! Będąc wójtem już 4 lata 
mogę z dumą stwierdzić , że pozyskiwanie 
funduszy zewnętrznych przez naszą Gminę 
jest na bardzo wysokim poziomie. Tylko w tym 
roku pozyskano blisko 12,2 mln zł funduszy ze-
wnętrznych, z których wykonaliśmy m.in. mo-
dernizację oraz przebudowy dróg gminnych:

• w miejscowości Patok – dofinansowanie 
w kwocie 205 000,00 zł 

• w miejscowości Wdowin Kolonia-Gadki 
– dofinansowanie  w kwocie 95 000,00 zł
w miejscowości Głupice – dofinanso-
wanie w kwocie 140 000,00 zł

• w miejscowości Katarzynka – dofinan-
sowanie w kwocie 416 000,00 zł

• w miejscowości Zabiełłów – dofinan-
sowanie w kwocie 300 000,00 zł

• w miejscowości Zalesie – dofinanso-
wanie w kwocie 200 000,00 zł

• w miejscowości Zwierzyniec – dofinan-
sowanie w kwocie 160 000,00 zł

• w miejscowości Suchcice – dofinanso-
wanie w kwocie 250 000,00 zł

• w miejscowości Pieńki Głupickie – do-
finansowanie w kwocie 950 000,00 zł

• w miejscowości Podstoła – dofinanso-
wanie w kwocie 2 375 000,00 zł

Jednak największe dofinansowanie w kwocie 
4 446 000 złotych  Gmina Drużbice pozyskała 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, 
Program Inwestycji Strategicznych na budo-
wę wspomnianej wcześniej sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Wadlewie.

  Nie tak dawno mieszkańcy Gminy Druż-
bice mogli uczestniczyć w uroczystym od-
słonięciu i poświęceniu odrestaurowanego 
pomnika Żołnierzy Polskich – lotników, któ-
rzy zginęli w katastrofie 4 września 1939 r.
w miejscowości Patok. Jak Pan ocenia tą in-
westycję?
Dokładnie 11 listopada br. w 104 roczni-
cę Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
mieliśmy zaszczyt uroczyście odłonić świeżo 
odrestaurowany pomnik Żołnierzy Polskich. 
Inwestycję oceniam bardzo pozytywnie z uwa-
gi na naszą lokalną drużbicką tożsamość
i powiązanie do historii.
Pomnik niestety wymagał już odrestauro-
wania, a możliwe to było dzięki moim stara-
niom, ale również dzięki dofinansowaniu 
z Urzędu Wojewódzkiego.

  Mamy wysoką inflację, rosnące koszty ener-
gii, ogrzewania, codziennego życia. Czy gmina 
też odczuwa wszechobecny kryzys? Czy nad-

chodzący rok będzie rokiem zaciskania pasa?
Jest to bardzo trudny temat nie tylko dla 
naszej Gminy, ale również dla całego pań-
stwa polskiego. Wysoka inflacja przyczynia 
się niestety w dużej mierze do ograniczenia 
wzrostu gospodarczego i dzieje się tak nie 
w wyniku spadku rozmiarów inwestycji, ale 
poprzez zmniejszenie efektywności inwe-
stycji. Jednak wraz z Radą Gminy Drużbice 
będę starał się, aby wszystkie założone cele 
na rok 2023 zostały zrealizowane, ponieważ 
dla mnie najważniejsze jest dobro i bezpie-
czeństwo mieszkańców naszej Gminy.

  Najważniejsze wydarzenie odkąd został 
Pan Wójtem to….?
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem 
w Gminie Drużbice odkąd zostałem Wójtem 
jest powstanie Gminnego Żłobka w Drużbi-
cach. Oczywiście nie byłoby to możliwe gdyby 
nie dofinansowanie z rządowego programu 
„Maluch Plus”, a także Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Ak-
tywny Maluch,Aktywny Rodzic”.
Wspólnie daliśmy szansę rodzinom, które nie 
były w stanie podjąć pracy z uwagi na brak opie-
ki nad swoimi dziećmi. Nie tak dawno, w listopa-
dzie obchodziliśmy pierwszą rocznicę otwarcia 
żłobka i mogę zapewnić Państwa, że placówka 
ma się bardzo dobrze, a aktualnie uczęszcza 
do niej 24 dzieci. Jestem dumny z tej wielkiej
i wyczekiwanej przez nas wszystkich inwestycji.

  Czego życzy Pan mieszkańcom gminy 
Drużbice na święta i Nowy Rok?
Oczywiście przede wszystkim zdrowia, bo 
ono zawsze jest najważniejsze, ale rów-
nież dużo szczęścia, radości, miłości. Niech 
święta Bożego Narodzenia będą pełne ro-
dzinnego ciepła i wielkiej radości. A na Nowy 
Rok 2023 życzę również zdrowia, szczęścia, 
osobistej jak i zawodowej pomyślności. Ży-
czę również, aby nam wszystkim wspólnie 
udało się zrealizować wszelkie zamierzenia, 
ale przede wszystkim zamierzenia inwesty-
cyjne, które mają istotny wpływ na rozwój 
naszej gminy i poprawę naszego życia.
- Bardzo dziękuję za rozmowę.
Odp. Również dziękuję

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

Inwestycje
Ten rok był niewątpliwie udany pod względem zrealizowanych inwestycji drogowych. Przeprowadzono wiele modernizacji dróg gminnych, jak 
również miały miejsce ich przebudowy. Większość z projektów zrealizowano z pozyskanych funduszy zewnętrznych. Największą inwestycją, 
która jest już w końcowej fazie to przebudowa drogi gminnej w Podstole na łączną kwotę 3 000 000,00 zł.
Z zadań inwestycyjnych oraz bieżących prac Referatu Remontowego zmodernizowano blisko 20 km dróg gminnych.

Suchcice

Głupice

Wdowin Kolonia

Zabiełłów

Zwierzyniec

Pieńki Głupickie

Patok
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D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W

Inwestycje
W dniu 28.06.2022 r. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz 
Głowacki podpisał w Kuratorium Oświaty w Łodzi bar-
dzo ważną dla gminy umowę. Dotyczyła ona dotacji  
w kwocie 160 000 zł - „Posiłek w szkole i w domu”, 
doposażenie stołówek szkolnych, poprawa standar-
dów funkcjonowania stołówek szkolnych w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach oraz w Szkole 
Podstawowej w Wadlewie. Wspomnieć należy, iż koszt 
modernizacji stołówek to 200 000 zł, tak więc 40 000 zł 
pochodzi ze środków własnych Gminy Drużbice.

Gmina Drużbice otrzymała grant w wysokości  
70 780,00 zł w ramach programu „Wsparcie dzieci rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.
Środki zostały przeznaczone na zakup 8 komputerów 
stacjonarnych, 13 laptopów i 2 tabletów wraz z nie-
zbędnymi oprogramowaniami dla 23 dzieci i młodzie-
ży zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących 
się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, 
dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwo-
wym Gospodarstwie Rolnym. W dniu wczorajszym Wójt 
Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki przekazał na ręce 
dzieci jak i ich opiekunów zakupiony sprzęt.
Projekt „Cyfrowa Gmina- Wsparcie dla dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” 
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. i sfinansowany zo-
stał w ramach reakcji Unii na pandemię COVID - 19.

Granty PPGR
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Z  Ż YC I A  G M I N Y

A to wszystko dzięki podpisaniu umowy 
na dofinansowanie w dniu 09.07.2022 r. 
przez Wójta Gminy Drużbice Pana Toma-
sza Głowackiego  z Województwem Łódz-
kim, opiewającej na kwotę 159 075, 00 zł 
na realizację zadania: „Budowa infrastruk-
tury sportowo – rekreacyjnej na terenie 
Gminy Drużbice”. Place zabaw powstaną w 
miejscowościach: Bukowie Dolne, Chynów, 
Drużbice, Kazimierzów, Rawicz, Stoki, Su-
chcice, Wdowin, Zwierzyniec.

W dniu 15.07.2022 r. Zastępca Wójta Gminy Drużbice Pani Do-
rota Augustyniak uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się 
w Szczercowie z wicemarszałkiem województwa łódzkiego 
Panem Zbigniewem Ziembą w ramach cyklu „Porozmawiajmy 
w Łódzkiem”. W spotkaniu uczestniczyli również sołtysi so-
łectw z terenu naszej gminy: Brzezia oraz Patoka. 

Gmina Drużbice pozyskała środki zewnętrzne : 
1. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach 

programu "Infrastruktura sportowa Plus" w wysokości 
30 000,00 zł na "Doposażenie gminnej hali sportowej  
w Drużbicach, gmina Drużbice."

2. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach 
programu "Sołectwo na plus" w wysokości 12 000,00 zł 
na realizację zadania: "Zagospodarowanie terenu placu 
rekreacyjnego poprzez zakup kontenera z przeznacze-
niem na świetlicę wiejską" - sołectwo Brzezie.

3. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach 
programu "Sołectwo na plus" w wysokości 12 000,00 zł 
na realizację zadania: "Wykonanie boiska do piłki nożnej 
dla mieszkańców sołectwa Patok."

W tym roku mieszkanki 
Gminy Drużbice mogły 
skorzystać z bezpłatnego 
badania profilaktycznego. 
Mammobus zawitał do 
Gminy aż 4 razy. Dzięki 
systematycznemu bada- 
niu piersi można odpowie- 
dnio wcześnie wykryć nie-
pokojące zmiany i zwięk-
szyć swoje szanse na cał-
kowite wyleczenie. 

Gmina Drużbice wybuduje 9 placów zabaw!

Spotkanie w Szczercowie

Mammobus w Gminie Drużbice!
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W tym roku Dożynki Gminne odbyły się 28 sierpnia w Chynowie, pomimo pogody " w kratkę". Dożynki to święto o wielowiekowej tradycji. Są 
jednym z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika, ale także dla mieszkańców. Jest świętem radości i zadowolenia z zebranych plonów, 
będące podsumowaniem efektów ciężkiej pracy ludzi pracujących na roli. Dożynki rozpoczęły się uroczystym pochodem korowodu z wień-
cami i koszami wykonanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz sołectwa z terenu Gminy Drużbice. Wieńce wykonały: KGW Chynów, KGW 
Podstoła, KGW Stefanów, KGW Wadlew, KGW Zwierzyniec, Sołectwo Wsi Wdowin i Wdowin Kolonia oraz Sołectwo Wsi Głupice, natomiast 
kosze wykonane zostały przez KGW Rasy, Sołectwo Wsi Kazimierzów, Sołectwo Wsi Kącik, oraz Sołectwo Wsi Gręboszów. Polową Mszę 
Świętą celebrowali księża: Bogusław Karbownik - proboszcz parafii pw. Św. Floriana w Wadlewie, Paweł Sudowski - proboszcz parafii pw. 
Św. Rocha w Drużbicach oraz proboszcz parafii pw. Św. Ignacego Loyoli w Suchcicach. Podczas tegorocznych Dożynek nie zabrakło również 
wyróżnień rolników z terenu Gminy Drużbice wskazanych przez sołtysów. W tym roku dyplomy i statuetki otrzymało 24 rolników. Sołtys so-
łectwa Chynów Pani Bożena Krajda wraz z Wójtem Gminy Drużbice Panem Tomaszem Głowackim przekazali na ręce sołtys sołectwa Wadlew 
-sierp, który świadczy o tym, iż przyszłoroczne Dożynki Gminne odbędą się w Wadlewie  .Po części oficjalnej , mimo iż pogoda nie sprzyjała 
- Wszyscy mogliśmy posłuchać i pobawić się przy muzyce świetnych wykonawców tj.: Kapela spod Dębu, Zespół Ludowy Ale Babki, Orkiestra 
"Suchcice i Okolice", zespół biesiadno-folkowy Kolibeer. Gwiazdą wieczoru był Miły Pan, a zaraz po Jego występie na scenie mogliśmy usły-
szeć lokalnego artystę - Krystiana Lisa  Krystian porwał Wszystkich do tańca i wspólnej zabawy  
Tak więc można śmiało powiedzieć - Dożynki były bardzo udane! Do zobaczenia w przyszłym roku w Wadlewie 

Dożynki Gminne 2022
D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W
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26 kwietnia br. w związku z roz- 
strzygnięciem przetargu na 
budowę sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej  
w Wadlewie została podpi-
sana umowa z Wykonawcą 
(firmą STIVEX z Bełchatowa). 
Prace nad długo wyczekiwa-
ną salą gimnastyczną  roz-
poczęły się już w maju. Za-
kończenie robót planuje się 
na koniec wakacji 2023 roku. 
Przypominamy, że łączny 
koszt inwestycji wyniesie bli-
sko 5 000 000,00 zł, z czego 
90% to środki zewnętrzne po-
zyskane przez Gminę Drużbice. 

Przetarg na budowę sali gimnastycznej

Z  Ż YC I A  G M I N Y



Z ŻYCIA GMINY
8

GM
IN

A 
DR

UŻ
BI

CE
W

W
W

.D
RU

ZB
IC

E.
PL

Nowy termin pracy PSZOK!
Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Drużbice, iż od początku roku 2023 Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach będzie czynny w piątki w godz.
900 - 1700.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Drużbicach, odpady będą przyjmowane do PSZOK po uprzednim 
zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzę-
dzie Gminy w Drużbicach.
Przypominamy również, że do PSZOK przyjmowane są odpady zebrane w sposób selek-
tywny wytworzone przez mieszkańców Gminy Drużbice, którzy wnoszą opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz nie posiadają zadłużenia w tej kwestii. 

Drogi mieszkańcu, jeżeli nieruchomość nie jest przyłączona do sieci kanalizacji sa-
nitarnej powinieneś posiadać zbiornik bezodpływowy oraz umowę z firmą świad-
czącą usługi opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych. 
Należy również przechowywać dowody opłat za te usługi.
Umowa i dowody opłaconych faktur niezbędne są do okazania w trakcie kontroli.

Wobec powyższego właściciele nieruchomości zobowiązani są do indywidualnego zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych 
z podmiotem uprawnionym, posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz 
do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepeł-
nianiu się zbiorników bezodpływowych.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych 
(zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, poprzez pod-
pisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.
 Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, pozbywania 
się zebranych nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi – właściciel nieruchomości podlega 
karze grzywny.
Wójt Gminy Drużbice sprawuje nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 5a w/w ustawy Wójt Gminy kontroluje, w szczególności, posiadanie umów z przedsiębiorcami 
posiadającymi zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Drużbice. W przypadku, gdy Wójt Gminy nie wykonuje obowiązku 
kontroli – Gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.

OBOWIĄZEK POSIADANIA UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
ORAZ POTWIERDZEŃ WYWOZU

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, 
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych 
lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Właściciele nieruchomości wyposażonych 

w zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych powinni opróżniać je z częstotliwością 
zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania ich zawartości 

na powierzchnię terenu oraz przenikanie do gruntu;
2. udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych 

przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

3. zgłoszenia faktu posiadania zbiornika bezodpływowego do ewidencji 
prowadzonej przez Gmine Drużbice.

OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI PŁYNNYMI



9
GM

IN
A 

DR
UŻ

BI
CE

 
W

W
W

.D
RU

ZB
IC

E.
PL

Z ŻYCIA GMINY

W dniu 25.06.2022 r. na boisku sportowym w Wadlewie odbyły się 
zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach brało udział 7 jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej Gminy  OSP Dru-
żbice, OSP Wadlew, OSP Rasy, OSP Rożniatowice, OSP Suchcice, 
OSP Bukowie Górne i OSP Podstoła.
Gościem honorowym na tegorocznych zawodach była Pani Poseł 
Małgorzata Janowska, której Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz 
Głowacki oraz przedstawiciele Rady Gminy Drużbice wręczy-
li bukiet róż oraz statuetkę w ramach podziękowania za pomoc 
i wsparcie w działaniach na rzecz samorządu Gminy Drużbice.
W zawodach I miejsce zajęli gospodarze - OSP Wadlew, II miejsce 
- OSP Drużbice, III miejsce - OSP Suchcice, następnie OSP Rożnia-
towice, OSP Podstoła, OSP Rasy i OSP Bukowie Górne.
Na dzieci czekały dmuchańce, zabawa z animatorką, a także gość 
specjalny - Marshall, ulubieniec dzieci z bajki PSI PATROL.

ZAWODY STRAŻACKIE
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Jak co roku 11 listopada w Gminie Drużbice obchodzili-
śmy uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Przed mszą świętą delegacja w składzie : 
Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki, Przewod-
nicząca Rady Gminy Drużbice Pani Sylwia Stelmach – 
Piątkowska, Radny Gminy Drużbice Pan Marcin Okru-
szek, Sołtys wsi Patok Pan Jerzy Świtała oraz pracownik 
Urzędu Gminy Pan Łukasz Sobaniec złożyli kwiaty pod 
obeliskiem upamiętniającym katastrofę samolotu "Łoś" 
w m. Patok. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą  
w kościele p.w. Św. Rocha, której przewodniczył ks. 
Proboszcz Paweł Sudowski. Eucharystię koncelebro-
wali ks. Łukasz Szmit z parafii Św. Ignacego Loyoli  
w Suchcicach oraz Ks. Adam Stańdo wojewódzki kapelan 
strażaków, a także proboszcz parafii p.w. Św. Wojciecha 
w Krzepczowie. Po mszy świętej uczestnicy udali się na 
cmentarz parafialny w Drużbicach, gdzie ks. Proboszcz 
Paweł Sudowski poświęcił odrestaurowany Pomnik 
Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach o wol-
ność ojczyzny, a Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowac-
ki wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Drużbice Sylwią 
Stelmach-Piątkowską i Radnymi Gminy złożyli kwiaty 
na mogile. Następnie w uroczystym pochodzie, przy 
dźwiękach Orkiestry Dętej Suchcice i Okolice, uczestni-
cy wydarzenia prowadzeni przez poczty sztandarowe 
OSP, przeszli na Gminną Halę Sportową. Po uroczystym 
powitaniu zebranych gości przez Wójta Gminy Drużbice 
Pana Tomasza Głowackiego mogliśmy wysłuchać pie-
śni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Ludowego Ale 
Babki, a także uczniów ze szkół podstawowych z terenu 
Gminy Drużbice. Po występach goście mogli spróbować 
wyśmienitych potraw z gęsiny oraz rogali świętomarciń-
skich przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich  
z: Ras, Podstoły,Suchcic, Wadlewa, Stefanowa, Chyno-
wa i Zwierzyńca oraz przez Stowarzyszanie Wsi Hucisko 
i okolice. 

UROCZYSTOŚCI 11 LISTOPADA
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Z  Ż YC I A  B I B L I O T E K I

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Z okazji Tygodnia Bibliotek przypadający w dniach 8-15 maja, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Drużbicach zorganizowała szereg wydarzeń: Rajd Rowerowy „Odjaz-
dowy Bibliotekarz” spotkanie autorskie z pisarką Moniką Sawicką, spotkania bi-
blioteczne z przedszkolakami z terenu gminy Drużbice ( 8 grup przedszkolnych). 
Łącznie w Tygodniu Bibliotek z naszą Biblioteką spotkało się około 150 dzieci.

MAJ – CUDOWNY WEEKEND W PIENINACH 
20-22 MAJA 2022 ROKU.

Zwiedzaliśmy Pieniny – jeden z najciekawszych kierunków turystycznych w Pol-
sce. Na ich atrakcyjność wpływa przede wszystkim Przełom Dunajca – pomnik 
przyrody o światowym znaczeniu. Nie ma osoby, której nie zachwyciłoby bogac-
two przyrody, pięknych krajobrazów oraz mnóstwo atrakcji tej krainy. Oprócz wy-
poczynku była również możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc. Wycieczka do-
starczyła nam niezapomnianych wrażeń i zapewne będziemy miło ją wspominać 
przez długi czas. We wspaniałych humorach, planując następną wycieczkę wraca-
liśmy do domów. 

31 MAJA DZIEŃ BOCIANA BIAŁEGO.
Z okazji Dnia Bociana Białego Biblioteka zorganizowała konkurs literacki dla dzieci i 
młodzieży na  „Wiersz o Drużbickim Bocianie” oraz konkurs plastyczny na ilustrację 
do książki „Kajtkowe Przygody” Marii Kownackiej.

AKTYWNE WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ
W okresie od 27.06 – 08.07.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach 
wraz z Urzędem Gminy w Drużbicach zorganizowała Aktywne wakacje z bibliote-
ką. W ciągu dziesięciu dni zajęć dzieci uczestniczyły w:
• Wycieczce do ośrodka agroturystycznego „Dobronianka”
• Zajęciach edukacyjnych, zorganizowane we współpracy z Nadleśnictwem 

Bełchatów - „Poszukiwanie Leśnych Skarbów” oraz zajęciach w Leśniczówce 
w Głupicach,

• Warsztatach ceramicznych przeprowadzonych przez Panią Ewę Ber – wła-
ścicielkę Pracowni Ceramiki „Zbychewka”,

• Warsztatach profilaktycznych dla dzieci, poprowadzonych przez edukatorkę                
i terapeutkę Panią Justynę Maciejewską z firmy „Szepnąć Słówko”,

• Wycieczce do ośrodka Resort Malutkie koło Radomska.
• Grach i zabawach sportowych,
Przez  całe  ferie  dzieciom  towarzyszył  gminny  dmuchaniec,  który  sprawiał  dużo 
radości.
W zajęciach wakacyjnych wzięło udział 50 dzieci z terenu Gminy Drużbice.
Wakacyjne zajęcia dla dzieci były współfinansowane ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach.

ZESPÓŁ LUDOWY ALE BABKI W FOLKOWYM WYDANIU.
W styczniu bieżącego roku Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek do Na-
rodowego Centrum Kultury o sfinansowanie projektu pod tytułem ”Zakup strojów 
ludowych dla Zespołu Ludowego ALE BABKI”. Wniosek został pozytywnie rozpa-
trzony i Biblioteka otrzymała 25 000,00 zł na realizację projektu. W ramach re-
alizacji projektu Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach zorganizowała szereg 
wydarzeń promujących zakupione stroje: m.in. koncert w Rodzinnym Domu Pomo-
cy „Magnolia”w Teresinie, wydarzenie przybliżające regionalne obrzędy i tradycje 
„ Pirzowka – czyli darcie piór”, koncert na Pikniku Stowarzyszeń w Bełchatowie.

MY RÓWNIEŻ UCZESTNICZYMY W NARODOWYM CZYTANIU
W dniu 5 września 2022 r. w ramach Ogólnopolskiej Akcji pn. „Narodowe Czyta-
nie” odbyło się w ogrodzie przy Świetlicy Wiejskiej  w Drużbicach Kolonii wspólne 
czytanie „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza. W role lektorów wcielili się: 
Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki, Pani Izabela Bechcińska uczniowie Ze-
społu Szkolno Przedszkolnego w Drużbicach oraz pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Drużbicach.

WRZEŚNIOWA  WYCIECZKA  NAD  MORZE
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Drużbice Biblioteka  
zorganizowała w dniach 9-11 września trzydniową wycieczkę nad morze podczas, 
której zwiedzaliśmy Władysławowo, Juratę, Hel i Puck. Wycieczka dostarczyła nam 
niezapomnianych wrażeń i zapewne będziemy miło ją wspominać przez długi czas

„NOC BIBLIOTEK „ z Biblioteką w Drużbicach
30 września br. bawiliśmy się na kolejnej NOCY BIBLIOTEK zorganizowanej przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Drużbicach. W tym roku pod hasłem "To się musi 
powieść - nie jesteś sam w sieci". Warsztaty dla młodzieży z cyberprzemocy po-
prowadziła firma SZEPNĄĆ SŁÓWKO. Po zajęciach i zabawie przyszedł czas na piz-
zę, a następnie na wieczorny film.
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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

W Drużbicach przed budynkiem Urzędu Gminy stoi czer-
wone serce – pojemnik na plastikowe nakrętki. Podejmując 
decyzję, co zrobić z gromadzącymi się w domu systema-
tycznie plastikowymi nakrętkami pamiętajmy, że nakrętki 
wrzucone do tego pojemnika pomogą dzieciom dotkniętym 
niepełnosprawnością spowodowaną spożywaniem alkoho-
lu przez ich matki w trakcie ciąży (FAS).
Nawet niewielka ilość alkoholu wprowadzona do organi-
zmu kobiety w ciąży może grozić poważnymi, nieodwracal-
nymi konsekwencjami dla dziecka, a w najcięższych przypad-
kach może prowadzić do konieczności sprawowania nad tym 
dzieckiem opieki przez całe jego życie. 
Mamo! Jeśli Twoje dziecko ma problemy z nauką, bywa 
„niegrzeczne”, zachowuje się nieadekwatnie do sytuacji lub 
w inny sposób odbiega funkcjonowaniem od rówieśników i 
jednocześnie masz świadomość, że w czasie ciąży choćby 
raz wypiłaś jakikolwiek alkohol, to możesz pomóc swojemu 
dziecku zgłaszając się do Regionalnego Punktu Diagnozy 
i Terapii FASD w Łodzi. Więcej informacji można uzyskać 
telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 
16.00, pod nr tel. 42/203-48-53.
Im wcześniej dziecko otrzyma właściwą diagnozę, tym 
szybciej zostanie objęte pomocą i wsparciem dostosowa-
nymi do jego indywidualnych potrzeb!

W październiku br. minął rok od otwarcia w Dru-
żbicach Punktu Wymiany Rzeczy „Kredens”. To 
już rok, a nadal cieszy się on niesłabnącym zain-
teresowaniem. W tym czasie „Kredens” odwie-
dziło kilkaset osób, a kilka tysięcy przedmiotów 
zmieniło właściciela. Są to głównie rzeczy uży-
wane, ale zdarzają się również artykuły nowe, 
jak mówią osoby pozbywające się ich „nietrafio-
ne zakupy”, a czasami też „nietrafione prezenty”. 
Zarówno wśród osób oddających jak i zaopatru-
jących się największym zainteresowaniem cie-
szy się odzież. I jej właśnie jest najwięcej. Mo-
żemy tu jednak również znaleźć obuwie, drobne 
artykuły gospodarstwa domowego, bibeloty, 
zabawki, torebki damskie, akcesoria dla dzieci i 
in. Do „Kredensu” przyjmowane są tylko rzeczy, 
które nadają się do dalszego użytkowania.
Korzystając z „Kredensu” nie tylko możemy po-
zbyć się niechcianych przedmiotów, nie tylko 
bezpłatnie zaopatrzyć się w przedmioty, których 
potrzebujemy. Korzystając z „Kredensu” DBAMY O ŚRODOWISKO NATURALNE! Ograniczamy wyrzucanie rzeczy do śmieci, ograniczamy ku-
powanie nowych rzeczy. My - Mieszkańcy Gminy Drużbice dbamy o środowisko naturalne i wymieniamy się rzeczami!
Punkt prowadzą pracownicy GOPS z pomocą mieszkanki Drużbic-Kolonii Pani Małgorzaty, której serdecznie dziękujemy za ogromne zaanga-
żowanie i poświęcony czas oraz życzliwość i niesienie bezinteresownej pomocy na rzecz mieszkańców naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy 
do kontaktu z GOPS osoby, które podobnie jak Pani Małgorzata chciałyby zaangażować się w pomoc dla lokalnej społeczności.
Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu: we wtorki w godzinach od 15.00 do 17.00 oraz w piątki w godzinach od 8.00 do 10.00. Zapraszamy!

Zbieramy nakrętki na pomoc  
dla dzieci niepełnosprawnych

To już rok!
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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 realizuje opiekę wytchnieniową na terenie naszej Gminy. Dzięki tej 
usłudze członkowie rodzin sprawujący bezpośrednią, całodobową opiekę nad osobami niesamodzielnymi i zamieszkują-
cy we wspólnym gospodarstwie domowym zostali odciążeni z codziennych obowiązków, by mogli zadbać o swoje zdro-
wie, odpoczynek i regenerację sił. 
W 2023 r. planowana jest kontynuacja realizacji usługi w ramach kolejnej edycji resortowego Programu Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej 
przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami 
posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z nim. Usługa 
przysługuje w przypadku zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawo-
wania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną w takim zakresie, że funkcjonowanie opiekuna jest całkowicie 
uzależnione od sprawowanej opieki i pomocy osobie niepełnosprawnej.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej mogą kontaktować się osobiście lub telefonicznie z pra-
cownikami socjalnymi GOPS, tel. 44 631-10-13.

Gmina Drużbice przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. 
Marka Edelmana w okresie od kwietnia do października 2022 r. re-
alizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie 
osobom, spełniającym kryteria dochodowe, pomocy żywnościowej 
oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze.:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomi-

dorowy,  powidła śliwkowe); 
• skrobiowe (makaron jajeczny), 
• mleczne (mleko UHT), 
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli 

w oleju), 
• cukier  biały, 
• tłuszcze (olej rzepakowy), 

W ramach Programu w 2022 r. z pomocy skorzystało 1027 miesz-
kańców naszej gminy, wydano 2000 paczek żywnościowych o łącz-
nej masie  25 ton, tj.  25 kg produktów na 1 osobę.  W ramach działań 
towarzyszących 23 osoby skorzystały z warsztatów dietetycznych. 
Nabór wniosków do kolejnej edycji Programu planowany jest od  
stycznia 2023 roku. Zapisy będą przyjmowane telefoniczne lub 
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Drużbicach. 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej po-
trzebującej:
Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny spełniające jedno-
cześnie dwa warunki:
Warunek I: pomocą mogą być objęte osoby znajdujące się w trud-
nej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w ustawie 
o pomocy społecznej, tj. trudna sytuacja życiowa winna wynikać
z takich powodów jak:
• ubóstwa;
• sieroctwa;
• bezdomności;
• bezrobocia;
• niepełnosprawności;
• długotrwałej lub ciężkiej choroby;
• przemocy w rodzinie;
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i pro-

wadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych;

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego;

• a lkoholizmu lub narkomanii;
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
• klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
Warunek II: pomocą mogą być objęte osoby i rodziny spełniające 
następujące kryteria dochodowe:
• 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).

• 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nie-
przekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego 
do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Opieka wytchnieniowa

Pomoc żywnościowa
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W dniu 18.11.2022 r. swoje pierw-
sze urodziny obchodził Gminny 
Żłobek w Drużbicach. 
Z tej okazji opiekunki wraz z naj-
młodszymi mieszkańcami naszej 
Gminy przygotowały występ, w któ- 
rym udział brali również rodzice.
Oficjalnie żłobek otwarto 16. 11. 
2021 r., a do placówki aktualnie 
uczęszcza 24 dzieci.

ZSP DRUŻBICE
23 pazdziernika odbyły się Mistrzostwa LZS woj. łódzkiego w warcabach 100-tu polowych w Lututo-
wie. Aż 7 medali przywieźli nasi zawodnicy z Mistrzostw województwa łódzkiego w warcabach 100-tu 
polowych z Lututowa.
W kat. do 10 lat I miejsce zajęła Kornelia Zawieja. Wśród chłopców II miejsce zajął Aleksander Michaś. 
W kat. do 13 lat III miejsce zajęła Oliwia 
Barańska. Wśród chłopców I miejsce 
zdobył Jakub Michaś, II miejsce zajął Ma-
teusz Dryja. Wśród chłopców do 16 lat II 
miejsce zdobył Kacper Kłucjasz i III miejsce 
dla Macieja Susmęda. Opiekunką druży-
ny była pani Monika Kulik. Gratulujemy

PIERWSZE  
URODZINY

W słoneczny listopadowy poranek, tuż po Zadusz-
kach uczniowie naszej szkoły, kontynuując podjętą 
rok wcześniej akcję, udali się na drużbicki cmentarz, 
aby zapalić symboliczne lampki na grobach nauczy-
cieli, niepedagogicznych pracowników naszej pla-
cówki oraz na mogile poległych żołnierzy.

Światełko pamięci

S Z KO Ł Y
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Igor Kosacki wykazał się niezwykłą inwencją twórczą 
i zajął III miejsce w XX Powiatowym Konkursie „Książ-
ka – obiekt artystyczny”, organizowanym od wielu 
lat przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną  
w Bełchatowie.

W czerwcu, podczas obchodów Dni Patrona Bełchatowa, wręczono nagrody lau-
reatom XIX Powiatowego Konkursu „Pontyfikat Świętego Jana Pawła II”. Zadaniem 
uczestników konkursu było wykonanie lapbooka, który miał przedstawiać wybrane 
wątki z życia polskiego papieża. 
I tu również uczniowie z drużbickiej podstawówki pokazali swoje wspaniałe umie-
jętności. Igor Kosacki za swoją pracą zdobył III miejsce, a Krzysztof Piekarski wy-
różnienie.

Nasi uczniowie świetnie znają zagadnienia dotyczące ochrony przyrody. 

W powiatowym konkursie „Mój las” drużyna w składzie: Ewelina Gajda, Maja Ratalew-
ska, Igor Kosacki, Tomasz Miłkowski i Grzegorz Piekarski zajęła II miejsce. Zaś nagrody 
w konkursie plastycznym zdobyli: 

I - Oliwia Barańska i Maja Ratalewska, 

II - Aleksandra Ślusarczyk i Hanna Chendzlik 

oraz III –Kajetan Sulski i Nina Matyskiewicz. 

„Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, 
zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.” 

Ignacy Jan Paderewski
Uczennica ZSP W Drużbicach, Nina Matyskiewicz, zajęła I miejsce w II Ogólnopol-
skim Konkursie „Ignacy Jan Paderewski pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, 
dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”  zorganizowanym  przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. 
Romana  Dmowskiego  i  Ignacego  Jana  Paderewskiego  w Warszawie,  objętym 
patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra 
Edukacji i Nauki.
Spośród dziewięciu dyscyplin konkursowych (m.in. Pianista, Muzykolog, Historyk, Dzien-
nikarz, Kreator sztuki) Nina wybrała kategorię Dziennikarz i przeniosła się w czasie, stając 
się świadkiem rozwoju kariery artystycznej i politycznej Paderewskiego. 
Komisja konkursowa, podsumowując nagrodzone prace, doceniła zaangażowanie, kre-
atywność ich autorów, staranność i dbałość o zachowanie klimatu oraz ducha epoki,  
w której żył Paderewski.
29 czerwca 2022 r. (w rocznicę śmierci Mistrza) Nina oraz jej nauczyciel prowadzą-
cy, p. Elżbieta Urban, uczestniczyły w Gali Finałowej, która miała miejsce w Auli Nova 
Akademii Muzycznej w Poznaniu. Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom 
poszczególnych kategorii oraz doceniono nauczycieli wspierających uczniów w przygo-
towaniach do konkursu. 
Do II edycji zgłosili się uczniowie łącznie z 12 krajów i trzech kontynentów. Najlicz-
niejszą reprezentację stanowili uczniowie z Polski. Pozostałe zgłoszenia napłynęły ze 
szkół polonijnych m.in. z Austrii, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Uzbekistanu i Włoch.

Rozwiązanie konkursu 
Pontyfikat Świętego Jana Pawła II

Powiatowy Konkurs 
 „Książka – obiekt artystyczny”,

Rozwijamy skrzydła 
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Szkolne wycieczki cieszą się zawsze du-
żym zainteresowaniem naszych wychowa- 
nków, gdyż dają  możliwość odkrywania cie- 
kawych zakątków kraju. W czerwcu taką 
okazję wykorzystali uczniowie klas starszych 
i poznawali Ziemię Kłodzką. Zwiedzili Srebr-
ną Górę, czyli „twierdzę w chmurach”, zeszli 
w podziemia Kopalni Nowa Ruda, obejrzeli 
Kaplicę Czaszek w Czermnej oraz Sanktu-
arium MB w Wambierzycach. Podczas ta-
kiego wyjazdu nie mogło  zabraknąć pieszej 
wycieczki górskim szlakiem. Młodzi turyści 
skalnym labiryntem dotarli na Szczeliniec 
Wielki, najwyższy szczyt Gór Stołowych. 
Częstym celem szkolnych wycieczek jest 
Wrocław, gdyż ma dużo do zaoferowania. 
Szlak wrocławskich krasnoludków, Ostrów 
Tumski czy ogród zoologiczny, w którym 
niewątpliwie atrakcją jest wspaniałe Afryka-
narium – te miejsca zna już wielu uczniów 
naszej szkoły. 
Podczas kolejnego wyjazdu do stolicy Dol-
nego Śląska uczniowie klas starszych zwie-
dzili Hydropolis, czyli multimedialne centrum 
wiedzy o wodzie, a także, jak na uczniów 
szkoły kościuszkowskiej przystało, obejrzeli 
„Panoramę Racławicką” - dzieło Jana Styki  
i Wojciecha Kossaka.
O swoim patronie nie zapomniała również 
kolejna grupa wycieczkowiczów, która pod- 
czas dwudniowego wypadu do Krakowa 
pomaszerowała na Kopiec Kościuszki. W gro- 
dzie Kraka uczniowie zwiedzili jeszcze Zamek 
Królewski na Wawelu, Kościół Mariacki, Ry-
nek Główny i klimatyczny Kazimierz.
Wiele do zaoferowania ma także nasz region. 
Można tu znaleźć ciekawe miejsca, również 
na relaks i dobrą zabawę. Uczniowie klas 
młodszych poznawali Łódź. W palmiarni oglą-
dali egzotyczne rośliny, w planetarium obser-
wowali noce niebo, a na Ulicy Żywiołów eks-
perymentując, odkrywali otaczający nas świat.
Kolejną świetną okazją do zabawy oraz po-
znawania świata była dla młodszych dzieci 
wizyta w ośrodku agroturystycznym „Dobro-
nianka”. Ich starsi koledzy zaś mogli spraw-
dzić swoją wytrzymałość i sprawność, zdo-
bywając Górę Kamieńsk. 

Szanujemy przeszłość
Przez trzy kacety – historia prawdziwa
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraź-
niejszości ani prawa do przyszłości.”
Słowa Józefa Piłsudskiego były mottem spotkania najstarszych uczniów na-
szej szkoły z p. Piotrem Firkowskim, synem więźnia trzech niemieckich obozów 
koncentracyjnych p. Mirosława Firkowskiego, pseudonim „Sławek”. Uczniowie 
mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat życia więźniów w obozach koncen-
tracyjnych, jak również obejrzeć film dokumentalny i unikatowe zdjęcia będące 
świadectwem tamtych czasów. Była to dla wszystkich niezwykła lekcja historii.

Poznajemy nasz kraj
S Z KO Ł Y



17
GM

IN
A 

DR
UŻ

BI
CE

 
W

W
W

.D
RU

ZB
IC

E.
PL

W ubiegłym miesiącu uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych w Wadlewie i w Rasach uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych 
dotyczących używania substancji psychoaktywnych jak również skutków ubocznych spożywania alkoholu. Zajęcia przeprowadzili funk-
cjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz funkcjonariusze z Posterunku Policji w Drużbicach. Młodzież mogła się 
przekonać, jak czuje się osoba po zażyciu używek - poprzez założenie specjalnych okularów - narkogogli oraz alkogogli . W zajęciach 
brała udział Zastępca Wójta Gminy Drużbice Pani Dorota Augustyniak, która wspólnie z funkcjonariuszami rozdała uczniom kamizelki 
odblaskowe, które są bardzo ważnym elementem ubioru na drodze. Kamizelki zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Drużbicach. 

W dniu 27 września 2022 r. Szkołę Podsta-
wową w Rasach odwiedziły Mobilne Labora-
toria Przyszłości. Edukatorzy przeprowadzili 
kilkugodzinne warsztaty dla uczniów naszej 
placówki w dwóch obszarach tematycznych: 
druk 3D i inteligentny świat.

Podróże kształcą, to powiedzenie znają 
wszyscy bardzo dobrze. O jego prawdziwo-
ści przekonali się uczniowie naszej szkoły.
W październiku 2022 r. uczniowie i nauczy-
ciele ze Szkoły Podstawowej w Rasach mieli 
okazję wziąć udział w trzech wycieczkach: 
1. uczniowie klas I-III pojechali do Torunia, 

atrakcje:  zwiedzanie Starego i Nowego 
Miasta, wizyta w Domu Mikołaja Ko-
pernika, seans w Planetarium, wizyta 
w Bazie MARS oraz zwiedzanie inte-
raktywnej wystawy w sali Geodium.

2. uczniowie klas IV-VIII w Góry Świę-
tokrzyskie; atrakcje: Dąb Bartek - 
jeden z najstarszych w Polsce dębów, 
chroniony prawem jako pomnik przy- 
rody; Mauzoleum Martyrologii Wsi Pol- 
skich w Michniowie; wejście na szczyt  
Łysej Góry, zwiedzanie Klasztoru Św. 
Krzyża,  Klasztoru Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej oraz krypty Jere-
miego Wiśniowieckiego.

3. Uczniowie klas IV-VIII do  Szreniawy  
i Kórnika: zwiedzali Narodowe Muzeum 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie oraz Zamek w Kór-
niku.

 
Wycieczki zostały zrealizowana  
dzięki wsparciu finansowemu  
uzyskanemu z programu MEN  

«Poznaj Polskę».

 

 

10 listopada w Szkole Podstawowej w Ra-
sach odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
w szkolnych konkursach zorganizowanych  
z okazji obchodów 11 Listopada – Święta 
Niepodległości, które zostały objęte  Patro-
natem Wójta Gminy Drużbice – pana Toma-
sza Głowackiego:
- konkurs historyczny „Polska Niepodległa”
I miejsce: Miłosz Tajdos z klasy VI
II miejsce: Oliwia Pankiewicz z klasy V
III  miejsce: Gabriela Olejnik z klasy IV
Wyróżnienie: Paulina Olejnik z klasy VIII.

- Konkurs plastyczny z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Mediacji – mediacje rówieśnicze 
Kategoria: praca grupowa
Im. Uczniowie oddziału przedszkolnego
 II m. uczniowie klasy II
III m. uczniowie klasy III - Oskar Wróblewski 
i Jeremi Koput
Kategoria : Praca indywidualna
Klasy IV-VIII:
Im. Oliwia Pankiewicz
IIm. Lena Ławińska

Klasy I-III
Im. Olimpia Binkowska
IIm. Anna Krawczyk
IIIm. Oskar Wróblewski

W dniu 18 października 2022 r. najmłodsi  
uczniowie naszej szkoły mogli podziwiać bo-
gate zbiory Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
w Bełchatowie. Wycieczka została zreali-
zowana w ramach projektu „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa”, dzięki któremu 
udało nam się również pozyskać dofinansowa- 
nie na  nowości wydawnicze dla oddziału przed- 
szkolnego w naszej szkole. Najmłodsi ucznio-
wie mogą cieszyć się z nowych lektur, rozwijać 
wyobraźnię  i umiejętności czytelnicze. 

 

Wycieczka do Schroniska
10 października „Zerówka” Szkoły Podsta-
wowej w Rasach  odwiedziła Schronisko  
w Bełchatowie.  Celem wycieczki było prze-
kazanie karmy dla bezdomnych psów i ko-
tów. Zebraliśmy łącznie 35,50 kg karmy su-
chej i 6,70 kg karmy mokrej. Do naszej zbiórki 
dołączyli również uczniowie klas starszych. 
Wizyta przyniosła uczniom nie tylko ważne 
doświadczenie i interesującą wiedzę o funk-
cjonowaniu schroniska, o warunkach życia 
zwierząt, ale również dużo emocji oraz żywą 
lekcję empatii i wrażliwości na los i potrzeby 
bezdomnych czworonogów. 
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Jak co roku na boisku Orlik w Rasach w dniu 
09.11. 2022 r. odbył się mecz z okazji Święta 
Niepodległości. 
Mieszkańcy Gminy Drużbice rozegrali mecz Biali 
kontra Czerwoni. Oj była wspaniała rywalizacja 
fair play. Drużynom gratulujemy i dziękujemy. 

W dniu 02.10.2022 r. na hali  
w Drużbicach miała miejsce in-
auguracja sezonu 2022/2023 
rozgrywek 3 ligi tenisa stołowe-
go, Pan Wójt Tomasz Głowac-
ki przy okazji tego wydarzenia 
wręczył zawodnikom GLKS Dru-
żbice okazały puchar za histo-
ryczny awans do rozgrywek 3 ligi 
w ubiegłym sezonie oraz bardzo 
dobrą grę, która przyczyniła się 
do pewnego utrzymania na tym 
poziomie rozgrywkowym. 
W tym dniu naszym zawodni-
kom zostały przekazane również 
2 nowe stoły do rozgrywek ligo-
wych, które to gmina pozyskała 
dzięki dotacji z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Łódz-
kiego. 

12.06.2022r. w Gminnej Hali Sportowej 
w Drużbicach odbył się turniej Tenisa Sto-
łowego o Puchar Wójta Gminy Drużbice. 
Pierwsza tego typu impreza cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, wzięło w niej 
bowiem udział blisko 40-stu zawodników.  
W grach pojedynczych wyniki kształtowały 
się następująco: I miejsce - Łukasz Oracz 
(GLKS Szczerców) II miejsce - Krzysztof 
Orpel (GLKS Drużbice) III miejsce - Michał 
Oracz (LKS Stomil Bełchatów) IV miejsce 
- Rafał Dudziński (GLKS Drużbice). Wyniki 
gier podwójnych: I miejsce - Waldemar Józa-
la, Tomasz Zajda II miejsce - Łukasz Oracz, 
Włodzimierz Wojewoda III miejsce - Michał 
Oracz, Kamil Wawszczak, IV miejsce - Rafał 
Dudziński, Marcin Oset. Niezmiernie cieszy 
fakt, iż ten piękny sport, rozwijający inteli-
gencję oraz zwiększający koordynację rucho-
wą, cieszy się powodzeniem również wśród 
najmłodszych. Poniżej wyniki pojedynków 
rozegranych wśród dzieci do lat 13-stu:  
I miejsce - Mikołaj Zajda (ULKS Moszczeni-
ca) II miejsce - Dominik Becht (ZSP Drużbice)  
III miejsce - Miłosz Zajda (ULKS Moszczeni-
ca).Najlepszym zawodnikom puchary wrę-
czył Wójt Gminy Drużbice - Pan Tomasz 
Głowacki, który objął swym patronatem ten 
turniej oraz przedstawicielka Rady Gminy 
Drużbice - Pani Anna Książczyk-Becht. 

S P O R T
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WAŻNE TELEFONY I ADRESY

Urząd Gminy 
w Drużbicach
Drużbice 77A 

97-403 DRUŻBICE

tel. 44 631-10-78

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Drużbicach
Drużbice 20

97-403 Drużbice
tel. 44 631-10-88

Posterunek Policji 
w Drużbicach

Drużbice-Kolonia 137
97-403 Drużbice

tel. 47 846-54-98

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II 

w Wadlewie
Wadlew 55

97-403 Drużbice
tel. 44 631-12-87

Szkoła Podstawowa
 im. H.Sienkiewicza 

w Rasach
Rasy 27

97-403 Drużbice
tel. 44 631-12-35

Zespół 
Szkolno-Przedszkolny 

w Drużbicach
Drużbice 15

97-403 Drużbice
tel. 44 631-10-91

NZOZ Poradnia
Medycyny Rodzinnej 

w Wadlewie
Wadlew 78

97-403 Drużbice
tel. 44 631-12-85

NZOZ Poradnia
Medycyny Rodzinnej 

w Suchcicach
Suchcice 61

97-403 Drużbice 
tel. 44 631-15-60

NZOZ Drużbice
Drużbice 20a

97-403 Drużbice
tel. 44 631-10-67

Poczta Polska 
w Drużbicach
Drużbice 86

97-403 Drużbice
tel. 44 635-73-42

Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów 

Komunalnych
Drużbice-Kolonia 86

97-403 Drużbice 

Prywatny Gabinet 
Weterynaryjny

Maciej Stanisławski
Drużbice 77B

97-403 Drużbice
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