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D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W
Ze względu na pandemię koronawirusa rok 
2020 różni się znacznie od poprzednich lat. 
Wiele uroczystości gminnych ograniczono 
wyłącznie do symbolicznych obchodów,  
z udziałem ograniczonej liczby mieszkań-
ców. Bezpieczeństwo i troska o zdrowie, 
zwłaszcza osób starszych, były i są dla Wój-
ta Gminy Drużbice najważniejsze. Mimo wie-
lu ograniczeń życia społecznego, o zastoju  
w inwestycjach nie było mowy.
 - To był bardzo trudny, ale udany rok, jeśli 
chodzi o wykonanie budżetu -  podkreśla To-
masz Głowacki...

Redakcja: Plany planami, Panie Wójcie, ale 
rzeczywistość bywa różna. To był wyjątko-
wo trudny rok, wiele trudnych decyzji, które 
trzeba było podjąć, by jak najlepiej zadbać  
o bezpieczeństwo w gminie. Udało się?
Tomasz Głowacki: Faktycznie, takiej sy-
tuacji nikt się nie spodziewał. Weszliśmy  
w nowy rok ze świadomością tego, co jesz-
cze wówczas działo się z dala od nas –  
w Chinach. Wirus jednak rozprzestrzeniał 
się bardzo szybko, aż w końcu dotarł rów-
nież do Polski. Stan pandemii na taką skalę 
dla wszystkich krajów był ogromnym zasko-
czeniem. Trzeba było podejmować szybkie, 
ale i radykalne działania, również na szcze-
blach samorządowych. Mimo tego, że latem 
sytuacja nieco się ustabilizowała, by chronić 
naszych mieszkańców, zdecydowałem o re-
zygnacji ze wszelkich imprez integracyjnych. 
Nawet dożynki były skromniejsze... Urząd 
Gminy również, w pewnych okresach, funk-
cjonował z ograniczeniem, ale nikt nie zo-
stał odprawiony z kwitkiem. Wszyscy stara-
liśmy się, by było jak najbardziej normalnie... 
I mam nadzieję, że się udało. 

R: Ograniczenia w życiu społecznym dość 
mocno dały się we znaki, ale na szczęście 
koronawirus nie wpłynął na żadną z zapla-
nowanych inwestycji. Patrząc na wykona-
nie planów budżetowych, śmiało można 
stwierdzić, że był to pracowity rok. 
T.G: Pracowity i udany. Wykonaliśmy mo-
dernizacje i przebudowy kilku istotnych dla 
mieszkańców – także rolników – odcinków 
dróg. Największa inwestycja to przebudo-
wa drogi Wdowin Kolonia-Suchcice warta 
ponad 340 tys. zł. Podobny zakres prac zo-
stał wykonany we wrześniu w Gręboszowie.  

W minionym roku drogowcy pracowali tak-
że m.in.w: Depczyku, Józefowie, Woli Głu-
pickiej, na Zwierzyńcu, Podstole, Drużbi-
cach, Rasach i Bukowiu Górnym. Wiele prac 
związanych z poprawą stanu nawierzchni 
dróg wykonywaliśmy również we własnym 
zakresie – zajął się tym Referat Remon-
towo-Techniczny. W ostatnich miesiącach 
zrealizowano także nowe odcinki oświetle-
nia drogowego na terenie gminy Drużbice za 
kwotę blisko 70 tysięcy zł. Pod koniec roku 
podpisaliśmy również umowę na termo-
modernizację budynku urzędu gminy oraz 
na odbiór i utylizację azbestu. Sięgamy po 
zewnętrzne pieniądze wszędzie, gdzie to 
tylko możliwe, bo budżet naszej gminy jest 
skromny.

R: Skromny, ale mimo tak licznych inwesty-
cji, udało się nawet wypracować nadwyżkę 
w kwocie 10 tys. zł?
T.G: Tak, rzeczywiście, a będzie ona prze-
znaczona na spłatę wcześniejszych zobo-
wiązań. Warto podkreślić, że wielu z tych 
inwestycji, o których wspomniałem, nie 
udałoby się wykonać gdyby nie pieniądze 
„z zewnątrz”: z budżetu Gminy Kleszczów, 
z budżetu województwa łódzkiego, ale rów-
nież z wielu unijnych programów. W 2020 r. 
pozyskaliśmy z różnych źródeł w sumie po-
nad 2 mln zł (red. 2 mln 6 tys. 118, 35zł).

R: Koniec roku to czas intensywnych roz-
mów związanych z pracami nad budżetem 
na kolejny rok. W 2021 r. na tzw. wydat-
ki majątkowe zaplanowano kwotę ponad  
1 mln 345 tys. zł. Jakich inwestycji mogą się 
spodziewać mieszkańcy?
T.G: To będzie kolejny rok kontynuacji pod-
jętych inwestycji w obszarze: modernizacji 
dróg, budowy oświetlenia, ale także budowy 
i modernizacji sieci wodociągowych. Mamy 
nadzieję, że pandemia ustąpi, a życie spo-
łeczne wróci do normy. Dlatego też nadal in-
westować będziemy w budowę placów za-
baw, organizację terenów rekreacyjnych dla 
mieszkańców, remonty świetlic wiejskich 
oraz ich doposażenie. Cały czas myślimy 
również o obiektach sportowych, które będą 
stanowić uzupełnienie istniejącej bazy. Chcę 
podkreślić, że w wiele zadań angażowane 
są środki z funduszu sołeckiego. Mieszkań-
cy dokładają pieniądze na przykład na przy-

gotowanie dokumentacji technicznej, czy 
zakup kruszywa, jeśli mamy do czynienia 
z modernizacją drogi. To bardzo ważne, bo 
takie „wspólne inwestycje” budują poczu-
cie jedności, zaangażowania, często takie-
go nieformalnego nadzorowania ekip (red. 
uśmiech)... no i dbałości o to, co powstaje. 

R: Wrócę jeszcze na chwilę do pandemii 
koronawirusa, która zmieniła życie nas 
wszystkich. W jaki sposób w Gminie Druż-
bice pomagano mieszkańcom przetrwać ten 
ciężki czas?
T.G: Tak naprawdę niewiele mogliśmy zrobić 
na poziomie samorządów, wszystkie wy-
tyczne wynikały z decyzji rządu. Na pochwa-
łę zasługuje spontaniczna akcja szycia ma-
seczek wraz z Gminną Biblioteką Publiczną, 
kołami gospodyń wiejskich i mieszkankami 
naszej gminy – za tę inicjatywę serdecznie 
dziękuję. Zakup maseczek sfinansowany był 
również z budżetu gminy, kilkaset otrzyma-
liśmy także od sponsorów. Przed świętami 
wielkanocnymi żywność w ramach progra-
mu POPŻ do domów osób potrzebujących 
rozwieźli nasi wolontariusze, radni i sołtysi 
– im także należą się podziękowania za tą 
bezinteresowną pomoc. 

R: Stoimy u progu najpiękniejszych świąt  
w roku. Niestety one też będą inne niż te, 
które celebrowaliśmy przed laty... 
T.G: Będą, na pewno. W trosce o naszych 
najbliższych, zwłaszcza osoby starsze, po-
winniśmy ograniczyć spotkania w dużych 
gronach. Mimo to, niech to będzie czas wy-
pełniony nadzieją, miłością, zrozumieniem  
i docenieniem tego, co mamy. Los pokazu-
je bowiem, że nic nie jest nam dane na za-
wsze... Życzę Państwu przede wszystkim 
zdrowia i dużo duchowego ciepła. Wszyst-
kiego, co najlepsze!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu  
przede wszystkim zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i nadziei na lepsze jutro.  

Niech magia wigilijnego wieczoru napawa Was i Wasze rodziny spokojem  
i radością ducha, daje wytchnienie od codziennych problemów i budzi w sercach optymizm.  

Nowy rok zaś, niech przyniesie same pogodne, wolne od trosk i zmartwień dni  
oraz dostarczy wielu okazji do realizacji osobistych zamierzeń.

Wójt Gminy Drużbice 

Tomasz Głowacki

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice 

Sylwia Stelmach-Piątkowska
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KGW Wadlew
Woda śledziowa

Składniki
Przygotowujemy śledzie solone całe z mleczem.
Śledzie oporządzamy, płuczemy zdejmujemy skórę i zamaczamy na 
noc w wodzie z dodatkiem octu.  

Przygotowanie wody
Wodę zagotować z pieprzem w ziarenkach, dodać 3-4 ziarenka ziela 
angielskiego, 2-3 listki liścia laurowego.
1 cebulę kroimy w kostkę, zaparzamy wrzątkiem i dodajemy do wy-
studzonej wody.
Mlecze wyjęte ze śledzi rozcieramy łyżką i również dodajemy do 
wody przyprawiając to pieprzem mielonym.
Do wody wlewamy śmietanę (najlepiej 30%), wszystko mieszamy  
i dodajemy 2 łyżki stołowe octu ,wszystko razem mieszamy.
Śledzie kroimy w dzwonki i dodajemy do naszej przygotowanej 
wody.

KGW Stefanów
Gołąbki z kaszą  

w sosie grzybowym

Składniki:
• kasza gryczana,
• 1 kapusta,
• 3-4 garście suszonych grzybów,
• 2 duże cebule,
• 1 jajko,
• sól, pieprz do smaku.

Przygotowanie
Grzyby zalewamy wodą, gotujemy do miękkości. Wody nie wylewa-
my.
Kapustę blanszujemy jak na gołąbki. Ugotowane grzyby kroimy  
w cienkie paski. Mieszamy z ugotowaną i ostudzoną kaszą, dopra-
wiamy solą i pieprzem, dodajemy jajko. Na każdy liść kapusty na-
kładamy odpowiednią ilość farszu. Układamy w garnku, zalewamy 
wodą z grzybów lekko doprawioną. 

Sos grzybowy:  zeszklić dwie cebule na maśle, wrzucić leśne, obgo-
towane grzyby lub pieczarki. Podsmażyć. Dodać 400 ml śmietany 
30%, doprawić pieprzem i solą. Dusić dopóki sos nie zgęstnieje. Na 
koniec dodać natkę pietruszki (opcjonalnie).

KGW Chynów 
Wigilijna kapusta  

z grochem

Składniki:
• średnia główka białej kapusty,
• 40 dag białej fasoli Jaś,
• 4 średnie ziemniaki,
• 1 średnia cebula,
• sól, pieprz, kwas cytrynowy.

Przygotowanie
Fasolę dzień wcześniej namoczyć. Następnie ugotować, pod ko-
niec gotowania dodać ziemniaki. Kapustę poszatkować i ugotować. 
Następnie odcedzić i utłuc. Dodać do niej utłuczone ziemniaki razem 
z fasolą. Wszystko wymieszać, doprawić do smaku solą i pieprzem 
oraz podsmażoną na oleju cebulą.

Wigilijne smaki
P R Z E P I S Y

Jest taki dzień...
Wigilia to jedyna taka wyjątkowa kolacja w roku.  Według polskiej  

tradycji tego wieczoru na stole stawiamy 12 postnych potraw,  
a każdej z nich należy choć odrobinę spróbować. Bożonarodzeniowe  
menu w dużej mierze zależy od regionu oraz upodobań kulinarnych  
rodziny, bo przecież każda gospodyni ma swą własną, sprawdzoną  

recepturę.  Poniżej prezentujemy przepisy na wigilijne potrawy  
przygotowane przez Panie z naszych Kół Gospodyń Wiejskich. 

Na naszym stole oprócz wody śledziowej przygotowałyśmy jesz-
cze makowiec na cieście drożdżowym, barszczyk czerwony, łazanki 
z grzybami i kapustą oraz rybę w galarecie.
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I N W E S T YC J EP R Z E P I S Y
KGW  Suchcice  

Szczupak wigilijny  
z sosem 

Składniki:
• 1 kg szczupaka,
• 1 szklanka soku pomarańczowego,
• 1 pomarańcza,
• 2 cebule,
• 1 pomidor,
• zielona pietruszka,
• 1 liść laurowy,
• 1 łyżka oleju,
• sól,
• pieprz biały,
• mąka pszenna (do sosu).

Przygotowanie
Rybę sprawić, dokładnie umyć, wyfiletować, 
przyprawić, odstawić na 30 min. Cebulę 
obrać, pokroić w plastry. W odpowiednim 
naczyniu rozłożyć plastry cebuli, przypra-
wić, dodać olej. Na warstwie cebuli ułożyć 
filety ze szczupaka, wlać sok pomarańczo-
wy. Piekarnik nagrzać do temp. 180 stopni, 
zapiec w nim rybę przez około 15 minut. Na 
półmisku ułożyć warstwę cebuli, na niej fi-
lety ze szczupaka, udekorować pokrojonym 
w ósemki pomidorem i cząstkami poma-
rańczy. Pozostały po pieczeniu sos zagęścić 
mąka, podać w sosjerce.

 KGW w Rasach
Barszcz czerwony  

z uszkami

Składniki:
barszcz:
• 1kg buraków czerwonych, 
• 7-10 dag suszonych grzybów, 
• 2 cebule, 
• łyżka masła,
• kilka ziaren ziela angielskiego,

• liść laurowy,
• sok z cytryny,
• cukier, 
• pieprz, sól
ciasto: 
• 15 dag mąki,
•  jajko
•  sól
• farsz:
• grzyby z wywaru, 
• łyżka tartej bułki, jajko, 
• sól , pieprz.

Przygotowanie
Grzyby umyć, zalać zimną wodą i odstawić 
na kilka godzin, następnie ugotować (w tej 
samej wodzie), odcedzić i odstawić. Buraki 
obrać, wypłukać, drobno pokroić i wrzucić 
do garnka. Dodać pokrojoną cebulę, przy-
prawy, zalać zimną wodą i ugotować. Gdy 
wywar z buraków przestygnie, przecedzić 
go, dodać do wody z grzybów, podgrzać, 
przyprawić odrobiną cukru, pieprzem, solą 
i sokiem z cytryny. Do gorącego barszczu 
włożyć odrobinę masła.
Ciasto i farsz na uszka: Z lekko posolonej mąki 
i jaj zagnieść ciasto (jeśli jajo jest nieduże, 
trzeba dodać odrobinę wody, aby ciasto nie 
było za twarde), cienko je rozwałkować i po-
kroić na małe kwadraciki. Drobniutko posie-
kaną cebulę zeszklić na maśle. Ugotowane 
grzyby posiekać, dodać do cebuli wsypać 
tartą bułkę, a gdy masa trochę wystygnie 
wbić jajko, przyprawić pieprzem i solą. Na 
każdym kawałku ciasta położyć porcję far-
szu, złożyć ciasto po przekątnej, zlepić,  
a potem złączyć dwa brzegi trójkątów.

Włożyć uszka do lekko osolonego wrzątku i 
gotować. Gdy wypłyną, przełożyć do talerzy 
i zalać gorącym barszczem.
Oczywiście, każdy może zmienić coś w prze-
pisie i doprawić tak jak lubi (np. do barszczu 
można dodać odrobinę majeranku ).    

 KGW Podstoła
Kapusta z pieczarkami

Składniki:
• 1kg kapusty kiszonej,
• 1 kg pieczarek,
• 1 kg cebuli,
• masło.

Przygotowanie
Kapustę ugotować z dodatkiem liścia lau-
rowego. Po ugotowaniu odcedzić. Pieczarki 
pokroić w paski i podsmażyć na maśle. Ce-
bulę pokroić w piórka i również podsmażyć 
na maśle. Wszystkie składniki wymieszać  
w garnku, doprawiając solą i pieprzem. 

KGW Drużbice
Kluski z makiem

Składniki:
• 1 opakowanie makaronu wstążki,
• 1,5 szklanki maku,
• 3 szklanki mleka,
• 1/2 szklanki miodu,
• 5 dag orzechów posiekanych,
• 10 dag rodzynek,
• 5 dag skórki pomarańczowej w cukrze, 
• olejek rumowy.

Przygotowanie
Makaron ugotować. Mak opłukać, odsą-
czyć, zalać wrzącym mlekiem i gotować 30 
minut na małym ogniu. Odcedzić, ostudzić 
i zemleć 3 razy. Rodzynki sparzyć, osączyć, 
miód roztopić w rondelku, dodać mak i ba-
kalie. Smażyć 5 minut. Wlać zapach rumo-
wy, wymieszać. 
Podawać na zimno z makaronem.

KGW Zwierzyniec
Zupa grzybowa 

z pęczakiem
Składniki:
• 1/4 szklanki pęczaku,
• 20 dag pieczarek,
• 1 garść kurek,
• ok. 10 cm zielonej części pora,
• 1 marchewka,
• czosnek,
• 1-2 łyżki zmielonych suszonych 

grzybów,
• bulion warzywny lub woda,
• łyżka oliwy extra virgin, 
• sól, pieprz ziołowy, ziele angielskie.

Przygotowanie
Pieczarki pokroić w plasterki. Por pokroić w pa- 
ski, marchewkę w kostkę. Warzywa razem  
z pęczakiem gotujemy w bulionie warzywnym 
i doprawiamy do smaku. Pieczarki i kurki pod-
duszamy na oliwie i dodajemy do zupy. 
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Ochrona środowiska 
5 listopada 2020 r. Wójt 
Gminy Drużbice Tomasz 
Głowacki podpisał umowy 
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi. 
Pierwsza z  nich dotyczyła 
dofinansowania termomo-
dernizacji budynku Urzę-
du Gminy w Drużbicach,  
w ramach programu „Ra-
cjonalizacja zużycia energii 
w budynkach użyteczno-
ści publicznej”. Inwestycja 
kosztowała 295 tys. zł 
brutto. Ponad 116 tys. zł 
stanowi dofinansowanie  
z WFOŚiGW w Łodzi, a nie-
spełna 50 tys. zł to pożycz-
ka z tej instytucji. 
Wykonawca zadania został wyłoniony już we wrześniu. Prace polegały 
m.in. na: wykonaniu izolacji cieplnej stropodachu z granulatem z wełny 
mineralnej, ocieplenie ścian płytami styropianowymi, pełnej wymianie 
stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wykonaniu wyprawy elewa-
cyjnej z tynku mineralnego. Nowy budynek z pewnością będzie wizytówką 
gminy, podniesie komfort obsługi klientów, a przede wszystkim wpłynie 
na zmniejszenie utraty ciepła i zużycia energii oraz ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń do atmosfery.
Druga umowa dotyczyła dofinansowania na realizację programu „Usuwa-
nia i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z terenu gminy Drużbice”. 
Dofinansowanie wyniosło 90% wartości zadania. W ramach programu 
odebrano ponad 48 ton azbestu z 18 posesji. 

Nowy piec  
w budynku gminnym w Suchcicach

To kolejny krok w kierunku polepszenia jakości powietrza w naszej gminie 
– w budynku po byłej szkole w Suchcicach, gdzie mieści się przedszkole 
i filia ośrodka zdrowia, wymieniono piec węglowy na nowy, opalany eko-
groszkiem, V klasy, z certyfikatem EKOPROJEKT o mocy 75 kW. Koszt tej 
inwestycji, która w całości pokryta została z budżetu gminy Drużbice, to 
ponad 35,5 tys. zł. 

W Drużbicach powstanie  
gminny żłobek

Blisko 800 tys. zł dofinansowania 
otrzymała Gmina Drużbice w ra-
mach rządowego programu „Ma-
luch plus”. Uruchomienie żłobka, w 
którym sprawowana będzie opie-
ka nad dziećmi do lat 3, planowane 
jest jesienią 2021 r. Pieniądze prze-

znaczone będą na przebudowę istniejącego budynku komunalnego  
w Drużbicach, dostosowanie go do potrzeb najmłodszych dzieci oraz 
zagospodarowanie terenu wokół tego budynku. Wójt Gminy Drużbice 
Tomasz Głowacki zapowiedział, że będzie starał się również pozyskać 
dofinansowanie w ramach programu „ Aktywny maluch, aktywny rodzic”  
z Europejskiego Funduszu Społecznego na funkcjonowanie żłobka. Dota-
cja, o którą zamierzamy powalczyć, spowoduje, że przez najbliższe 2 lata 
od uruchomienia placówki, Gmina nie dołoży zbyt wiele do jej utrzymania.

KGW Rożniatowice
Łazanki z kapustą i grzybami

Składniki:
• 500 g kiszonej kapusty,
• 200 makaronu łazanek,
• 50 g suszonych grzybów,
• 1 duża cebula,
• 1-2 łyżki oleju roślinnego np. rzepakowego,
• 2 ziarna ziela angielskiego,
• 1 liść laurowy,
• 2 ziarna jałowca,
• 2 goździki,
• 1 łyżeczka majeranku,
• sól i świeżo mielony pieprz do smaku.

Przygotowanie
Suszone grzyby opłucz pod bieżącą chłodną wodą, włóż do 
mniejszego garnka i zalej szklanką zimnej wody. Grzyby od-
staw na kilka godzin lub na noc do namoczenia. Grzyby gotuj 
w wodzie, w której się moczyły przez około 20 minut. Od-
cedź, zachowując oddzielnie wywar i grzyby.
Kapustę przepłucz na durszlaku w zimnej wodzie, następnie 
mocno odciśnij. Jeśli kapusta jest bardzo kwaśna przepłucz 
ponownie. Kapustę posiekaj na desce, włóż do większego 
garnka i zalej wywarem z grzybów oraz wodą (tak, aby płyn 
przykrył całą kapustę). Kapustę gotuj przez około 10 minut 
w odkrytym garnku na większym ogniu. Cebulę obierz i po-
siekaj w drobną kostkę. Zeszklij na patelni na rozgrzanym 
oleju razem z przyprawami – liściem laurowym, zielem an-
gielskim, goździkami i jałowcem. Całość podsmaż przez oko-
ło 5 minut i dodaj do gotującej się kapusty.
Garnek z kapustą przykryj i gotuj na małym ogniu aż do 
miękkości (przez około 50-60 minut). Jeśli płynu w garnku 
jest za mało, dolej wody (do wysokości kapusty).
Dodaj grzyby i majeranek. Dopraw solą i pieprzem do sma-
ku. Ugotuj makaron w osolonej wodzie, następnie przelej go 
zimną wodą i połącz z ugotowaną i doprawioną kapustą. Do-
kładnie wymieszaj.

SMACZNEGO!!!

Co jeszcze powinno  
się znaleźć  

na wigilijnym stole?

Do wigilijnego, świątecznie ubranego stołu zasiadamy, gdy 
pierwsza gwiazdka pojawi się na niebie. Pod obrus chowamy 
sianko, zostawiamy jedno puste miejsce dla zbłąkanego wę-
drowca. W tle migoce choinka, a na białym obrusie leży opła-
tek, którym trzeba się podzielić i złożyć życzenia. Tradycja 
łamania się opłatkiem ma na celu wzmocnienie więzi między 
bliskimi sobie ludźmi. Podczas wieczerzy wigilijnej czytamy 
Ewangelię św. Łukasza, fragment o narodzeniu Pana Jezusa 
Łk 2,1–14. Po obfitej wieczerzy jest czas na wspólne kolędo-
wanie i otwieranie prezentów. 
Mówi się, że przebieg dnia wigilijnego jest zapowiedzią ca-
łego nadchodzącego roku. Dlatego bądźmy dla siebie mili 
i wyrozumiali; tego dnia  nie wolno się sprzeczać, kłócić ani 
płakać, by niezgoda i smutek omijały nasz domu przez cały 
następny rok.



I N W E S T YC J E

Rok drogowych inwestycji
To był udany rok pod względem inwestycji w gminie Drużbice. Wszystkie zaplanowane modernizacje i przebudowy dróg, mimo pan-
demii, udało się zrealizować o czasie. Przedsięwzięcia finansowane były z budżetu gminy, ale nieoceniona była również pomoc finan-
sowa udzielona przez Gminę Kleszczów oraz dotacje, które pozyskano z budżetu województwa łódzkiego. 

Nowy wodociąg w Drużbicach-Kolonii

W listopadzie zakończyła się budowa wodociągu wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym, na odcinku ponad 200 metrów w miejscowości Druż-
bice-Kolonia. Roboty  budowlane wykonywali pracownicy Referatu Remontowo-Technicznego Urzędu Gminy w Drużbicach. Zadanie w 60% zostało 
sfinansowane z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w kwocie do 20 tys. zł., 40% z kolei  to wkład własny Gminy. 
Pod koniec wakacji zakończono również wymianę zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m³ na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie. 
To zadanie wykonano również przy udziale finansowych Powiatu Bełchatowskiego. Inwestycja pochłonęła 270 tys. zł. 

Ponadto wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne między in-
nymi  w miejscowościach: Wola Głupicka, Patok, Suchcice, Te-
resin, Zabiełłów. Przez cały rok trwały  również prace związane 
z wymianą i montażem oświetlenia ulicznego. 

Modernizacja drogi Wdowin Kolonia – Suchcice; największa in-
westycja obejmująca  wykonanie nawierzchni asfaltowej (war-
stwy wiążącej i warstwy ścieralnej) oraz  poboczy z kruszywa. 
Prace wykonano na blisko kilometrowym odcinku drogi.

Modernizacja drogi w miejscowości Skrajne została utrwalona emulsją 
asfaltową i grysem kamiennym na odcinku o długości około 420 m.b.

Modernizacja drogi w miejscowości Gręboszów polegała na wykonaniu 
nawierzchni asfaltowej (warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej) oraz  po-
boczy z kruszywa na odcinku około 570 m.

Modernizacja drogi w miejscowości Dep-
czyk – na odcinku drogi o długości około 800 
m.b. wykonano powierzchniowego utrwalenia 
emulsją asfaltową i grysem kamiennym. 

Modernizacja drogi w miejscowości Drużbice 
– wykonano nawierzchnię asfaltową (warstwy 
wiążącej i warstwy ścieralnej) oraz pobocza z 
kruszywa (odcinek o długości około 420 m.).

Przebudowa drogi gminnej w miejscowo-
ści Rasy–Bukowie Górne; inwestycja obej-
mowała wykonanie nawierzchni asfaltowej 
(warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej) 
oraz wykonanie poboczy z kruszywa  na odcin-
ku drogi o długości około 115,00 m.b.



R E L I K W I E  Ś W .  R O C H A

Sylwetka św. Rocha 
Roch urodził się w południowej Francji,  
w Montpellier w 1295 roku, w bogatej ro-
dzinie. Jego rodzice  - Liberia i Jan - przez 
długi czas nie mieli potomka. Za wstawien-
nictwem Maryi mieli uprosić sobie u Pana 
syna, który narodził się z czerwonym zna-
mieniem w kształcie krzyża na piersiach. 
Gdy Roch miał dwadzieścia lat został sie-
rotą. Odziedziczył po rodzicach wielki ma-
jątek, ale ponieważ nie przywiązywał wagi 
do dóbr materialnych, rozdał go biednym,  
a sam w ubogim stroju pielgrzyma wyruszył 
do Rzymu...W miasteczku Acquapendente, 
które znalazło się na szlaku jego wędrówki, 
wybuchła epidemia dżumy. Roch z niezwy-
kłym oddaniem posługiwał ludziom chorym 
i pomagał potrzebującym. Miał zostać przez 
Boga obdarzony łaską uzdrawiania. Pokor-
ny Roch, gdy tylko epidemia ustała opusz-
cza miasto i powraca na pielgrzymi szlak. Po 
drodze nawiedza liczne kościoły, opiekuje się 
chorymi, pomaga biednym. Bez reszty po-
święca swe życie bliźnim. Również w Rzymie 
zastaje epidemię dżumy i wówczas sytuację 
tę odczytuje jako znak z niebios, wska-
zujący drogę jego ziemskiego powołania.  
Po ustaniu zarazy wraca do Francji.
W mieście Angera zostaje aresztowany, 
uznany za szpiega i osadzony w wiezieniu 
gdzie spędza pięć lat. Zmarł 16 sierpnia 
1372 r.

(źródło: www.opoka.news)

Nikt nie przypuszczał, 
że doświadczenia 
sprzed ponad 700 
lat związane z zara-
zą, zaburzą porzą-
dek współczesnego 
świata. Dlatego nigdy 
wcześniej wiara we 
wstawiennictwo św. 
Rocha nie była tak sil-
na jak dziś. Szczegól-
ne znaczenie postać 
tego świętego ma 
dla drużbickiej parafii, 
której patronem jest 

właśnie św. Roch. 
18 października 2020 r. miało miejsce wy-
darzenie szczególne dla lokalnej społecz-
ności – do parafii zostały wprowadzone 
relikwie świętego Rocha. Sprowadzono je  
z klasztoru Ojców Benedyktynów z Belgii.  
O tym niecodziennym wydarzeniu opowiada 
ks. Paweł Sudowski – proboszcz parafii św. 
Rocha w Drużbicach. 
ks. Paweł Sudowski: Pod koniec 2019 r., 
jeszcze przed wybuchem pandemii koro-
nawirusa, otrzymałem informację, że jest 
możliwość, by do naszej parafii sprowadzić 
relikwie św. Rocha. Przyjąłem ją z ogromną 
nadzieją na to, by jeszcze bardziej rozsze-
rzyć kult tego świętego w naszym regionie. 
Mieszkańcy przyjęli tę wiadomość z lekkim 
niedowierzaniem, że coś takiego w ogóle 
jest możliwe. 
Redakcja: Nic dziwnego, osobiście nie znam 
w okolicy parafii, która ma relikwie swojego 
patrona...
ks. P.S: To prawda. Ogólnie w Polsce jest tyl-
ko kilka parafii pw. św. Rocha, są  natomiast 
kaplice (głównie cmentarne) i przydrożne 
kapliczki noszące to imię. Dlatego tym bar-
dziej jest to dla nas forma pewnej nobilitacji. 
Zwłaszcza w tak szczególnym czasie, gdy 
pandemia szaleje, rozsławianie kultu tego 
świętego jest bardzo ważne. Św. Roch to 
przecież patron chorób zaraźliwych. 
R: Jak wyglądała procedura sprowadzenia 
relikwii do Drużbic?
ks. P.S: Przede wszystkim chciałem mo-
ich parafian przygotować na to wydarze-
nie duchowo. Mam nadzieję, że mi się to 
udało. Pomógł mi w tym brat Józef Mizera  
z Klasztorów Braci Mniejszych Kapucynów  
z Kielc. Wszystko po to, by umieć oddać nale-
żytą cześć i kult relikwiom, i zrozumieć czym  
w ogóle są dla nas relikwie...
R: A czym są?
ks. P.S: Relikwie są namacalną pamiątką 
po świętych, są pomocą w ożywianiu kultu  
i przywiązania do danego patrona. Zwłasz-

cza dziś, w czasach pandemii koronawirusa, 
musimy zrozumieć, że nie wszystko zależy 
od nas... Po to mamy „swoich” świętych, by 
orędowali za nami u Boga.
R: Wspomniał ksiądz proboszcz, że relikwie 
są namacalną cząstką świętych. Ta „część” 
św. Rocha to? 
ks. P.S:  Są to fragmenty kostne – tzw. re-
likwie pierwszego stopnia. Przyjechały do 
nas w specjalnej, walcowatej kapsule. Ich 
autentyczność potwierdził, stosowną pie-
częcią, miejscowy biskup. Dla relikwii ko-
nieczne było wykonanie specjalnego reli-
kwiarza, który zaprojektował Pan Andrzej 
Borucki – historyk sztuki, absolwent KUL-u, 
kustosz muzeum w Oporowie. Relikwiarz 
jest ściśle związany z osobą tego właśnie 
świętego. Podstawę stanowi architektura 
wieży kościoła, z którego relikwie przyjecha-
ły do Drużbic. Jest ona zakończona sercem 
– symbolem bezgranicznej dobroci św. Ro-
cha; na szczycie zaś znajduje się czerwony 
krzyż – nawiązujący do znamienia, które od 
urodzenia miał Roch. U podnóża kościelnej 
wieży leży pies, który towarzyszył Rochowi 
w pielgrzymowaniu. Całość wykonana jest 
ze srebra. W tej chwili relikwiarz wyeks-
ponowany jest przed głównym ołtarzem, 
na którym sprawowana jest Eucharystia. 
Docelowo będzie miał swoje miejsce przy 
prawym ołtarzu bocznym. Warto podkreślić, 
że relikwiarz został ufundowany przez pa-
rafian, za co jestem bardzo wdzięczny. 
R: Jak prawidłowo oddawać cześć reli-
kwiom? 
ks. P.S: Poprzez ich ucałowanie, ale w do-
bie pandemii wystarczy głębokie skłonienie 
głowy. Po każdej mszy, w tzw. inwokacjach 
modlitewnych, modlimy się przez wsta-
wiennictwo św. Rocha o ustanie choroby 
koronawirusa. Na wydanych z okazji wpro-
wadzenia relikwii do parafii obrazkach, znaj-
duje się także specjalna modlitwa do nasze-
go patrona. 
R: Dziękuję za rozmowę. 
ks. P.S: Dziękuję.

Relikwie św. Rocha w drużbickiej parafii 



K U LT U R A

Są organizatorami lokalnego życia społecznego i kulturalnego, za-
wsze chętnie uczestniczą w gminnych uroczystościach, podczas któ-
rych wspólnie z orkiestrą dętą „Suchcice i okolice” dbają o muzyczną 
oprawę wydarzenia – w 2020 roku zespół „Ale Babki” świętuje 10. 
rocznicę istnienia. Koncert jubileuszowy miał odbyć się przy okazji 
obchodów Gminnego Święta Niepodległości, ale pandemia koro-
nawirusa i związane z nią obostrzenia pokrzyżowały te plany. Choć 
oficjalne uroczystości przełożono na 2021 rok, Wójt Gminy Drużbi-
ce Tomasz Głowacki zaprosił przedstawicieli zespołu na spotkanie, 
podczas którego wręczył na ręce kierownika – Pani Moniki Papież 
– list gratulacyjny i bukiet kwiatów. Na pamiątkę dekady działalno-
ści zespołu Urząd Gminy w Drużbicach wydał  również publikację,  
w której zaprezentowana jest historia powstania „Ale Babek”.
A jak to wszystko się zaczęło?
Idea powołania zespołu ludowego w Drużbicach narodziła się już 
wiosną 2009 roku - nieformalna jeszcze wówczas grupa śpiewacza 
uświetniła spotkanie z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Le-
chem Kaczyńskim, które odbyło się w kwietniu w Bełchatowie. 
W 2010 roku Gminne Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Drużbicach 
pozyskało pieniądze z Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego 
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na projekt pn. „Zorgani-
zowanie i prowadzenie Zespołu Ludowego”. Dzięki zaangażowaniu   
i wysiłkom Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Drużbicach Pani 
Anieli Książczyk oraz byłej wójt Gminy Drużbice Pani Bożeny Zieliń-
skiej, projekt z powodzeniem wcielono w życie. 
Czasu na rozwój zespołu nie szczędzili również jego członkowie. Za-
równo Panie jak i Panowie włożyli mnóstwo serca i wolnego czasu, 
by ćwiczyć swój repertuar, rozwijać umiejętności wokalne i scenicz-
ne. Od początku ogromnego wsparcia zespołowi udzielała Pani Wie-

sława Graczyk z KGW Drużbice. Choć nie śpiewa w „Ale Babkach” 
to zawsze troszczyła się o sprawy organizacyjne zespołu oraz ko-
ordynację jego działalności i współpracę z urzędem. Tak jest do dziś. 
Przez minione 10 lat kształtował się charakter zespołu, jego reper-
tuar oraz skład. Każdy z muzyków i osób śpiewających (a było ich 
w sumie czterdzieścioro), wniósł coś wyjątkowego. Poprzez liczne 
występy – nie tylko gminne – zespół stał się znany w całym regio-
nie. Wiele razy występował na scenach konkursowych o charakterze 
powiatowym i wojewódzkim, odnosząc sukcesy. 
Od maja 2020 roku „Ale Babki” działają w strukturach Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Drużbicach. Instruktorem wokalnym jest Pani 
Monika Syryczyńska. 
Całemu zespołowi „Ale Babki” życzę niegasnących źródeł radości, energii 
i inspiracji do dalszego, twórczego działania. Rozwijajcie swoje talenty, 
zarażajcie nimi młode pokolenie, realizujcie zamierzenia i cele. „Śpiewaj-
cie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim ży-
ciem” – jak mawiał św. Augustyn. Tego Wam życzę! - Wójt Gminy Dru-
żbice Tomasz Głowacki 

Nowa publikacja LGD 
„Dolina rzeki Grabi”
Patrycja Adamczyk, Stanisław Wolski, Koło Gospodyń Wiejskich ze Zwierzyńca oraz Orkiestra 
Dęta „Suchcice i okolice” - to lokalni twórcy z Gminy Drużbice, którzy wraz z kilkudziesięcioma 
innymi, stali się bohaterami publikacji Kulturowe Dziedzictwo „Doliny rzeki Grabi”. Wspaniały 
folder prezentuje bogactwo regionu pod względem artystycznym. Znajdziemy w nim prężnie 
działające Koła Gospodyń Wiejskich, malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników, zespoły i orkiestry. 
Folder dostępny jest w Urzędzie Gminy Drużbice oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dru-
żbicach. 
Wydawcą albumu jest Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, która pozyskała na ten cel 
fundusze europejskie w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich” PROW na lata 2014-2020.

Jubileusz 10-lecia istnienia zespołu  
„Ale Babki” 

8
GM

IN
A 

DR
UŻ

BI
CE

 
W

W
W

.D
RU

ZB
IC

E.
PL



Gminna Biblioteka 
Publiczna w Drużbi- 
cach w ramach pro- 
jektu Instytutu Książki 
pn. „Mała Książka 
– Wielki Człowiek” 
rozdaje książki naj-
młodszym czytelni-
kom  (w wieku 3 - 6 
lat). Dzieci i ich rodzi-
ce odbierają z biblio- 
teki pakiet zawiera- 
jący książkę oraz 
Kartę Młodego Czy-
telnika. Za każdą wi- 
zytę w bibliotece, za- 
kończoną wypoży- 
czeniem minimum 
jednej książki z księ- 
gozbioru dziecię- 

cego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebra- 
niu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 
Wyprawka zawiera również poradnik dla rodziców, za-
chęcający do wspólnego czytania z dziećmi. GBP w Dru-
żbicach serdecznie zaprasza małych czytelników oraz ro-
dziców, dziadków lub opiekunów do odwiedzenia biblioteki  
i odbioru wyprawki. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Warsztaty szycia na maszynie

W październiku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach rozpoczęły się warsztaty szycia na maszynie. Zajęcia prowadzi Pani Krysty-
na Ulatowska, przy wsparciu przewodniczącej KGW w Zwierzyńcu Dagmary Moczkowskiej i jej zastępczyni Kamili Jędrzejek. Oprócz nauki 
podstaw szycia, Panie przekazywały również swoją wiedzę na temat materiałów, budowy maszyny i jej profesjonalnej obsługi. Niestety z 
powodu pandemii koronawirusa zajęcia zostały wstrzymane. 
Uczestnicy czekają z niecierpliwością na możliwość kolejnych spotkań.

G M I N N A  B I B L I O T E K A  P U B L I C Z N A  –  S K R Ó T  W Y D A R Z E Ń

Koduj_Pro
Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach uczestniczy w pro-
jekcie  Koduj_Pro. Organizatorem projektu jest Fundacja Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Soft Power sp. z o.o. 
producent platformy Liga Niezwykłych Umysłów. W ramach 
projektu Koduj_Pro uczestnicy mogą skorzystać z profesjonal-
nych kursów programowania i obsługi baz danych SQL na plat-
formie LNU. Bezpłatny kurs udostępniony jest na naszej stronie 
internetowej.

„Kto pierwszy, ten lepszy”
Choć życie kulturalne „w realu” zostało moc-
no ograniczone Gminna Biblioteka Publiczna  
w Drużbicach cały czas pozostaje w kontak-
cie ze swoimi czytelnikami, zwłaszcza tymi 
najmłodszymi. W ostatnim czasie, w każdy 
czwartek o godz. 13.00 na fanpage’u biblioteki 
pojawiała się zagadka dla dzieci i młodzieży. 
Kto pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi 
otrzymuje nagrodę książkową.
***

Przez cały listopad trwał konkurs poetycki „Poeci z naszej gminy” pod 
patronatem Wójta Gminy Drużbice Tomasza Głowackiego. Założeniem 
konkursu było ujawnienie talentów poetyckich wśród mieszkańców 
naszej Gminy. Każdy uczestnik mógł zaprezentować maksymalnie 3 
wiersze o dowolnej tematyce. 
Wiersze oceniane będą w  trzech kategoriach wiekowych: 
I kategoria - dzieci do 12 roku życia 
II kategoria - młodzież od 13 do 18 lat 
III kategoria - osoby dorosłe. 
Na konkurs nadesłano 26 wierszy od 17 autorów. 3 grudnia komisja 
konkursowa dokonała wyboru zwycięzców w poszczególnych katego-
riach. Poziom prac był naprawdę wysoki!

I kategoria:
• I miejsce – Gabriela Mosińska
• II miejsc – Wiktoria Ruta 
• III miejsce – Patryk Walczak 

Gratulujemy!

Dopiero wiosną natmiast poznamy zwycięzcę konkursu na Logo 
Biblioteki. Termin składania prac mija 28 lutego 2021 r. Nagrodą 
dla zwycięzcy będzie bon upominkowy w wysokości 300,00 zło-
tych. Logo powinno składać się z symbolu oraz logotypu (stylizacji 
literowej) słów: Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach. Szcze-
góły konkursu i regulamin znajduje się na stronie internetowej  
biblioteki www.gik.druzbice.pl

II kategoria:
• I miejsce - Oliwia Krzysztofik 
III kategoria:
• I miejsce – Monika Wąsioł

9
GM

IN
A 

DR
UŻ

BI
CE

 
W

W
W

.D
RU

ZB
IC

E.
PL



 Pomoc dla seniora
Seniorze! 
Masz 70 lat lub więcej, potrzebujesz wsparcia w czasie pandemii i nie możesz liczyć na pomoc rodziny ani najbliższego otoczenia?
Zadzwoń na specjalną infolinię: 22 505 11 11 lub bezpośrednio do GOPS w Drużbicach: 44 631 10 13
Gdy zgłosisz decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa Ośrodek pomocy społecznej dostarczy Ci artykuły 
podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej) - za zakupy płaci Senior. 
Mieszkańcu Gminy Drużbice!
Jeśli wiesz, że Senior potrzebuje wsparcia i nie jesteś w stanie zapewnić mu niezbędnej pomocy zadzwoń do Ośrodka pomocy 
społecznej i poinformuj o tym pracownika socjalnego.
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GRUPY RODZINNE AL-ANON
Grupy Rodzinne Al-Anon to wspólnota osób, które mają wśród ro-
dziny lub przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm. W skład Grup 
Rodzinnych Al-Anon wchodzą: Grupy Al-Anon, Grupy Alateen (gru-
py dla dzieci i nastolatków) i Grupy Al-Anon Dorosłe Dzieci (grupy 
dla tzw. Dorosłych Dzieci Alkoholików). Nazwa Al-Anon powstała  
z pierwszych sylab angielskich wyrazów Alcoholics Anonymous czyli 
Anonimowi Alkoholicy. Podstawą „filozofii” Al-Anon jest Dwanaście 
Stopni, zaadaptowanych z Dwunastu Kroków Anonimowych Alko-
holików. 

CO TO JEST AL-ANON?
 Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alko-
holików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne pro-
blemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. 
Członkowie wspólnoty są przekonani, że alkoholizm jest chorobą 
rodzinną i że zmiana ich nastawienia może przyczynić się do wy-
leczenia alkoholika. Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wy-
znaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją ani z jakąkolwiek 
instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie-
dotyczących wspólnoty, Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, 
nie popiera ich ani nie odrzuca. W Al-Anon nie ma składek członkow-
skich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom 

uczestników spotkania. Jedynym 
motywem działania w Al-Anon 
jest niesienie pomocy rodzinom al-
koholików. Realizują to przez prak-
tykowanie Dwunastu Stopni, przez 
serdeczne przyjmowanie i doda-
wanie otuchy rodzinom alkoholi-
ków, oraz zrozumienie i dodawanie 
odwagi samemu alkoholikowi. 

JAK TO DZIAŁA?
Al-Anon jest dla wszystkich lu-
dzi, bez względu na ich wyzna-
nie i światopogląd. Uczestnictwo  
w grupach jest dobrowolne i ano-
nimowe. W Al-Anon nie udziela 
się rad. Pracując nad sobą we-
dług programu Dwunastu Stopni, 
członkowie wspólnoty rozwijają 
się duchowo, stabilizują emocjo-
nalnie i dzień po dniu budzą się do 
życia na nowo.

Wiele osób przychodzi na pierwszy mityng Al-Anon w poszukiwaniu 
pomocy dla alkoholika. Zrozpaczeni, nie zdają sobie sprawy, że sami 
potrzebują pomocy. W Al-Anon są zachęcani do tego, by nie bacząc 
na poczynania alkoholika, znaleźli dla siebie możliwy do zaakcepto-
wania styl życia. Uczestnictwo w mityngach Al-Anon pozwala zro-
zumieć nieskuteczność działań zmierzających do powstrzymania al-
koholika od picia. Ukazuje potrzebę pracy nad sobą, w której wyniku 
można uzyskać stabilizację emocjonalną. Dłuższy czas uczestnicze-
nia w spotkaniach korzystnie wpływa na rozwój osobisty. Wzmacnia 
odporność na manipulacje, uczy pozytywnego spojrzenia na siebie  
i innych oraz stwarza szansę naprawy wzajemnych relacji z niepiją-
cymi członkami rodziny, przede wszystkim z własnymi dziećmi.
W Al-Anon można uzyskać podstawową wiedzę o chorobie alko-
holowej, potrzebną po to, by traktować chorego z szacunkiem, lecz 
jednocześnie pozwolić mu samemu rozwiązywać problemy wyni-
kające z nadużywania alkoholu, co paradoksalnie może pomóc mu  
w zdrowieniu.

 Więcej informacji oraz spis mityngów w Polsce na stronie  
www.al-anon.org.pl

*źródło: www.al-anon.org.pl

P O M O C  S P O Ł E C Z N A

Gminna Komisja Rozwiązywania 
 Problemów Alkoholowych 

POMOC DLA OSÓB UWIKŁANYCH W PROBLEM ALKOHOLOWY*
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Mieszkańcy gminy Drużbice, którzy w obec- 
nej sytuacji epidemicznej nie radzą sobie 
najlepiej i przeżywają psychiczny kryzys, 
mogą zwrócić się o doraźną pomoc psy-
chologiczną pod poniżej wskazane numery 
telefonów:

690 141 700 - specjalistyczne poradnictwo 
psychologiczne uruchomione przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełcha-
towie, codziennie w godzinach 16:30-18:30, 
z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia (tj. 
25 i 26 grudnia 2020 r.)

800 702 222 - Telefon zaufania dla osób 
w kryzysie psychicznym prowadzony w ra-
mach Narodowego Programu Zdrowia przez 
Fundację ITAKA, codziennie, przez całą dobę.

800 190 590 - Infolinia wsparcia psychicz-
nego w ramach Telefonicznej Informacji Pa-
cjenta NFZ. Zadzwoń pod bezpłatny numer 
Telefonicznej Informacji Pacjenta i poproś 
konsultanta o połączenie z psychologiem 
(czynny całą dobę) .

800 220 280 - telefon zaufania skierowa-
ny do osób w kryzysie psychicznym, zwią-
zanym z epidemią koronawirusa Fundacji 
Znajdź Pomoc, od poniedziałku do piątku  
w godzinach 17.00-20.00 

800 080 222 - Infolinia dla dzieci i młodzie-
ży, rodziców oraz nauczycieli prowadzona 
w ramach Narodowego Programu Zdrowia 
przez Fundację ITAKA (czynny całą dobę).

116 111 -  Telefon Zaufania dla Dzieci i Mło-
dzieży prowadzony przez Fundację Dajemy 

Dzieciom Siłę, codziennie, przez całą dobę.

116 123 - Telefon Zaufania dla Osób Doro-
słych w Kryzysie Emocjonalnym, czynny co-
dziennie od godziny 14.00 do 22.00.

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka, czynny przez całą 
dobę.

!!!
Jeżeli niepokojące objawy w zakresie 
zdrowia psychicznego mają nasilony 

charakter albo występowały już 
wcześniej, a obecnie nastąpiło  

pogorszenie samopoczucia, warto  
skontaktować się ze specjalistą  

w poradni zdrowia psychicznego.  
Ze świadczeń opieki psychiatrycznej  

w ramach NFZ można skorzystać 
także z wykorzystaniem technologii 

teleinformatycznych.

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

Gmina Drużbice kontynuuję realizację Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 Podprogram 2020 współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc  żywnościową mogą otrzymać oso-
by i rodziny znajdujące się w trudnej sy-
tuacji życiowej z powodu ubóstwa oraz 
w szczególności: bezdomności, bezrobo-
cia, niepełnosprawności, długotrwałej lub 
ciężkiej choroby i spełniające kryterium do-
chodowe.
Od dnia 26 listopada 2020 r.  podwyższe-
niu uległa wysokość dochodu uprawnia-
jąca do skorzystania z tej formy pomocy 
i obecnie wynosi 220% kryterium docho-
dowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej tj.:
• 1542,20 zł w przypadku osoby  

samotnie gospodarującej,
• 1 161,60 zł w przypadku  

osoby w rodzinie.
Osoby potrzebujące otrzymają artykuły: 
warzywne i owocowe (m.in.: groszek z mar-
chewką, buraczki, powidła, mus jabłkowy), 
skrobiowe (ryż, kasza, makaron), mlecz- 
 

ne (mleko, ser), mięsne (szynka drobiowa, 
szynka wieprzowa, filet z makreli), a także 
cukier, miód i olej. 
Osoby zakwalifikowane do programu będą 
mogą także skorzystać z bezpłatnych szko-
leń lub warsztatów dotyczących m.in. przy-
gotowywania posiłków, dietetyki oraz zdro-
wego odżywiania, sprawnego zarządzania 
budżetem domowym, zapobiegania mar-
nowaniu żywności w celu zwiększenia sa-
modzielności i włączenia społecznego.

Jak uzyskać skierowanie ?
Skierowania do odbioru produktów żywno-
ściowych wydaje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Drużbicach. Ze względu na 
stan zagrożenia epidemicznego po skie-
rowanie nie trzeba zgłaszać się osobiście, 
wystarczy zadzwonić do pracowników so-
cjalnych.
Telefon do kontaktu: 44 631-10-13

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

Pomoc psychologiczna w trakcie pandemii

Z powodu pandemii COVID-19 ostatnie miesiące były szczególnie trudne dla osób doznających 
przemocy w rodzinie. Nadmierne emocje, lęk przed niepewnym jutrem, utratą pracy, bankructwem 
firmy, chorobą bliskich - to wszystko powoduje frustrację i wyzwala agresję. A stąd już tylko krok do 
przemocy! Gmina Drużbice przystąpiła do Wielkiej Koalicji Gmin na Rzecz Zdrowia i Bezpieczeństwa. 
Kampania 'Reaguj na przemoc” ma nas uwrażliwić na problem przemocy domowej, wpierać osoby 

doznające przemocy w rodzinie, ułatwić podjęcie decyzji o ujawnieniu przemocy. Koordynowaniem działań związanych z przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie na terenie gminy zajmuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Drużbi-
cach, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, tel 44 631 10 13.
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DLA MIESZKAŃCÓW

KREW RATUJE ŻYCIE!

Krew jest lekiem, którego nie da się zastąpić żadnym innym. Niezbędna jest w wielu 
stanach zagrożenia życia, jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wie-
lu chorobom w tym nowotworowym. Krew jest najcenniejszym darem, jaki możemy 
ofiarować drugiemu człowiekowi! Choć oddawanie krwi jest w pełni bezpieczne i nie 
wiąże się z żadnym ryzykiem, wciąż brakuje jej w Regionalnych Centrach Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa. W akcję promocji oddawania krwi czynnie włączyło się Sto-
warzyszenie Wsi Hucisko i Okolice, które w 2020 roku zorganizowało 5 akcji krwio-
dawstwa – wszystkie odbyły się w Hucisku.

Terminy dobierane były mniej więcej co 2 miesiące, tak by dawcy mogli oddawać krew 
systematycznie.

Na pierwszych 3 akcjach krew oddało po 27 osób, na 4 – 34, a na ostatniej 30. Szósta 
akcja zaplanowana jest na 19 grudnia 2020 r, również w Hucisku.

Podczas 4 akcji odbyło się również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, które prowadziło Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie.

Od początku w organizacji akcji zbiórki krwi pomagało nam  Koło Gospodyń Wiejskich z Druż-
bic.  Na ostatniej akcji zorganizowanej właśnie z pomocą KGW Drużbice, ale także KGW Rasy  
i Zwierzyniec przeprowadziliśmy zbiórkę słodyczy dla podopiecznych Fundacji Gajusz w Łodzi. 
Zasady były takie: Panie z KGW piekły ciasta, potem robiliśmy z nich paczki i rozdawaliśmy 
ludziom w zamian za czekolady, które dawcy otrzymują od Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa — mówi Tomasz Cieślak, jeden z organizatorów akcji. — Podczas  
ostatniej akcji odbyła się również zbiórka gier i artykułów szkolnych dla podopiecznych Ga-
jusza. Pragę podkreślić, że zainteresowanie pomocą przeszło moje najśmielsze oczekiwania 
– dodaje.

Podczas każdej akcji dawcy otrzymywali prezent ufundowane przez Pana Tomasza Cie-
ślaka, były także pamiątkowe kubki, prezenty od RCKiK oraz bony rabatowe od spon-
sorów. 



W związku ze zbliżającym się końcem okresu rozliczeniowego opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy o dokonywanie zale-
głych wpłat. Jednocześnie przypominamy, iż opłaty winny być wnoszone 
w terminach miesięcznych. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami można uiścić bez prowizji w kasie 
Urzędu Gminy Drużbice lub przelewem na rachunek bankowy Banku Spół-
dzielczego, nr konta: 57 8965 0008 2001 0059 8044 0013.  Informacje 
na temat płatności można uzyskać w Urzędzie Gminy pod numerem tel.  
44 6311079, wew. 20. 
       Płać podatki w swojej gminie
Chcesz mieć realny wpływ na rozwój Gminy Drużbice? Jest na to prosty 
sposób!
Płać podatki w miejscu zamieszkania, a gwarantujemy, że wrócą one 
w postaci lepszych dróg, nowych inwestycji, miejsc zabaw dla dzieci 
i obiektów sportowych, krótko mówiąc – w postaci przyjaznego i dobrze 
funkcjonującego otoczenia.
Zgodnie z przepisami prawnymi aż 38% podatku dochodowego, który pła-
cony jest przez wszystkie pracujące osoby mieszkające na terenie gminy 
Drużbice, trafi do gminnego budżetu. By go zasilić  nie trzeba być nawet 

zameldowanym na naszym terenie. Jak to działa? Jeżeli  mieszkają Państwo na terenie gminy Drużbice, ale nie jesteście tu zameldowani, 
wystarczy wskazać w Urzędzie Skarbowym faktyczne miejsce zamieszkania. Informacja ta absolutnie nie wiąże się z wymianą dokumentów, 
a dzięki temu Państwa pieniądze zostaną ulokowane tak, by i Państwo odczuli większe korzyści. 
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Decyzją Wójta Gminy Tomasza Głowackiego Urząd Gminy Drużbice został 
uczestnikiem projektu  „Mobilny Urzędnik”. Do końca marca trwa etap testo-
wy, którego celem jest wypracowanie modelu świadczenia usług publicz-
nych przez pracowników samorządowych, w miejscu zamieszkania klienta.  
W ramach uczestnictwa w projekcie, pracownik urzędu został przeszkolo-
ny m.in. z zakresu obsługi klienta o specjalnych potrzebach i komunikacji 
z osobami z niepełnosprawnością.

Wybrani urzędnicy dojadą do domu klienta ze szczególnymi potrzebami, któ-
rzy sami nie są w stanie załatwić sprawy w urzędzie, a więc osób w wieku 
65+, osób zależnych 15+, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów fak-
tycznych osób zależnych, opiekunów pieczy zastępczej.

W ramach projektu urzędnik pomoże m.in. w: złożeniu wniosku o wydanie 
dowodu osobistego, deklaracji podatkowej czy deklaracji za gospodarowanie 
odpadami komunalnym. Usługi będą sukcesywnie rozszerzane. 

Chęć skorzystania z usługi mobilnego urzędnika można zgłaszać:
telefonicznie: (44) 631 10 78 wew.23

poprzez wiadomość e-mail: sekretariat@druzbice.pl
oraz przez pośrednictwo osoby trzeciej  (członka rodziny, opiekuna faktycznego)

Projekt pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” realizowany 
jest przez  Fundację Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i instytu-
cjami zagranicznymi.  

  UREGULUJ ZALEGŁOŚCI

Mobilny urzędnik przyjedzie do domu
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SPORT

TENIS STOŁOWY

Idą jak burza! Drużyna tenisa stołowego GLKS Drużbice po poprzednim 
sezonie awansowała do IV ligi męskiej. Debiutancki mecz, rozegrany 
18 października, przyniósł zwycięstwo naszym zawodnikom, którzy 
pokonali rywali - LKS Stomil Bełchatów 6:4. Takim samym, zwycię-
skim dla tenisistów z Drużbic wynikiem, zakończył się mecz z TKS Ka-
mieńsk, rozegrany 14 listopada. 
W 4 kolejce GLKS Drużbice podjął rywala z Piotrkowa Trybunalskiego, 
pokonując drużynę MLUKS 8:2.  W 6 kolejce Drużbice zmierzą się z LKS 
Koluszki (13.12.2020). Ostatni mecz zaplanowano na 20 grudnia z UKS 
GOK Zduny. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach była inicjatorem zorganizowania za-
jęć JOGI dla mieszkańców gminy Drużbice. Chętne Panie spotykają się w każdy 
poniedziałek o godz. 15.45 w hali sportowej przy ZSP w Drużbicach. Zajęcia pro-
wadzi Diana Ponimirska – instruktor Jogi Akademickiej, nauczyciel jogi metodą 
lyengara.

Dla kogo są zajęcia jogi?
Właściwie dla każdego, ćwiczyć jogę mogą zarówno osoby młodsze, jak i te  
w podeszłym wieku. Kobiety i mężczyźni. Osoby regularnie uprawiające sport 
oraz te, które nie maja na co dzień zbyt dużo ruchu. Joga to idealna forma aktyw-
ności ruchowej dla osób pracujących za biurkiem, skarżących się na bóle pleców 
i karku.

PIŁKA NOŻNA

Dobra passa trzyma się również drużyny piłkarskiej GLKS Druż-
bice. Po 10 kolejkach rozegranych w Bełchatowskiej Amatorskiej 
Lidze Piłki Nożnej nasza drużyna uplasowała się na 2. miejscu  
w tabeli generalnej jesień 2020, gromadząc w sumie 30 punktów.  
Na 13 spotkań, 10 zakończyło się zwycięstwem zespołu z Drużbic, 
a tylko 3 porażką. 
Gratulujemy naszym drużynom sukcesów i życzy kolejnych!

JOGA



15
GM

IN
A 

DR
UŻ

BI
CE

W
W

W
.D

RU
ZB

IC
E.

PL
30 listopada o północy zakończył się Powszechny 
spis rolny 2020. Jest to jedyne badanie statystyczne 
dostarczające szeroki zakres informacji o gospodar-
stwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału 
terytorialnego kraju. Udział w nim był obowiązkowy 
dla każdego rolnika. 
W Gminie Drużbice spisali się wszyscy rolnicy z 700 
gospodarstw. Ponad połowę z nich odwiedzili rach-
mistrzowie terenowi, 176 rolników spisało się tele-
fonicznie, a 144 dokonało tzw. samospisu za pośred-
nictwem Internetu. 
Gminny Komisarz Spisowy Tomasz Głowacki dziękuje 
rolnikom za udział, a rachmistrzom za sprawne prze-
prowadzenie spisu.

Powszechny spis rolny zakończony

Mnóstwo energii, pozytywnych wibracji  i wspaniałej zabawy – 13 
października ruszyła w Drużbicach szkoła tańca współczesnego 
i akrobatyki dla dzieci, którą prowadzą instruktorzy zespołu Azja-
Dance z Łodzi. Mimo deszczowej aury na pierwsze spotkanie przy-
było ponad dwadzieścia dziewcząt, które marzą o tym, by tak jak ich 
koleżanki z łódzkiej drużyny, osiągać sukcesy. Oczywiście wszystko 
po kolei...najpierw dużo wytężonej pracy, regularności ćwiczeń i bu-
dowania kondycji :-)
Zespół taneczny Azja Dance powstał w 2011 roku w Centrum Za-
jęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi. Jej twórcą i choreografem jest Jo-
anna Małek, instruktor, choreograf i pedagog tańca. W 2014 roku, 
by móc uczestniczyć w ogólnopolskich i międzynarodowych zawo-
dach tanecznych, powołano do życia  Klub Sportowy Azja Dance. 
„Azjatki” są członkami Polskiego Związku Tańca Sportowego i mają 

na swoim koncie kilkadziesiąt złotych, srebrnych i brązowych medali 
z Mistrzostw Polski w Tańcu Sportowym w kategoriach: solo, duety 
i formacje. Klub liczy  obecnie ponad 150 dzieci, które regularnie re-
prezentują Łódź na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Dzieci 
szkolą się w najróżniejszych technikach tanecznych: disco, hip- hop, 
modern, jazz, balet i taniec współczesny uczestnicząc w licznych po-
kazach, turniejach oraz występach. 

Zajęcia w Drużbicach odbywają się w każdy wtorek  
i czwartek od 15.45. 

Trzymamy kciuki za naszych małych mieszkańców 
 i czekamy na pierwsze sukcesy!

Mistrzynie świata uczą tańca i akrobatyki w Drużbicach
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Decyzją MEN od 9 listopada zawieszone zostały zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Natomiast  już pod 
koniec października naukę zdalną rozpoczęli starsi uczniowie z klas IV-VIII. Nowa dla wszystkich sytuacja nie spowodo-
wała jednak braku aktywności w nauce i rozwoju osobistym – choć podkreślić należy, że dla wszystkich jest to ogromne 
wyzwanie. 

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wy-
chowania przedszkolnego, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, trwa nadal.  Przedszkolaki są bardzo ak-
tywne! Zapraszamy na krótki przegląd wydarzeń z gminych szkół. 

Szkoła Podstawowa w Wadlewie 

„Kto Ty jesteś? Polak mały.”
W przedszkolu odbyły się zajęcia związane ze Świętem Niepodległości (11.11). Dzieci oglą-
dając film stworzony przez Instytut Pamięci Narodowej pt. „Polak mały” poznały historię pol-
skich symboli narodowych - flagi, godła oraz hymnu narodowego. Następnie wspólnie odśpie-
waliśmy fragment Mazurka Dąbrowskiego. Dzieci dowiedziały się również, jak wygląda nasz 
kraj na mapie oraz poznały największa rzekę Polski - Wisłę. Na zakończenie zajęć przedszko-
laki pięknie pokolorowały symbole narodowe, które znalazły się na naszej wystawie. 

Zapraszamy na kiermasz  
bożonarodzeniowy!

Ślubowanie pierwszaków



Wielka sprawa – nasze prawa

20 listopada to data związana z podpisaniem najważniejszego do-
kumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji 
o prawach dziecka. Przedszkolaki zapoznały się z głównymi prawa-
mi maluszków. Celem zajęć związanych z tym dniem było kształ-
towanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw, a także 
wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę, która towarzy-
szy nam codziennie.

Eko-warsztaty 
Ochrona powietrza- pod tym ha-
słem w  przedszkolu odbyły się 
kolejne warsztaty ekologiczne. 
Ich celem było budowanie świa-
domości ekologicznej i podno-
szenie wiedzy przedszkolaków 
na temat jakości powietrza oraz 
rozwijanie wrażliwości na proble-
my środowiska przyrodniczego.
W zaznajomieniu się z tematem 
zanieczyszczenia powietrza i jego 
ochrony pomagały, dostosowane 
do wieku dzieci, doświadczenia, 

gry i zabawy. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem i zainteresowa-
niem uczestniczyły w zajęciach. Atrakcją kończącą warsztaty było 
samodzielne wykonanie plakietek Małego Ekologa.

17
GM

IN
A 

DR
UŻ

BI
CE

W
W

W
.D

RU
ZB

IC
E.

PL
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Szkoła podstawowa w Drużbicach

Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole jest przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów. Ślubowanie i pasowanie 
na ucznia pierwszej klasy jest bardzo ważnym momentem w życiu dziecka, jak również w życiu każdego rodzica. Niestety z uwagi na panującą 
sytuację pandemiczną, w tym roku szkolnym uroczystość  wyglądała nieco inaczej niż zwykle, bez udziału rodziców oraz gości.
Nasi milusińscy zaprezentowali program artystyczny. Jednak najważniejszą częścią uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślu-
bowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów. Tekst ślubowania odczytała Pani Wicedyrektor Mariola Grzejszczak, a ceremonii 
pasowania dokonała Pani Dyrektor Elżbieta Kudaj. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki w Drużbicach. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki od rodziców 
– piękne książki.

Ślubujemy!



eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca 
za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami - współdziałają, wymieniają 
się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych 
uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy 
nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów 
rocznie.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning 
krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i mery-
torycznej.
Kto może wziąć udział w programie e Twinning?
W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne 
(z uprawnieniami szkół publicznych - realizujące obowiązującą podstawę programową) z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Byłej 
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii, Norwegii, Serbii i Turcji.
Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning Plus - są to placówki z krajów znajdujących się  
w sąsiedztwie z Unią Europejską - Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja i Ukraina.
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Szkoła Podstawowa w Rasach

W dniu 10 listopada 2020r. cała społeczność szkolna na czwartej godzinie lekcyj-
nej obejrzała online przygotowaną wcześniej akademię z okazji Narodowego Świę-
ta Odzyskania Niepodległości. Akademia miała przypomnieć ciężką drogę Polski do 
wolności, a także wzbudzić refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych  
w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 r. W skrócie zo-
brazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu 
polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczy-
znę. Przypomniano daty najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład 
ich uczestników. Uczniowie odśpiewali w tym dniu o godzinie 11.11 hymn oraz wyre-
cytowali wiersze, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepod-
ległość. Uczczenie tego święta to złożony hołd tym, którzy poświęcili za nas życie. 
Dzień 11 listopada to dzień wielkiej lekcji patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocz-
nie w obchodach Święta Niepodległości, dajemy wyraz pamięci o tych, jakże ważnych 
wydarzeniach. Na tę okoliczność odbył się także, zorganizowany przez p. Pawła Gło-
wackiego nauczyciela historii w Szkole Podstawowej w Rasach, konkurs historyczny .

W czwartek 1 października odbył się „Szkolny konkurs wiedzy o wodzie” skierowany 
do uczniów klas 1-3 zorganizowany w ramach projektu: Każdy uczeń wie, że wody 
nie marnuje się!
W konkursie tym uczniowie w zdrowej rywalizacji oraz w duchu zabawy konkurowali 
ze sobą w rozwiązywaniu zagadek, wyjaśnianiu przysłów oraz w odpowiadaniu na 
pytania quizu. Wyłonieni laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dy-
plomy oraz nagrody. 

Co wiecie o wodzie?

Święto Niepodległości 

Oto nazwiska zwycięzców:
Klasa II
• Anna Głowacka – I miejsce 
• Zuzanna Dobiech – II miejsce 
• Natalia Michalak – III miejsce 
Klasa III
• Antoni Szymański – I miejsce 
• Oliwia Pankiewicz – II miejsce 
• Alicja Olejnik – III miejsce 

Klasy: IV – V
• Kasjan Ogrodnik – I miejsce 
• Maja Magiera – II miejsce 
• Miłosz Trajdos – III miejsce

Klasy: VI –VIII
• Julita Legędź – I miejsce 
• Filip Ławiński – II miejsce 
• Szczepan Wróblewski – III miejsce 

Europejska społeczność szkolna
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Pasja Pana Ryszarda stała się pasją całej rodziny. Miłością do koni 
rasy zimnokrwistej zaraził żonę, syna i wnuczka. Ich stadnina, któ-
ra mieści się w Żbijowej (gm. Drużbice), liczy obecnie 22 konie –  
w tym 8 dorosłych klaczy i 4 ogiery. Zwierzęta dzięki odpowiedniej 
pielęgnacji i tresurze są w większości championami – na pokazach 
i wystawach często nie mają sobie równych. 
Z Panią Danutą Markowiak rozmawiała Sylwia Szczypińska

Redakcja: Pani Danuto, dlaczego właśnie rasa koni zimnokrwi-
stych?
Danuta Markowiak: Mężowi od zawsze podobały się właśnie te 
konie. Są spokojne, powolne, ale bardzo wdzięczne. Przygoda  
z tymi zwierzętami zaczęła się ponad 10 lat temu. Szybko okazało 
się, że pasja mojego męża przerodziła się najpierw w moje hobby, 
potem syna, a teraz nawet wnuczka. 
R: Czym charakteryzuje się ta rasa?
D.M: Konie zimnokrwiste są bardziej masywne od gorącokrwistych. 
Mają bujne owłosienie grzywy, ogona i nóg. Konie te są również, 
tak jak wspomniałam, spokojniejsze, mają mniejszy temperament; 
z charakteru są po prostu łagodne i przyjazne. Potrafią mierzyć aż 
do 2m (najczęściej około 1,7 m) i ważyć nawet tonę. 
R: Konie rasy zimnokrwistej kojarzone są raczej, ze względu na 
swą posturę, z końmi wykorzystywanymi niegdyś do pracy w polu, 
w kopalniach... A tymczasem patrząc na Państwa klacze i ogiery, 
świetnie sprawdzają się również jako konie wystawowe?
D.M: O tak, w naszym stadzie znajduje się wiele championów i je-
steśmy z nich bardzo dumni. Praktycznie z każdej wystawy, któryś 
koń wraca z medalem. To jest bardzo motywujące, bo praca – już 
nie tylko pasja – z końmi jest ciężka i wymaga praktycznie ciągłe-
go zaangażowania. Konie muszą być szkolone, oczywiście odpo-
wiednio żywione i pielęgnowane. Jurorzy pod uwagę biorą ich wy-
gląd, ale także sposób chodzenia. Nasze przeważnie, najlepsze są  
w kłusie. 
R:  (red. podczas rozmowy na pastwisku konie ciągle podchodzą pod 
obiektyw aparatu, mam wrażenie, że pozują) Są bardzo przyjazne...
D.M: Tak, lubią  też dzieci. Mimo, że nie są zbyt popularne w jeź-
dziectwie, uważam, że to właśnie od tych koni powinno się zaczy-
nać naukę jazdy. Są cierpliwe, spokojne, raczej powolne.  
(red. chwilę spacerujemy). A to nasza super championka z 2019 r. 
Aisza...
R: Skąd pochodzą wasze konie?
D.M: Mamy już konie, które pochodzą typowo z naszej hodowli, 
ale głównie mąż kupuje je od sprawdzonego hodowcy z Pomorza. 
Mieliśmy też konie z  poza Polski, np. Francji, Niemiec... 
R: Piękna pogoda pozwala na to, by konie mogły wybiegać się na 
pastwisku, jest jeszcze zielona trawa, piękne jesienne słońce, czy 
jesienią konie wymagają szczególnej pielęgnacji?
D.M: Szczególnej nie, jeśli pogoda dopisuje staramy się właśnie jak 
najczęściej wypuszcza je ze stajni, zresztą ciągle z nimi trenujemy, 
więc siłą rzeczy muszą wychodzić poza boksy. Obcięliśmy im nieco 
ogony i grzywy, aby na wiosnę wyglądały jeszcze piękniej. 
R: W takim razie, wrócę tu wiosną. 
D.M: Zapraszam, wtedy konie są wyjątkowo piękne, mają lśniącą 
sierść... Budzą się do życia zupełnie jak przyroda...
R: Dziękuję za rozmowę. 
DM.: Dziękuję.

LUDZIE Z PASJĄ

PASJA DO KONI
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