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Gmina Drużbice

8 #SzczepimySie  
    z Kołami Gospodyń 6  WARSZTATY  

      KUCHNI GRUZIŃSKIEJ
8 OFICJALNE POŚWIĘCENIE    
     I PRZEKAZANIE  
    STRAŻACKICH WOZÓW



Szanowni Mieszkańcy,
Wielkimi krokami zbliża się koniec roku 2021, co wiąże się z inten-
sywnym podsumowaniem wszelkich działań zrealizowanych na 
terenie gminy Drużbice. Mijający rok w naszej gminie niewątpliwie 
jest rokiem wielkich inwestycji. Mimo trwającej pandemii razem 
z pracownikami Urzędu Gminy w Drużbicach oraz radnymi Gminy 
Drużbice ciężko pracowaliśmy, aby zrealizować to, co zaplanowa-
liśmy rok temu. Dlatego dzisiaj możemy pochwalić się ogromem 
skończonych inwestycji w różnych częściach naszej gminy. Przez 
cały rok 2021 wykonaliśmy wiele inwestycji drogowych, przebudo-
waliśmy budynek komunalny na gminny żłobek, a także zakupiliśmy 
specjalne samochody pożarnicze, dzięki czemu każda jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej działająca na naszym terenie posiada 

pojazd. Wszystkie działania, które wykonaliśmy w tym roku niewąt-
pliwie podniosły jakość życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwo. 
Gminny Żłobek, którego oficjalne otwarcie i rozpoczęcie pracy odby-
ło się w połowie listopada, jest największą zrealizowaną inwestycją 
w naszej gminie. Miejsca takie jak gminny żłobek, to wielka szansa 
na rozwój najmłodszych mieszkańców, ale również ich rodziców, 
którzy do tej pory mieli trudności w powrocie na rynek pracy. Jestem 
niezmiernie dumny z tego, co udało się w gminie Drużbice wykonać 
w minionym roku.
Jednak koniec roku to nie tylko czas podsumowań, ale również czas 
wzmożonego planowania. Już od dłuższego czasu myślimy nad ko-
lejnymi realizacjami drogowymi, kanalizacyjnymi, a także inwesty-
cjami budowlanymi. Przy tak wielkich planach, które mamy nadzieję 
szybko i bez problemu zrealizować, musimy jednak brać pod uwagę 
to, co się dzieje wokół. Nieodpuszczająca pandemia koronawirusa, 
może zablokować lub całkowicie uniemożliwić wykonanie zamie-
rzonych celów. Wyjście z pandemii możliwe jest tylko dzięki nabyciu 
zbiorowej, społecznej odporności, dlatego serdecznie namawiam do 
szczepień tych z Państwa, którzy jeszcze się na to nie zdecydowali.
Szanowni Mieszkańcy, zbliża się koniec roku, dlatego dziękuję za 
współpracę oraz pomysły, które w minionym roku mogłem zreali-
zować wspólnie z Wami. Z okazji najpiękniejszych świąt zwiastują-
cych narodzenie Jezusa,  pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze 
życzenia: dużo zdrowia oraz ciepłych i rodzinnych świąt spędzonych 
wśród najbliższych. Wesołych Świąt!

 Wójt Gminy Drużbice 
Tomasz Głowacki
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D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W

Przewodnicząca
Rady Gminy w Drużbicach

Sylwia Stelmach - Piątkowska

Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia  

pragniemy złożyć  
wszystkim mieszkańcom  

Gminy Drużbice  
najserdeczniejsze życzenia:  

dużo zdrowia, spokoju   
oraz aby świąteczny czas  
upłynął w miłej, rodzinnej  

atmosferze i przyniósł  
wytchnienie od codziennych 

zmartwień i trosk.
A w Nowym 2022 Roku  

życzymy wielu radości,  
spełnienia marzeń  

oraz wszelkiej pomyślności. 

Wójt Gminy Drużbice 
Tomasz Głowacki
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D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W

W 2021 roku w gminie Drużbice zrealizowano wiele inwestycji. Najwię-
cej z nich dotyczyło modernizacji dróg gminnych m.in.: w Drużbicach – 
Kolonii, Łęczycy, Patoku, Rawiczu, Zwierzyńcu, Gręboszowie, Wdowinie 
Kolonii, Suchcicach, Polu Sucheckim, Kąciku, Nowej Wsi oraz w Rasach. 
Wiele z powyższych projektów było możliwych do zrealizowania dzię-
ki pozyskanym środkom zewnętrznym. Łączna kwota wydatkowana  
w 2021 r. na inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg 
gminnych zamknęła się kwotą blisko 1 600 000,00 zł.
W miejscowościach: Teofilów, Wola Rożniatowska, Zabiełłów, Roż-
niatowice, Rawicz, Głupice, Brzezie, Rasy, Drużbice Kolonia, Stefanów, 
Suchcice, Hucisko, Kącik zostało wybudowane oświetlenie drogowe za 
łączną kwotę blisko 300 000,00 zł. 
Dzięki dotacji z Powiatu Bełchatowskiego wykonano sieć wodociągo-
wą w miejscowości Rasy za blisko 80 000,00 zł. 
Bardzo ważną inwestycją związaną bezpośrednio z bezpieczeństwem 
mieszkańców w bieżącym roku była dostawa średniego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego marki Volvo, z przeznaczeniem dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Drużbicach za kwotę ok. 800 000,00 zł
Za kwotę ok. 125 000,00 zł zakupione zostały również przyczepa, gło-
wica do wycinania krzaków oraz kosiarka bijakowa, które usprawnią 
prace Referatu Remontowo – Technicznego na terenie gminy Drużbice. 
Środki na to zadanie pochodziły z umorzenia wcześniejszej pożyczki 
przez WFOŚiGW w Łodzi.
Najważniejszym projektem w 2021 roku była przebudowa budynku 
komunalnego na Gminny Żłobek w Drużbicach, która została zrealizo-
wana dzięki dotacjom z budżetu państwa, Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi oraz Gminy Kleszczów. Koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 
prawie 1 400 000,00 zł (blisko 95% tej kwoty to pozyskane środki ze-
wnętrzne), jednocześnie gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu 
Województwa Łódzkiego na funkcjonowanie żłobka w kwocie bliskiej 
900 000,00 zł. Dzięki tym funduszom gmina przez blisko 2 lata nie bę-
dzie ponosiła prawie żadnych kosztów związanych z prowadzeniem 
placówki, a rodzice dzieci uczęszczających do żłobka uiszczają tylko 
opłatę za wyżywienie swoich pociech.
Bardzo ważną inwestycją związaną z komfortem dzieci oraz pracow-
ników Szkoły Podstawowej w Wadlewie była wymiana starego, wy-
eksploatowanego pieca na nowy, spełniający najnowsze normy zwią-
zane z ochroną środowiska. Koszt wymiany przedmiotowego pieca to  
55 000,00 zł. 
Wszystkie inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane na tere-
nie Gminy Drużbice w 2021 roku opiewają na kwotę 4 600 000,00 zł,  
z czego blisko 2 900 000,00 zł to środki pozyskane z zewnątrz.

5 listopada 2021 roku została ogłoszona lista gmin, które jeszcze do końca roku otrzymają dofinansowania na inwesty-
cje kanalizacyjne, wodociągowe. Gmina Drużbice otrzyma 2 717 844 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji. Otrzymane 
wsparcie finansowe gminy mogą przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024

„Cyfrowa Gmina”
29 października 2021 roku w Tomaszowie Mazowieckim, 
Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki odebrał pro-
mesę na kwotę 156 600 zł otrzymaną w ramach programu 
„Cyfrowa Gmina”. Program ten ma na celu wsparcie insty-
tucji samorządowych w rozwoju cyfrowym oraz poprawę 
cyberbezpieczeństwa.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z: 
• cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz 
nadzorowanych, poprzez nabycie sprzętu IT i oprogra-
mowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy  
i edukacji zdalnej;
• edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego 
sprzętu oraz oprogramowania i licencji;
• analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapew-
nieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów 
informatycznych.
Gmina Drużbice otrzyma do 100% wydatków kwalifikowa-
nych na wymienione wyżej zadania. Projekt „Cyfrowa Gmi-
na” jest skierowany do gminnych samorządów, a jego kosz-
ty zostaną pokryte z funduszy Unii Europejskiej.

DOFINANSOWANIA DLA GMINY DRUŻBICE  
na 2022 roK!!!

Gmina Drużbice otrzyma dofinansowanie w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 7 825 000,00 
zł. Program realizowany będzie poprzez promesy inwestycyj-
ne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie 
projekty zgłoszone do Programu przez Gminę Drużbice zosta-
ły pozytywnie rozpatrzone, dzięki czemu ponad 90% planowa-
nych kosztów będzie pokryte z dofinansowania. Pozyskane 
wsparcie finansowe pozwoli zrealizować trzy inwestycje:
• Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wadlew 

(szacowany koszt to 5 000 000,00 zł)
• Przebudowa drogi Zabiełłów – Podstoła (szacowany 

koszt to 2 500 000,00 zł)
• Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki Głupickie (sza-

cowany koszt to 1 000 000,00 zł)

Nowe sprzęty Referati  
Remontowo - Technicznego

Droga w m. Gręboszów

Droga oraz oświetlenie w m. Zabiełłów.Droga w  
m. Pole Sucheckie

Droga w m. Łęczyca

Nowe sprzęty Referati  
Remontowo - Technicznego

Droga w m. Kolonia - 
DrużbiceDroga w m. Zwierzyniec
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11 listopada 2021 roku w Gminie Drużbice 
uroczyście obchodzona Narodowy Dzień 
Niepodległości. Zaraz po złożeniu kwiatów 
na Grobie Nieznanego Żołnierza, rozpoczę-
ła się msza polowa w intencji ojczyzny. Po 
mszy nastąpiło wspólne odśpiewanie hym-
nu państwowego. W części oficjalnej uro-
czystości Wójt Gminy Drużbice Tomasz Gło-
wacki wspominał, jak ważna dla wszystkich 
Polaków jest historia walki o niepodległość. 
Dzięki tej walce, w 2021 roku obchodzimy 
103 rocznicę wyjścia z zaborów. Podczas 
uroczystości zostały również wręczone me-
dale Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
za długoletnie pożycie małżeńskie, a także 
zostały ogłoszone wyniki konkursu Gminnej 
Biblioteki w Drużbicach pn.: „Drużbicka Gę-
sina na Świętego Marcina”. Na zakończenie 
części oficjalnej orkiestra „Suchcice i okoli-
ce” oraz zespół „Ale Babki” wykonali krótkie 
koncerty. Po prezentacji naszych lokalnym 
muzycznych zespołów nastąpiła degustacja 
potraw z gęsiny. Dania przygotowały Koła 
Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie z te-
renu Gminy Drużbice. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w obchodach Na-
rodowego Święta Niepodległości.

10.11.2021 Mieszkańcy Gminy Drużbice uczcili Święto Niepodległości 
rozgrywając mecz na boisku Orlik w Rasach Biali kontra Czerwoni. Wspa-
niała rywalizacja fair play połączona z patriotyzmem.
Czy to jest pełen tekst???

16 listopada odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Żłobka w Drużbicach. To wielka i wyczekiwana przez mieszkańców gminy inwe-
stycja. Realizacja projektu polegała na przebudowie budynku komunalnego na Żłobek Gminny, a było to możliwe dzięki otrzymaniu 
dofinansowania z rządowego programu „Maluch Plus”, a także Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Ak-
tywny Maluch, Aktywny Rodzic”. Powstanie Gminnego Żłobka w Drużbicach to ważne i strategiczne przedsięwzięcie, ponieważ jest 
to szansa dla rodzin, które do tej pory z powodu braku zorganizowanej opieki dla dzieci do lat 3, nie były w stanie powrócić na rynek 
pracy. Na otwarcie żłobka przybyli zaproszeni goście, Radni Rady Gminy w Drużbicach, sołtysi z terenu gminy oraz mieszkańcy. Wójt 
Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki opowiedział zebranym jak ważne i priorytetowe było to zadanie, ponieważ jest to inwestycja  
w przyszłość. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Ziemba, gratulując wielkiej realizacji, któ-
ra powiększyła liczbę miejsc w województwie łódzkim, gdzie najmłodsi mogą się rozwijać. Swoją dumę wyraziła również Przewodni-
cząca Rady Gminy w Drużbicach Pani Sylwia Stelmach – Piątkowska, dla której uruchomienie Gminnego Żłobka było niebywale ważne, 
ze względu na rozwój dzieci oraz aktywizację zawodową ich rodziców. Kolejno głos zabrała Pani Edyta Pewniak – Surosz, pełniąca 
obowiązki Dyrektora Gminnego Żłobka, która zapewniła zebranych, że razem z nowo powstałym zespołem są gotowi do pracy z naj-
młodszymi mieszkańcami gminy Drużbice. Zaraz po oficjalnym przecięciu wstęgi, obiekt został poświęcony przez proboszcza parafii 
pw. Św. Rocha w Drużbicach ks. Pawła Sudowskiego oraz proboszcza parafii pw. Św. Ignacego Loyoli w Suchcicach ks. Łukasza Szmita. 
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani zostali zaproszenia do środka budynku, aby obejrzeć kolorowe i bezpieczne dla dzieci 
wnętrza. Na zakończenie Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek.



11 listopada 2021  
– Konkurs Plastyczny „Drużbicka Gęsina na Świętego Marcina”

W trakcie uroczystości z okazji obchodów Święta Niepodległości w 
dniu 11 listopada 2021 ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycz-
nego „Drużbicka Gęsina na Świętego Marcina”.
W kategorii 6-10 lat:
I miejsce - Oliwia Pankiewicz,
II miejsce - Zuzanna Komuńska,
III miejsce - Kajetan Kowalski.

W kategorii 11 - 15 lat:
I miejsce - Miłosz Trajdos,
II miejsce - Igor Kosacki,
III miejsce - Maja Wideryńska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkur-
sie, a zwycięzcom gratulujemy!!!
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III Jarmark Świąteczny i 5-lecie powstania przedszkola w Suchcicach

5 i 6 grudnia to szczególne daty dla społeczności przedszkolnej w Suchcicach, bowiem w tych dniach świętowano 5-lecie istnienia przed-
szkola. 
W niedzielę jubileusz ten połączony był z jarmarkiem bożonarodzeniowym. Z racji tak wspaniałej uroczystości, zorganizowano słodki poczę-
stunek, pamiątkową sesję zdjęciową dla dzieci z przedszkola oraz absolwentów, a także tworzono łańcuch choinkowy z papieru.
Z kolei w poniedziałek przedszkolaków ze Suchcic odwiedzili: Wójt Gminy Drużbice-Pan Tomasz Głowacki, Dyrektor Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego w Drużbicach-Pani Elżbieta Kudaj oraz Wicedyrektor-Pani Mariola Grzejszczak.

Udane starty naszych warcabistów 
Aż 7 medali przywiozła reprezentacja naszej gminy z Mistrzostw 
Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w warcabach 100-tu polowych, 
które odbyły się w Lututowie. Mistrzostwa zostały przeprowadzo-
ne systemem szwajcarskim w kategorii „open” kobiet i mężczyzn, 
na dystansie 9 rund, tempo gry 10 min na zawodnika/czki. Dru-
żynowo nasza reprezentacja uplasowała się na III miejscu tuż za 
Gminą Lututów i Zelów. Opiekunką drużyny była pani Monika Kulik. 
Wielkie brawa i gratulacje dla naszych zawodników!

20-lecie Orkiestry Suchcice i Okolice
Trudno w to uwierzyć, ale „Młodzieżowa Orkiestra Dęta Suchcie i Okolice” istnieje już 20 
lat. Z tej okazji 21 listopada 2021 r. w kościele parafialnym w Suchcicach odbyły się 
uroczystości, w trakcie których Orkiestrze nadano honorowe imię księdza proboszcza 
Kazimierza Urbaniaka oraz odsłonięto stosowną tablicę informującą. Ważnym wydarze-
niem w tym dniu dla Orkiestry i dla Pana Ryszarda Cieślaka, było otrzymanie z rąk posła 
Grzegorza Lorka odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Była moc wzruszeń, życzeń i wspomnień oraz przepiękny koncert Orkiestry „Suchcice 
i Okolice”.
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Dzień w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi

W listopadzie b.r. Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach zorganizowała wycieczkę 
dla dzieci z gminy Drużbice do Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Dzieci miały 
okazję uczestniczyć w ekologicznych warsztatach animacyjnych, na których wspólnie 
stworzyliśmy trzy krótkie filmy o tematyce ekologicznej. Filmiki dostępne na Facebooku 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach.

„BOOM!   

Na komiksy 
i gry planszowe  

w bibliotece”

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach 
przystąpiła do akcji „BOOM!  Na komiksy i gry 
planszowe w bibliotece”. Akcja została zorganizo-
wana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Nasza placówka znalazła się 
na liście 367 bibliotek, które otrzymały zestaw 
gier planszowych i komiksów. Już niebawem  
w bibliotece w Drużbicach będzie można wy-
pożyczyć puzzle lub grę planszową, albo zagrać  
w nią na miejscu w bibliotece. Serdecznie zapra-
szamy. 

W dniu 27 listopada b.r. (czyli 
w dniu kiedy spadł pierw-
szy śnieg tej zimy) Gminna 
Biblioteka Publiczna w Dru-
żbicach zorganizowała wy-
cieczkę do Fabryki Bombek  
i Mediateki w Piotrkowie Try-
bunalskim. Każdy uczestnik 
wycieczki miał możliwość 
zwiedzenia Fabryki oraz za-
poznania się z procesem 
powstawania i dekorowania 
bombek choinkowych. Ale 
największa radość sprawi-
ły warsztaty z dekorowania 
bombek. Uczestnicy warsz-
tatów mieli możliwość wła-
snoręcznego udekorowania 
4 bombek, które następnie 
zabrali ze sobą.
Nie mniejszym zaintereso-
waniem cieszyła się wizyta 
w Mediatece - 800-lecia. Jest 
to niezwykła i nowoczesna 
przestrzeń, oferująca różne 
formy rozwoju i spędzania 
wolnego czasu. Ogromną ra-
dość, zarówno dzieciom jak 
i dorosłym, sprawiła zaba-
wa w eksperymentatorium 
SOWA. Serdecznie polecamy 
odwiedzić to miejsce.

WYCIECZKA DO MEDIATEKI 
I FABRYKI BOMBEK
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„PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE”
Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach wzięła udział w akcji „Kinder Mleczna Ka-
napka – Przerwa na wspólne czytanie”. Dzięki aktywności naszych czytelników, któ-
rzy przez prawie 2 miesiące codziennie oddawali głos, otrzymamy książki dla dzieci 
o wartości 500,00 zł i papierowy teatrzyk obrazkowy Kamishibai. 
Z niecierpliwością czekamy na te nagrody. Dziękujemy czytelnikom i miłośnikom bi-
blioteki za oddane głosy!

„Mała Książka  
- Wielki Człowiek”  

– czyli Książka na Start.
Z radością ogłaszamy, że Gminna Biblioteka Publiczna 
w Drużbicach już po raz kolejny została zakwalifikowana do 
następnej edycji projektu „Mała książka – wielki człowiek” 

– czyli Książka na Start,  skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projek-
tu biblioteka wydaje wyprawki dzieciom z roczników 2015 - 2018. Dzieci i ich rodzice mogą 
się zgłaszać do biblioteki po pakiet zawierający książkę, dostosowaną pod względem formy 
i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięk-
nych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz przypinką z logo ak-
cji. Wyprawka zawiera również poradnik dla rodziców, zachęcający do wspólnego czytania  
z dziećmi. Serdecznie zapraszamy do biblioteki małych czytelników oraz rodziców, dziadków 
i opiekunów. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W październiku b.r. Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Drużbicach zorganizowała Noc 
Bibliotek pod tytułem „Noc Detektywów - 
uzależnieniom mówimy NIE”.
Naszym gościem i jednocześnie prowa-
dzącym nocne spotkanie był Krzysztof 
Petek - podróżnik, reportażysta, autor 
książek dla dzieci i dorosłych. 
Wieczór rozpoczął się o 18.00 spotka-
niem autorskim, na którym Krzysztof 
Petek opowiadał o swoich podróżach, 
ekstremalnych ekspedycjach i napisanych 
książkach. 
Następnie Krzysztof Petek przeprowadził 
szkolenie z samoobrony, a po nim „młodzi 
detektywi” otrzymali regenerujący posi-
łek, ulubioną pizzę.
Tego wieczoru budynek po byłej szkole  
w Suchcicach zatętnił życiem, entuzja-
zmem i radością. A wszystko to za sprawą 
zabawy terenowej, której celem było od-
nalezienie SKARBU.
Wydarzenie zostało współfinansowane 
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia  Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii w Drużbicach.

NOC BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy prac 
malarskich Pani Anny Wędzik Dryja i prac rzeźbiarskich Pana Stanisława Wolskiego. Obie wy-
stawy dostępne do obejrzenia w Bibliotece od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 
15.30, we wtorek do godziny 18.00. 

WYSTAWY W BIBLIOTECE
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach zachę-
ca mieszkańców gminy Drużbice do zbierania  plastikowych nakrętek, ponieważ  
w najbliższym czasie przed budynkiem pod adresem Drużbice 20 stanie specjalny 
pojemnik w kształcie serca przeznaczony na nakrętki.  Dochód ze sprzedaży nakrętek 
zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom z zespołem FAS.

 Płodowy zespół alkoholowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome, FAS) jest zespołem zabu-
rzeń rozwojowych, które powstają na skutek narażenia dziecka na toksyczny wpływ 
alkoholu w życiu płodowym.  FAS jest obecnie najczęstszą przyczyną upośledzenia 
umysłowego w zachodniej cywilizacji, której można całkowicie zapobiec. W Polsce 
każdego roku w szpitalach rodzi się więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa.  FAS 
jest chorobą nieodwracalną, gdyż nie można wyleczyć toksycznego działania alkoholu na 
mózg rozwijającego się dziecka. Dlatego tak bardzo ważne jest zachowanie całkowitej 
abstynencji od alkoholu w trakcie całej ciąży. 

W dniu 21.10.2021 r. odbyło się oficjalne 
zakończenie projektu „Droga do Sukcesu” 
realizowanego przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Drużbicach w ramach 
Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, 
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób za-
grożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywiza-
cja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

W projekcie wzięło udział 8 osób w wieku 
aktywności zawodowej, doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego, 
w tym w szczególności osoby bezrobotne, 
poszukujące pracy i osoby z niepełnospraw-
nościami.

Celem projektu było zwiększenie aktywno-
ści społecznej i zawodowej mieszkańców 
gminy Drużbice, w tym obszaru wskazanego 
do rewitalizacji,  poprzez udział w indywidu-
alnym poradnictwie psychologicznym, gru-
powym treningu umiejętności społecznych, 

szkoleniu komputerowym, indywidualnym 
i grupowym poradnictwie zawodowym, 
szkoleniu zawodowym mającym na celu 
nabycie nowych kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych dostosowanych do potrzeb 
lokalnego rynku pracy oraz  skorzystaniu  
z pośrednictwa pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu aktywnie 
uczestniczyli w działaniach projektowych,  
dzięki którym uzyskali wiedzę i umiejętności 
poruszania się po rynku pracy,  zdobyli nowe 
kompetencje i kwalifikacje zawodowe, które 
zwiększą szansę powrotu na rynek pracy. 

Działania projektowe realizowane były od 
21.10.2020 r. do 21.10.2021 r.

Wychować szczęśliwe dziecko
Wychowanie dziecka należy do najtrudniejszych zadań życiowych, z którymi przychodzi nam się zmierzyć. Pragniemy dla naszych 
dzieci jak najlepszej przyszłości. Chronimy, opiekujemy się, dbamy o dobrostan materialny, edukację, zajęcia dodatkowe. Angielski. 
Tańce. Piłka nożna. Basen. Zadanie z matematyki. Wiersz z polskiego. Eksperyment z przyrody. Kolejne zadania do wykonania. Przed 
dzieckiem i przed rodzicami. W tym gąszczu spraw do załatwienia zapominamy jednak o tym, co najważniejsze. Aby „być” z dziec-
kiem, być otwartym na jego świat. Na jego dziecięce, a później nastoletnie sprawy. Usłyszeć co ma nam do powiedzenia. I starać się 
zrozumieć. Nie negować. Nie oceniać. Próbować zrozumieć jego świat i być wsparciem, przewodnikiem, który opowie i pokaże, jak 
poradzić sobie w dzisiejszym, coraz bardziej skomplikowanym świecie. To pozytywna więź z rodzicami, przekazywane przez rodziców 
wzorce zachowań, normy i wartości są najważniejsze w procesie wychowania dziecka. 

Chcemy, by nasze dzieci były szczęśliwe, odnosiły sukcesy, spełniały się. By to osiągnąć, nie musimy być doskonali w roli rodziców! 
Bądźmy „wystarczająco dobrzy”. 

Biec do łóżeczka na każdy płacz dziecka, czy czekać aż samo się uspokoi? Karać czy nagradzać? Brać nadgodziny, by kupić najnow-
szego smartfona synowi, czy po prostu pograć z nim w piłkę i porozmawiać? Na te i wiele innych pytań rodzice mogą już wkrótce 
poszukać odpowiedzi podczas warsztatów dla rodziców, których uruchomienie planuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dru-
żbicach. Osoby zainteresowane doskonaleniem swoich kompetencji rodzicielskich proszone są o kontakt z pracownikami socjalnym 
do 15 stycznia 2022 r.,  tel. 44 631 10 13
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Od 13 października 2021 r. pod adresem Drużbice 20 Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Punkt Wymiany Rzeczy 
„Kredens”. Ideą tego miejsca jest, abyśmy dzielili się i wymieniali 
rzeczami, których jedni z nas już nie potrzebują, a drudzy właśnie 
chcieliby się w nie zaopatrzyć. 

Drodzy Mieszkańcy,
• Możecie tu przyjść, jeżeli wysoko sobie cenicie wartość, jaką 

jest środowisko naturalne i jego ochrona.
• Możecie tu przyjść, jeżeli odczuwacie potrzebę pomagania innym.
• Możecie tu przyjść, jeżeli akurat potrzebujecie wsparcia.
• Możecie przyjść, jeśli po prostu chcecie zaoszczędzić wydatków 

z domowego budżetu.

Punkt Wymiany Rzeczy „Kredens” to miejsce, gdzie można zosta-
wić jak i otrzymać za darmo m.in.: różnego rodzaju sprzęty domowe, 
ubrania, obuwie, zabawki, artykuły dziecięce. Jedynym warunkiem 
przyjęcia przedmiotu jest jego dobry stan techniczny umożliwiający 
dalsze użytkowanie. 

„Kredens” czynny jest w każdy wtorek w godz. 15.00-17.00 oraz  
w piątek w godz. 8.00-10.00. 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą oferowaną przez punkt, Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach zwraca się z prośbą do 
osób dysponujących wolnym czasem i chętnych do pomocy w jego pro-
wadzeniu o kontakt pod numerem tel. 44 631-10-13.

Gmina Drużbice przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. 
Marka Edelmana w okresie od stycznia do października 2021 r.  
ealizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 Podprogram 2020, współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest 
zapewnienie osobom spełniającym kryteria dochodowe, pomocy 
żywnościowej. W 2021 roku z pomocy skorzystało 1019 miesz-
kańców naszej gminy, wydano 4025 paczek żywnościowych. 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze 
m.in.:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola po bre-

tońsku, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła 
śliwkowe, mus jabłkowy);

• skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, kasza jęczmienna, 
herbatniki maślane, płatki owsiane),

• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli 

w oleju),
• cukier (cukier biały, miód nektarowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (fasolka po bretońsku).

W ramach działań towarzyszących 61 osób skorzystało z warsz-
tatów kulinarnych i dietetycznych, rozdano 200 poradników do-
tyczących niemarnowania żywności, a osoby zainteresowane 
mogły skorzystać z porad dietetyka.

Program Operacyjny  
Pomoc Żywnościowa
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Z  Ż YC I A  G M I N Y
6 grudnia to jeden z najbardziej oczekiwanych przez 
dzieci dni w roku, bowiem zwyczajowo maluchy otrzy-
mują od Świętego Mikołaja prezenty.
Święty Mikołaj odwiedził również dzieci ze żłobka oraz 
przedszkoli z terenu gminy Drużbice. Podczas wizyt 
rozmawiał z maluchami, zachęcając je do bycia grzecz-
nymi, koleżeńskimi, uczynnymi i dobrymi wobec innych. 
Na koniec wizyty, wspólnie ze swoim pomocnikiem – 
Wójtem Gminy Drużbice Panem Tomaszem Głowackim 
– nagrodził je słodkimi upominkami. 
W podziękowaniu za wizytę dzieci zaśpiewały Mikoła-
jowi piękne piosenki, a także przygotowały świąteczne 
ozdoby.

Mikołajki

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, by podziękować nauczycielom oraz pozostałym pracownikom oświaty, bez których funkcjo-
nowanie szkół nie byłoby możliwe, za trud włożony w codzienną pracę. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Rasach oraz w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Drużbicach, uczniowie przygotowali uroczyste akademie. W każdej z nich udział wziął Wójt Gminy Drużbice - Pan Tomasz 
Głowacki, wręczając Nagrody Wójta. 
W Szkole Podstawowej w Rasach, przy okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbyło się również ślubowanie pierwszoklasistów.
W Szkole Podstawowej w Wadlewie uczniowie klas pierwszych odbyli ślubowanie na wzorowego ucznia 28 października.
Wszystkim uczniom, szczególnie tym którzy swoją przygodę z nauką rozpoczęli w tym roku, życzymy wielu sukcesów.

Ślubowanie klas pierwszych

Gmina Drużbice otrzymała dofinansowanie na kolejny 
projekt złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na roz-
wój kształcenia ogólnego. Tym razem wsparciem zo-
stanie objęta Szkoła Podstawowa w Rasach. 
Projekt pn. „Szkoła nowych możliwości” otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 213 610,42 zł. W ramach 
pozyskanych środków Gmina Drużbice planuje wypo-
sażyć szkołę w pomoce i narzędzia TIK wraz z utwo-
rzeniem wewnątrzszkolnej sieci komputerowej. Zaku-
pione zostaną m.in.: komputery stacjonarne i laptopy 
z oprogramowaniem i pakietem biurowym, monitor 
interaktywny, mobilna szafa umożliwiająca ładowanie 
oraz zarządzanie komputerami przenośnymi, cyfrowe 
urządzenie zapisujące obraz i dźwięk z oprzyrządowa-
niem i statywem, serwer z oprogramowaniem, dyski, 
klimatyzator oraz narzędzia niezbędne do wykonania 
infrastruktury sieciowo – usługowej.

Dzięki projektowi nastąpi rozwój u uczniów kluczowych 
kompetencji cyfrowych oraz poprawa jakości i wa-
runków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej  
w Rasach, w tym w sytuacji konieczności nauczania 
zdalnego oraz przygotowania jej uczniów do efektyw-
nego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodo-
wym. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szkoła nowych możliwości
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DLA MIESZKAŃCÓW

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
Gmina Drużbice na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi 
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Pracownicy urzędu udzielają wsparcia w zakresie: udzielania informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku, przy-
gotowania i przekazywania do WFOŚiGW w Łodzi wniosków o dofinansowanie, pomocy przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym 
wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Punkt zlokalizowany jest w Wydziale Referacie Strategii, Pozyskiwania Funduszy, Zewnętrznych, Zamówień Publicznych, Inwestycji i Gospo-
darki Przestrzennej (pokój nr 6)  i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.
• poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
• wtorek  7.30 – 17.00
Informacje o programie można uzyskać również pod numerem tel. 44 631-10 78 w.23

Wsparcie finansowe można otrzymać na:
• źródło ciepła – wymianę, zakup i montaż (składanie wniosków na wymianę kotła na węgiel tylko do 31.12.2021 r.)
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie przegród budowlanych,
• stolarkę drzwiową i okienną,
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
Chcemy zachęcić mieszkańców Gminy Drużbice do korzystania z możliwości dofinansowania, jakie daje program „Czyste Powietrze”. To doprowadzi 
do przyspieszenia realizacji inwestycji proekologicznych, na których nam najbardziej zależy.  Dzięki zawartemu porozumieniu za pośrednictwem gmi-
ny udało się złożyć około 100 wniosków dla naszych mieszkańców, co w dużej mierze przyczynia się do poprawy jakości powietrza na jej terenie.  
– mówi Tomasz Głowacki – Wójt gminy Drużbice.

Dzielnicowy Posterunku Policji w Drużbicach informuje mieszkań-
ców Gminy Drużbice o wykryciu wielu nieprawidłowości w zakresie 
braku lub złego oznakowania numeru porządkowego posesji. Dobrze 
widoczna i oświetlona - taka powinna być tabliczka z numerem po-
rządkowym. I nie chodzi tu tylko o względy użytkowe, wynikające na 
przykład z dostarczenie paczki przez kuriera, ale przede wszystkim  
o aspekty bezpieczeństwa. Prawidłowe oznakowanie posesji ma isto- 
tne znaczenie dla usprawnienia działań służb odpowiedzialnych za na-
sze mienie, zdrowie i życie: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel nieruchomości na za-
mieszczenie tabliczki z numerem domu ma 30 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o przypisaniu numeru porządkowego. Brak tabliczki  
z numerem posesji to wykroczenie, które może kosztować właściciela 
250 zł! Stanowi o tym art. 64 Kodeksu wykroczeń. 

In fo r m ac j a d l a m I e s z k a ń có w!
W związku ze zmianą przepisów z zakresu dowodów osobistych od 
dnia 08.11.2021 r. Urząd Stanu Cywilnego w Drużbicach informuje, iż 
przyjmuje i realizuje wnioski o wydanie dowodu osobistego na nowych 
zasadach.
W nowych dowodach osobistych pojawi się odwzorowanie własno-
ręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12 rok życia, z wyjątkiem 
osoby, która nie może złożyć podpisu. Ponadto będą pobierane odciski 
palców za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków 
palców, jeżeli jest to oczywiście fizycznie możliwe i dotyczy to również 
osób, które ukończyły 12 rok życia.
Osoby chore i niepełnosprawne, które nie mogą osobiście zgłosić się do 
urzędu, aby złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, a zamiesz-
kują na terenie powiatu bełchatowskiego, mogą skontaktować się  
w tej sprawie z Urzędem Miasta w Bełchatowie - nr tel. 44/ 733 52 51 
lub 733 52 52, będzie tam uruchomiona stacja mobilna, zapewniająca 
przyjęcie wniosku w miejscu pobytu osoby.

Gmina Drużbice realizuje projekt pn. „Aktywny Maluch, 
Aktywny Rodzic” dofinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014 -2020. 
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu utworzono 24 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminnym żłobku 
w Drużbicach. W ramach projektu finansowane są kosz-
ty opieki, utrzymania personelu oraz zajęć edukacyjno 
– wychowawczych dla dzieci (logopedia, język angielski, 
rytmika). 
Dofinansowanie gwarantuje rodzicom zwolnienie z opłat 
za żłobek (pobierane są jedynie opłaty za wyżywienie) 
przez okres 20 miesięcy tj. od listopada 2021 roku do 
czerwca 2023 roku.
Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 24 ro-
dziców (głównie matek), zamieszkujących w gminie 
Drużbice, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, dla 
których opieka nad dzieckiem stanowi barierę w wejściu 
na rynek pracy.
Zapewnienie opieki dzieciom do lat trzech to wciąż spore 
wyzwanie. Na szczęście z pomocą przychodzą fundusze 
unijne. Realizacja projektu pozwoli rodzicom godzić życie za-
wodowe z rodzinnym i dać szansę na powrót do zawodowej 
aktywności”- mówi Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz 
Głowacki. 

Wartość projektu to 875 903,38 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej  

wynosi  797 040,68 zł.
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