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Gmina Drużbice

8 #SzczepimySie 
    z Kołami Gospodyń 6  WARSZTATY 

      KUCHNI GRUZIŃSKIEJ
8 OFICJALNE POŚWIĘCENIE   
     I PRZEKAZANIE 
    STRAŻACKICH WOZÓW



Za nami czas beztroskiego lata i wakacji, jednak nie dla wszyst-
kich był to okres wypoczynku. W gminie Drużbice wiele się działo.  
O zrealizowanych projektach i planowanych pracach rozmawiam  
z Wójtem Gminy Drużbice Panem Tomaszem Głowackim.
Redakcja: Dzień Dobry. Za nami intensywny czas letni. Jakie posta-
nowienia udało się zrealizować podczas wakacyjnego okresu?
Tomasz Głowacki: Okres wakacyjny to przede wszystkim okres 
kończenia inwestycji. Nie tylko inwestycji typowo budowlanych, ale 
również drogowych. W okresie letnim, ze względu na dobrą pogodę, 
udało nam się sfinalizować wiele palących inwestycji drogowych, 
tych, które zostały rozpoczęte jeszcze przed wakacjami, a nawet 
w okresie wczesnowiosennym. Jeżeli chodzi o roboty typowo bu-
dowlane – one jeszcze trwają. Mówię tutaj o obiektach, które były 
przeznaczone do przebudowy, czy też zmiany sposobu użytkowania. 
Uważam, że pomimo spokojnego okresu wakacyjnego, czas ten był 
okresem wytężonej pracy w zakresie inwestycji.

R.: Jednym z większych i ważniejszych planów był zakup samocho-
du strażackiego. Czy udało się go zrealizować?
T. G.: Oczywiście, udało się ten plan zrealizować. 18 września mie-
liśmy oficjalne przekazanie samochodu bojowego dla jednostki OSP 
Drużbice. Ja tylko przypomnę, że był to koszt 787 000,00 zł, przy 
udziale własnym gminy 300 000,00 zł. Dzięki mojemu zaangażo-
waniu udało się wyposażyć jednostkę OSP Drużbice w nowy samo-
chód i cieszymy się wszyscy wspólnie z tego zakupu. Ponadto inne, 
mniejsze jednostki OSP z terenu gminy, również otrzymały pojazdy 
specjalne, przez co poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
i nie tylko, znacznie się zwiększył.

R.: Za nami Gminne Dożynki – Święto Plonów, to niewątpliwie jed-
na z większych imprez organizowanych w gminie Drużbice. Czy 
wszystko poszło zgodnie z planem?
T. G.: Jak najbardziej! Wszystko poszło według założonego planu 
i była to bardzo udana impreza. Tegoroczna uroczystość ściągnęła 
ogromną rzeszę nie tylko mieszkańców gminy Drużbice, ale także 
okolicznych miejscowości. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ była 
to pierwsza duża impreza od czasu faktycznego wyjścia z zapaści 
gospodarczej, spowodowanej pandemią koronawirusa. Myślę, że był 
to też idealny moment, aby po trudnym okresie żniw dla rolników, 
w sposób szczególny podziękować im za pracę i tegoroczne plony.

R.: Z pewnością to był świetny akcent kończący wakacje, a rozpo-
czynający nowy rok szkolny. Jak Pan ocenia przygotowanie drużbic-
kich placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022?
T. G.: W okresie wakacyjnym trwały bardzo intensywne prace, jeżeli 
chodzi o placówki oświatowe i ich przygotowanie do nowego roku 
szkolnego. To przygotowanie oceniam na bardzo wysokim poziomie. 
Oczywiście nie wszystko udało się w sposób odpowiedni zaplano-
wać i wykonać, ale to wynika z tego, że działamy cały czas „na ży-
wym organizmie” i pewnych sytuacji nie da się przewidzieć. Jednakże 
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D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z Gminnych Dożynek, które odbyły się 22 sierpnia w Hucisku.
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D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W
uważam, że to przygotowanie na tyle na ile ono było przewidywa-
ne, zostało wykonane zgodnie z założeniami. Mówię tu nie tylko  
o przygotowaniu kadry dydaktycznej, zaplecza związanego z zaję-
ciami lekcyjnymi i pozaszkolnymi, ale też tematami dotyczącymi do-
wozów uczniów. Nie ukrywam, że zdarzają się jakieś niewielkie pro-
blemy, ale mimo to oceniam przygotowanie pozytywnie. Dziękuję za 
to dyrektorom placówek, że w okresie wakacyjnym nie odpoczywali, 
a pracowali i efekty tej pracy są teraz widoczne w naszych szkołach.

R.: Specjaliści coraz głośniej informują nas o zbliżającej się czwartej 
fali koronawirusa. Czy obawia się Pan tej prognozy?
T. G.: Tak, bardzo mocno obawiam się tej prognozy, dlatego że fak-
tycznie obserwuje się w ostatnim czasie w mediach, coraz więcej 
informacji o nowych wariantach wirusa COVID-19 i zwiększającej 
się ilości osób zarażonych. Te informacje pokazują jednoznacznie, 
że jest to tendencja wzrostowa i ryzyko zarażenia staje się coraz 
wyższe, szczególnie wśród osób niezaszczepionych. Wobec powyż-
szego, korzystając z okazji, że mogę się z Państwem porozumieć na 
łamach naszego Biuletynu Gminnego, chciałbym Państwa bardzo 
serdecznie zaprosić do udziału w akcji szczepień, czy to podczas 
pikników organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, czy bez-
pośrednio w Punkcie Szczepień. Przypominam również, że dla osób 
mających trudności w dotarciu do punktu, Gmina Drużbice oferuje 
pomoc w formie transportu. Aby z niej korzystać, należy zadzwonić 
do urzędu i zgłosić potrzebę transportu u Gminnego Koordynatora 
ds. szczepień. Na chwilę obecną wskaźnik zaszczepienia w naszej 
gminie wynosi około 39% i niestety jest to wskaźnik niewystarcza-
jący do otrzymania zbiorowej, populacyjnej odporności. Ponadto 
tak niski poziom zaszczepienia może skutkować tym, że będziemy 
musieli przejść w tryb zdalny lub hybrydowy nauczania w szkołach, 
co byłoby zdecydowanie największą szkodą nie tylko dla rodziców, 
ale przede wszystkim dla uczniów. Chcielibyśmy tego uniknąć, tak 
samo jak wzrostu zachorowań i przełożenia tego faktu na naszych 

mieszkańców i ich życie, mówię tutaj między innymi o komunikacji 
z urzędem czy innymi instytucjami, które w okresie zwiększenia za-
chorowań mogą działać inaczej. Wiemy już, że czwarta fala pandemii 
przyjdzie, pytanie tylko jak szybko i jak mocno udzieli się w nasze 
życie (?). Zatem chciałbym jeszcze raz zachęcić Państwa do szcze-
pienia przeciw COVID-19 i wyraźnie podkreślić, że poziom szczepień 
jest bardzo ważnym czynnikiem dla całej społeczności.

R.: Na zakończenie chciałabym jeszcze wrócić do tematu inwesty-
cji. Do końca roku pozostało jeszcze sporo czasu. Czy na najbliższe 
miesiące planowane są jeszcze jakieś realizacje?
T. G.: Oczywiście. Mimo wielu wykonanych inwestycji do tej pory, 
mamy jeszcze sporo planów. Na pewno planowane są zakończenia 
inwestycji, które rozpoczęły się w minionych miesiącach, a które  
z uwagi na rozszerzony zakres działań nie mogły być skończone 
w okresie wakacyjnym. Mówię tutaj między innymi o przebudowie 
gminnego żłobka, który planujemy otworzyć najpóźniej w połowie 
listopada. Nie zapominamy również o inwestycjach drogowych, któ-
re z uwagi na zakres prac trwają dłużej. Taką realizację mamy na 
przykład w miejscowości Gręboszów, gdzie zakres prac obejmuje 
niwelację poboczy, wkopanie rowów, ułożenie podbudowy, położe-
nie asfaltu. To duży projekt inwestycyjny, który jak wiele innych ro-
bót, wymaga czasu. Zakładam, że do końca października większość 
inwestycji zostanie zakończonych, abyśmy mogli wejść w okres 
zimowy z zakończonymi projektami i skupić się na przygotowaniu 
nowych inwestycji na rok 2022.

R.: Dziękuję bardzo za rozmowę.
T. G.: Dziękuję i zapraszam Państwa do lektury naszego Biuletynu 
Gminnego.
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Plany i realizacje inwestycyjne  
2021 roku:

1. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rasy;
2. modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drużbice – Kolonia;
3. modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łęczyca;
4. modernizacja drogi gminnej w miejscowości Patok;
5. modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rawicz;
6. modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zwierzyniec;
7. modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów 

(w trakcie realizacji);
8. modernizacja drogi gminnej Wdowin Kolonia – Suchcice etap II;
9. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pole Sucheckie;
10. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gadki;
11. dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z na-

pędem 4x4 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Drużbicach;

12. budowa Żłobka Samorządowego w Drużbicach;
13. budowa oświetlenia drogowego w następujących miejscowo-

ściach: Teofilów, Wola Rożniatowska, Zabiełłów, Rożniatowi-
ce, Rawicz, Głupice, Brzezie.

Rok 2021 w gminie Drużbice jest niewątpliwie rokiem wielu inwestycji. Wiele projektów na modernizację dróg już zostało zakończo-
nych. Jednak inwestycje gminne to nie tylko drogi, to również budowa sieci wodociągowej, oświetlenia drogowego, budowa żłobka 
gminnego.

Gminny ŻłobekDroga Drużbice Kolonia

Droga Łęczyca

Droga Zwierzyniec Droga - Pole Sucheckie
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10 lipca w Hali Sportowej w Drużbicach od-
była się akcja honorowego oddawania krwi. 
Ósma już edycja tego wydarzenia w Gminie 
Drużbice przyciągnęła wielu chętnych daw-
ców, jednak finalnie 33 osoby oddały łącz-
nie ponad 15 litrów krwi. Podczas, gdy jedni 
oddawali krew, inni mogli spędzić czas z ro-
dziną i znajomymi na pikniku, który został 
zorganizowany na placu przed budynkiem 
Hali Sportowej w Drużbicach. Oprócz po-
częstunku zapewnione było również wiele 
atrakcji . Dmuchana zjeżdżalnia i bańki my-
dlane to nie jedyne co czekało na najmłod-
szych mieszkańców. O dodatkowe atrakcje 
zadbały Panie z Fundacji Nitka, z którymi 
można było wykonać slime oraz poprowa-
dzić robota przez labirynt. Na swoje stano-

wisko zapraszali również ratownicy ze Szta-
bu Ratownictwa w Bełchatowie, pod okiem 
których można było poznać podstawowe 
zasady udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. W trakcie imprezy mieszkań-
cy mogli też dokonać spisu w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Miesz-
kań 2021, u rachmistrza, który dyżurował 
w Mobilnym Punkcie Spisowym.
Przy okazji sobotnich wydarzeń została 
również zorganizowana zbiórka artykułów 
codziennego użytku, ubrań i zabawek dla 
podopiecznych Fundacji DOBROdzieje się, 
na którą przyniesiono bardzo dużo darów.
Organizatorami akcji byli: Radny Tomasz 
Cieślak, Radna Agnieszka Korpas oraz KGW 
Drużbice oraz KGW Zwierzyniec.

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom i  dar-
czyńcom, a organizatorom gratulujemy ko-
lejnej udanej akcji na rzecz dobra i zdrowia 
innych!

Akcja Krwiodawstwa

Wielkie sprzątanie w Suchcicach

3 lipca 2021 roku odbyło się sprzątanie miejscowości Suchcice, Stefanów i oko-
lic organizowane przez KGW Suchcice, KGW Stefanów oraz Radnego Dominika 
Dobiech. Oprócz organizatorów swój wkład miał również Wójt Gminy Drużbi-
ce Pan Tomasz Głowacki, który objął to wydarzenie Honorowym Patronatem. 
Ogromne zaangażowanie mieszkańców „zaowocowało” zebraniem  blisko 40 
worków odpadów. Po zakończeniu prac porządkowych, uczestnicy mogli odpo-
cząć i spędzić wspólnie czas na placu Przedszkola w Suchcicach, gdzie czekał na 
nich poczęstunek zorganizowany przez KGW Suchcice oraz KGW Stefanów. Po-
mimo ciężkiej pracy, jaką wszyscy w tym dniu wykonali, najmłodsi znaleźli jesz-
cze siłę, aby wspólnie bawić się i zjeżdżać z ogromnej, dmuchanej zjeżdżalni. 
Wszyscy spędzili miło czas w sąsiedzkim gronie. Na koniec Organizatorzy ser-
decznie podziękowali za pomoc i przybycie Wójtowi Gminy Drużbice Panu Toma-
szowi Głowackiemu, Przewodniczącej Rady Gminy Drużbice Pani Sylwii Stelmach 
– Piątkowskiej, Radnemu Rady Gminy Drużbice Panu Tomaszowi Cieślakowi oraz 
wszystkim uczestnikom Wielkiego sprzątania w Suchcicach, Stefanowie i okolicach. 
Serdecznie gratulujemy cudownej inicjatywy!
Fotografie dzięki uprzejmości Pana Dominika Dobiech.
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W trakcie tegorocznego „Tygodnia Bibliotek 2021” przypadającego w terminie 8-15 maja 2021 r.  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach dużo się działo. Między innymi, w ramach promocji czy-
telnictwa i ekologicznego podejścia do życia nasi Czytelnicy razem z książką odbierali sadzonki roślin.  
W sumie rozdano 100 sadzonek różnych roślin (m. in.: bukszpany, goździki, tawuły, rojniki, lawendy, kufee).
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, mamy nadzieję, że roślinki rosną i miło przypominają naszą 
bibliotekę.

Z okazji przypadającego w dniu 31 maja Dnia Bociana Białego, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Drużbicach zorganizowała Konkurs Fotograficzny pt. „Tajemnice Drużbickich Bocianów”. 
Patronat nad Konkursem objął Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki. 
Bocian biały jest symbolem Gminy Drużbice w związku z tym chciliśmy go szczególnie uho-
norować i uwiecznić.
15 lipca 2021 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród dla laureatów konkursu fotograficznego. Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie 
prace zostały udostępnione do oglądania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach. 
Wystawa zdjęć „Drużbickich Bocianów” prezentowana była w Bibliotece do początku wrze-
śnia 2021r. 
Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy wygranym.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  
FOTOGRAFICZNEGO  

PT. „TAJEMNICE DRUŻBICKICH BOCIANÓW”:
Kategoria I– do 12 lat
• I miejsce – Jakub Młynarczyk,  

za fotografię pt. „Zachód słońca - Kącik”
• II miejsce – Bartosz Agatowski,  

za fotografię pt. „Spacer wśród beli – 
łąka Drużbice Kolonia”

• III miejsce – Oliwia Pankiewicz  
za fotografię pt. „Bociania rodzina - Kącik”

• Wyróżnienia dla: Amelii Młynarczyk, 
Katarzyny Agatowskiej, Jana Stawickiego, 
Miłosza Trajdosa.

Kategoria II – 13-18 lat
Wyróżnienie dla: Krzysztofa Stawickiego

Kategoria III – dorośli
• I miejsce – Natalia Komuńska  

za fotografię pt. „Odlot - Wdowin”
• II miejsce – Elżbieta Urban  

za fotografię pt. „Poranny spacer”
• Wyróżnienie dla: Moniki Stachurskie 

 i Eweliny Stępień

W czwartek 29 lipca b.r. odbyły się Pierwsze Warsztaty Kuchni Gruzińskiej  zorganizowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Drużbicach, a poprowadzone przez Panią Fatimę Bolanowską i jej córkę. Tematem  
warsztatów było przygotowanie i degustacja chinkali.
Drugie Warsztaty Kuchni Gruzińskiej odbyły 24 sieronia w Bolanowie.  Tym razem uczyłyśmy się przygoto-
wywać hit kuchni gruzińskiej – chaczapuri. Dodatkowo Pani Fatima Bolanowska przygotowała dla nas na 
kolację gruzińską zupę, sałatkę i sery -wszystko własnej produkcji. Uczestnicy warsztatów mieli  również 
ogromną przyjemność zwiedzać tajemniczy i niezwykły ogród, i dom stworzony przez Pana Zdzisława 
Bolanowskiego. W imieniu uczestników bardzo dziękujemy gospodarzom Bolanowa za gościnę i przemiłą 
atmosferę.
Na Trzecie Warsztaty Kuchni Gruzińskiej zapraszamy już 28 września 2021 r. do świetlicy wiejskiej w Druż-
bicach Kolonii 141. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach przeprowadziła WARSZTATY Z PROJEKTO-
WANIA GRAFICZNEGO w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie piotrkow-
skim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2 „Innowacyjne 
rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej”. Projekt realizowany był przez Fundację 
Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie.
Do udziału w warsztatach przystąpiła 6 - osobowa grupa młodzieży w wieku 10-14 
lat. Zajęcia odbywały się trybie on-line na platformie TEAMS, prowadzone przez wy-
kwalifikowanego trenera. Uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie

Tydzień Bibliotek

Konkurs Fotograficzny  
pt. „Tajemnice Drużbickich Bocianów”  
oraz wystawa pokonkursowa prac.

Warsztaty Kuchni Gruzińskiej

WARSZTATY Z PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
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Tegoroczne zajęcia wakacyjne dla dzieci Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Drużbicach zorganizowała przy 
współpracy z Urzędem Gminy w okresie 05 – 16 
lipca 2021 r. 
W programie wakacji odbyły się:
• warsztaty czerpania papieru,
• wizyta dzieci na Posterunku Policji w Drużbi-

cach, w ramach której odbyła się  pogadan-
ka dla dzieci o bezpieczeństwie oraz pokaz 
z udziałem psa tropiącego,

• wyprawa odkrywców „W poszukiwaniu leśnych 
zwierciadeł”,

• „Niezwykła przygoda w Bolanowie”, w trakcie 
wizyty: nauka tańca gruzińskiego, degustacja 
kuchni gruzińskiej, ognisko, zwiedzanie nie-
zwykłego domu,  

• zajęcia sportowe, gry zespołowe,
• własnoręczna produkcja kartek z pozdrowie-

niami z wakacji oraz odwiedziny na Poczcie  
w Drużbicach w celu wysłania pocztówek, 

• konkurs „Jak aktywnie spędzasz wakacje 2021” 
z nagrodami ufundowanymi przez Gminną Ko-
misję Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Drużbicach 

• turniej  w warcabach 64 pól,  
Na zakończenie wakacji Gminna Biblioteka Publicz-
na w Drużbicach zorganizowała wyjazd grupy dzieci 
do kina Helios na film „Lassie, wróć”. Mam nadzieje, 
że się wszystkim podobało.

W dniu 3 czerwca 2021 r. Orkiestra Dęta „Suchcice i Okolice” oraz Zespół Ludowy „Ale Babki” miały 
zaszczyt i przyjemność wziąć udział w akcji charytatywnej zorganizowanej na rzecz chorej Natalki 
Pasternak.
Organizatorem akcji był Pan Ryszard Cieślak, rodzice Natalki i Fundacja Trzewiczek. W wydarzeniu pn. 
„Popołudnie w Parku Mzurki” wzięli udział reprezentanci naszej gminy Wójt Gminy Drużbice Pan To-
masz Głowacki oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Sylwia Stelmach – Piątkowska. W uroczystości 
uczestniczyli również: Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, Radni Powiatu Piotrkow-
skiego-Dorota Jankowska i Sylwester Osowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztopor-
ska Pani Małgorzata Gniewaszewska. Nabożeństwo czerwcowe połączone ze zbiórką charytatywną 
odprawił ks. proboszcz z Parafii Świętego Ignacego Loyoli z Suchcic – Łukasz Szmit. 
Dzięki zbiórce zorganizowanej podczas mszy świętej i występów Orkiestry Dętej „Suchcice i okolice” 
oraz Zespołu Ludowego „Ale Babki” zebrano 3254,52 zł na rzecz Natalki.
Wszystkim zaangażowanym w akcję, w imieniu rodziców, serdecznie dziękujemy!
Z dumą informujemy, że nasza „Orkiestra Suchcice i Okolice” uświetniła swoimi występami również 
tegoroczne uroczystości obchodów XLV Regionalnego Święta Pszczelarzy w Bełchatowie. 

Nasza Biblioteka zakwalifikowała się do 4 rundy Programu 
Rozwoju Bibliotek.
Program Rozwoju Bibliotek to bezpłatne szkolenia dla bi-
bliotekarzy, 20 miesięcy wsparcia specjalistów i praktyków; 
to materiały merytoryczne i sprzęt dla bibliotek.
Będziemy się uczyć i rozwijać, by ulepszać naszą ofertę  
i pracę biblioteczną. Jesteśmy wśród 78 bibliotek, które 
będą razem pracować pod okiem ekspertów do końca 2022 
roku. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W A K A C J E

Jesteśmy w projekcie PRB! 

Drużbickie zespoły w Parku Mzurki!
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KGW Drużbice oraz KGW Suchcice w dru-
giej połowie wrześnie zorganizowały pikni-
ki rodzinny w ramach akcji #szczepimysię  
z KGW. Na piknikach można było zaszczepić  
się w mobilnych punktach szczepień jedno-
dawkową szczepionką firmy Johnson&John-
son. Uczestnicy festynów mogli również 
skosztować dań przygotowanych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich. Na najmłodszych cze-
kało mnóstwo atrakcji w postaci dmucha-
nych zjeżdżalni, waty cukrowej i animatorów. 
Podczas  wydarzeń odbywały się też pokazy 
strażackie, wystawy rękodzieła ludowego, 
a także występ zespołu „Ale Babki”. Coraz 
więcej osób wyraża chęć zaszczepienia się. 
Zaszczep się i Ty!

Dzień 18 września 2021 r. zapisał się jako 
ważna data na kartach historii gminy Drużbice. 
Tego dnia na placu Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Drużbicach odbyło się uroczyste poświęce-
nie i przekazanie samochodów pożarniczych. 
Nowe samochody otrzymali: OSP Bukowie 
Górne, OSP Drużbice (2 pojazdy), OSP Pod-
stoła, OSP Rasy, OSP Rożniatowice oraz OSP 
Suchcice. Po powitaniu zaproszonych gości 
przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminne-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Drużbicach dh Macieja Olejnika, odbyła 
się polowa msza święta prowadzona przez 
kapelana ks. Adama Stańdo. Podczas mszy 
wszystkie pojazdy zostały poświęcone. Po-
święcona została również sala przy OSP Dru-
żbice, która została przekazana do użytkowa-
nia. Później nastąpiła część oficjalna, na której 
wyróżnieni druhowie otrzymali odznaczenia 
za zasługi dla pożarnictwa. Przedstawiciele 
jednostek otrzymali również akty przekazania  
w użytkowanie wozów dla skutecznej i spra- 
wnej ochrony przeciwpożarowej. Wszyscy 
zaproszeni goście gratulowali włodarzom 
gminy tak udanych przedsięwzięć w zakresie 
doposażenia jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz 
Głowacki w swoim przemówieniu podkreślił, 
że spełniło się jedno z jego postanowień, aby 
wszystkie jednostki OSP były wyposażone  
w pojazdy specjalne oraz życzył wszystkim 
druhnom i druhom dużo zdrowia, pomyślności 
oraz motywacji do dalszej pracy i działania na 
rzecz lokalnej społeczności. Na zakończenie 
sobotnich uroczystości pojazdy wszystkich 
jednostek OSP pożarnych biorących udział 
w wydarzeniu, wykonały honorowy przejazd, 
aby wszyscy jego uczestnicy mogli obejrzeć 
wozy pożarnicze w pełnej okazałości.

Oficjalne poświęcenie i przekazanie strażackich wozów

#SzczepimySię z KGW
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
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S P O R T

8 czerwca odbyła się Liga Zrzeszenia LZS woj. 
łódzkiego dla szkół podstawowych w lekkiej 
atletyce w Powiatowym Centrum Sportu w Beł-
chatowie. Reprezentacji z gminy Drużbice nie 
zabrakło i tym razem. W biegu na 60 m 1 miej-
sce zajął Filip Szczepaniak, 2 miejsce Kacper 
Papuga,  a 3 miejsce Filip Koszela. W sztafecie 
szwedzkiej drużyna w składzie: Filip Szczepa-
niak, Maciej Susmęd, Piotr Pawlak i Filip Koszela 
wywalczyli 2 miejsce z wynikiem 2,42. Opie-
kunem drużyny była pani Monika Kulik i Pan 
Krzysztof Bechciński. Gratulujemy!

14 sierpnia 2021r. na boisku przy ZSP w Drużbicach odbył się Wakacyjny Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza 
Głowackiego. W turnieju wzięły udział trzy drużyny: Wolusy, Rasy oraz Rożniatowice. Grano systemem „każdy z każdym” – 2 x 15 minut. Po 
równych i zaciętych meczach Mistrzem turnieju została drużyna z Rożniatowic. Najlepszym bramkarzem został Maciej Młodziejewski z dru-
żyny Rożniatowic, natomiast najlepszym zawodnikiem Szymon Bartłomiejczyk z drużyny Wolusy. Po zakończonych rozrywkach Wójt Gminy 
Drużbice Pan Tomasz Głowacki wręczył zwycięskiej drużynie okazały puchar i indywidualne statuetki.

16 lipca 2021 roku na boisku Orlik w Rasach odbył się coroczny Turniej 
Piłki Nożnej oraz Turniej Rzutów Karnych pn. „KOPNIJ RAKA”, promu-
jący profilaktykę raka piersi wśród lokalnej społeczności. W tegorocz-
nej edycji turnieju wzięły udział 4 drużyny: Chynów, Rasy, Wadlew 
oraz Wolusy . Rozgrywki odbywały się w systemie „każdy z każdym”. 
Finalnie tytuł mistrza wywalczyła drużyna z Ras, natomiast kategorię 
Rzutów Karnych wygrała drużyna z Chynowa. Pamiątkowe puchary 
zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Drużbice Pana Tomasz Głowacki. 

Sukcesy naszych lekkoatletów

Turniej piłki nożnej „Kopnij Raka”

Wakacyjny Turniej o Puchar Wójta
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Od dawna żadna drużyna sportowa z gminy Drużbice nie odniosła takiego sukcesu, jak sekcja tenisa 
stołowego, działająca w ramach GLKS w Drużbicach. Zespół, po kilkunastu latach braku poważniejszej 
działalności i sukcesów w tej dyscyplinie, dzięki zaangażowaniu kilku mieszkańców naszej gminy, od-
rodził się na nowo. Po reaktywacji w 2017 roku w małej grupce zapalonych graczy ping-ponga powstał 
pomysł, aby spróbować swoich sił w rozgrywkach oficjalnie notowanych przez Polski Związek Tenisa 
Stołowego. W sezonie 2018/2019 drużyna rozpoczęła starty w najniższej V lidze Okazało się, że cięż-
kie treningi i litry wylanego potu dają rezultaty. Awans do IV ligi na sezon 2019/2020 był spektaku-
larny, bowiem z 1 miejsca! Do drużyny dołączyli kolejni zapaleńcy, łącznie z trenerem posiadającym 

oficjalne uprawnienia i licencje. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać! Awans, również z 1 miejsca, do III ligi na sezon 2020/2021 stał się 
faktem. Obecnie z drużyny, która startowała z 3 zawodnikami w 2017 roku, gminę Drużbice w rozgrywkach tenisa stołowego reprezentuje  
7 zawodników, łącznie z trenerem. Trzymajmy kciuki za naszych tenisistów, aby utrzymali się w bardzo wymagającej III lidze, zajęli jak najwyż-
sze miejsce na koniec sezonu i dumnie reprezentowali naszą społeczność. Pierwszy mecz już 25 września z drużyną TKS Kamieńsk. 
Miejmy nadzieję, że wkrótce pojawią się młodzi następcy, którzy również zechcą tak ciężko trenować i odnosić sukcesy. 

Drużbiccy tenisiści 

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 
– pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą 
korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach. 
Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. 
Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu. 
Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowa-
nia lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają pro-
fesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc, wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

Platforma jest dostępna  
dla osób niesłyszących 

Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną 
lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci 
niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, tele-
platforma oferuje udzielanie porad przez spe-
cjalny wideoczat. 
Komunikacja odbywa się w języku migowym, 
przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Mi-
gowego.

Jeden numer dla całej Polski 
Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze 
gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. 
Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ 
platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkają-
cych w naszym kraju. 
Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy 
poradni POZ. 
Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta. 
Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych:  
angielskim, rosyjskim i ukraińskim. 

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
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