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Gmina Drużbice

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu 
– Mieszkańcom i Gościom Gminy Drużbice –

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru napełni nasze domy spokojem, 
blaskiem i harmonią. Życzymy, by każdy dzień nadchodzącego 2020 roku

 sprzyjał realizowaniu wszystkich Państwa planów i zamierzeń,
 zarówno tych osobistych jak i zawodowych.

 Wójt Gminy Drużbice
Tomasz Głowacki

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice
Sylwia Stelmach-Piątkowska 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. 
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Redakcja: 29 listopada minął rok od  kiedy 
oficjalnie rozpoczął Pan pracę na stanowi-
sku Wójta Gminy Drużbice. Jakie było te mi-
nionych dwanaście miesięcy?
Tomasz Głowacki: To był bardzo pra-
cowity czas. Choć od wielu lat związany 
jestem z samorządem, to jednak spra-
wowanie funkcji wójta wymagało i nadal 
wymaga ode mnie głębszego zapoznania 
się ze specyfiką funkcjonowania zarów-
no samego urzędu gminy, jak i jednostek 
podległych, czy też zawiłych przepisów 
prawa. Codzienna praca w administracji 
pochłania bardzo wiele czasu. Sporo po-
święcić go trzeba również w weekendy 
– bo obowiązkiem wójta jest także repre-
zentowanie gminy na zewnątrz, chociaż-
by poprzez udział w ważnych dla powiatu 
i całego regionu uroczystościach. 
Podsumowując pierwszy rok mojej kadencji mogę stwierdzić, że był 
to czas poznawania urzędu, pracowników i problemów mieszkań-
ców. Poznawania i reagowania na to, co wymaga zmian natychmia-
stowych, a z czym trzeba będzie się  mierzyć długofalowo. 

Redakcja: Rozpoczynając pracę, z pewnością wyznaczył Pan sobie pew-
ne cele, nazwijmy je strategiczne. Które z nich udało się zrealizować? 
Może jest coś, z czego jest Pan szczególnie dumny? 
Tomasz Głowacki: Najbardziej cieszę się z tego, że zrealizowali-
śmy  inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych. Dzięki 
wspólnym wysiłkom, zaangażowaniu pracowników, a także moim 
osobistym kontaktom z instytucjami finansującymi i Gminą Klesz-
czów, która mocno nas w tym roku wsparła, pieniądze ostatecznie 
trafiły na konto gminy, a zadania zostały zrealizowane. Mam na my-
śli  chociażby przebudowę drogi Bukowie Górne – Rasy. W ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych ponad 660 tys. zł pozyskaliśmy 
także na przebudowę drogi w Drużbicach. W maju, decyzją Zarządu 
Województwa Łódzkiego Gmina Drużbice, otrzymała dofinansowa-
nie na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla miesz-
kańców Gminy Drużbie”. Przedmiotem projektu jest kompleksowe 
zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 101 
indywidualnych gospodarstwach domowych, instalacji solarnych 
w 13 prywatnych budynkach mieszkalnych oraz kotłów na biomasę 
w 5 budynkach mieszkalnych. Wartość projektu to blisko 2 mln 800 
tys. zł. 

Redakcja: Co sprawia największe trudności w zarządzaniu gminą?
Tomasz Głowacki: Niestety skromny budżet. Lwią część wydatków 
pochłania oświata i pomoc społeczna. Na inwestycyjne możemy 
przeznaczyć zaledwie  1 mln zł – mając 31 sołectw to kropla w mo-
rzu potrzeb. Dlatego tak ważne jest pozyskiwanie funduszy ze środ-
ków zewnętrznych i szukanie wsparcia u bogatszych samorządów. 
W tym roku, jak wspomniałem, Gmina Kleszczów przekazała nam 
pół miliona złotych, które stanowiły nasz wkład własny do inwe-
stycji drogowych. Bez takiej pomocy, za którą Wójtowi i Radzie Gmi-
ny jestem ogromnie wdzięczny, nie bylibyśmy w stanie zrealizować 
tych zadań. Dodatkowo gmina jest bardzo zadłużona. Zmagamy się 
z pożyczkami i kredytami na kwotę 8,5 mln zł. Jest to ogromne ob-
ciążenie, nad którego spłatą trzeba myśleć w perspektywie wielo-
letniej, aby spełniać wszystkie wymagane wskaźniki i móc spokojnie 
realizować kolejne zadania.

Redakcja:  Lada moment uchwalony zostanie przyszłoroczny budżet – 
jakie inwestycje znajdują się w planie wydatków na 2020 rok? 
Tomasz Głowacki: Priorytetem nadal są inwestycje drogowe. 
W przyszłorocznym budżecie znalazły się między innymi przebudo-
wy i modernizacje dróg w miejscowościach: Wdowin-Kolonia – Su-

chcice, Podstoła, Gręboszów, Drużbice, Józefów. Zabezpieczyliśmy 
też pieniądze na wykonanie dokumentacji technicznej, na budowę 
chodnika wzdłuż drogi powiatowej Drużbice- Kobyłki. Jak co roku, 
kontynuować będziemy także inwestycje związane z wymianą 
oświetlenia ulicznego. Część pieniędzy na te właśnie zadania miesz-
kańcy zabezpieczają w swoich funduszach sołeckich. Poza tą „twar-
dą” infrastrukturą dbamy także o ciągły rozwój bazy sportowej i re-
kreacyjnej. Przy Szkole Podstawowej w Wadlewie powstało boisko 
lekkoatletyczne, ale wciąż brakuje sali gimnastycznej z prawdziwego 
zdarzenia. Chciałbym, abyśmy to zadanie wykonali w trybie dwulet-
nim. Najpierw musi zostać opracowana dokumentacja techniczna, 
na którą zabezpieczyliśmy pieniądze w przyszłorocznym budżecie. 
Później będziemy starać się pozyskać zewnętrzne środki na dokoń-
czenie tego zadania. 
  Inwestycje, które poprawiają jakość życia mieszkańców są niezwy-
kle ważne, ale myślę, że również istotna jest integracja, budowanie 
relacji międzysąsiedzkich i rozwój osobisty, dlatego z pewnością, je-
śli tylko taka szansa się pojawi, będziemy starać się również o środ-
ki zewnętrzne na tzw. projekty miękkie, np. edukacyjne, kulturowe, 
sportowe czy rozwojowe. 

Redakcja: Największą bolączką takich gmin jak nasza, są niskie dochody 
własne. Czy ma Pan jakąś koncepcję, jak to zmienić?
Tomasz Głowacki: Ta sprawa była szeroko dyskutowana na listopa-
dowej sesji Rady Gminy. Wszyscy widzimy potrzebę tego, by zadbać 
o rozwój gminy, ściągnąć przedsiębiorców i stworzyć im dogodne 
warunki do budowania tu swoich przedsiębiorstw – mniejszych lub 
większych. Ale to zadanie długofalowe. Nie jesteśmy w stanie zre-
alizować tak poważnych założeń w rok, czy nawet dwa. Drużbice to 
gmina typowo rolnicza i taki jest jej charakter ekonomiczny, niemniej 
jednak mam pewne przemyślenia dotyczące nowych inwestorów, 
którzy nie tylko płaciliby lokalne podatki, ale też dawali zatrudnienie 
naszym mieszkańcom. Na szczegóły jednak za wcześnie.

Redakcja: Rok 2019 powoli się kończy. Czego życzyć naszej gminie na 
kolejne lata? Czego najbardziej nam potrzeba?
Tomasz Głowacki: Zrównoważonego rozwoju, stabilizacji i wspar-
cia – wszystkie działania, jakie podejmujemy wymagają społecznej 
akceptacji. Dla mnie bardzo ważne jest to, by wszystko, co robimy 
wynikało z potrzeb mieszkańców gminy. Bardzo dobrze widać ten 
mechanizm na przykładzie funduszy sołeckich. Właśnie dlatego rok 
2020 będzie kolejnym rokiem, w którym takie pieniądze w budżecie 
wyodrębniliśmy. Niech mieszkańcy poszczególnych wsi sami decy-
dują, co w danym roku jest im najbardziej potrzebne. 
W najbliższych dniach wszystkim przyda nam się także spokój. Tego 
Państwu życzę. Życzę także, by nadchodzące święta napełniały Was 
optymizmem, miłością i ciepłą, rodzinną atmosferą, a nowy rok 
przyniósł wiele sukcesów – tych zawodowych i prywatnych. 



INWESTYCJE
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Wymiana przepustów, wykonanie podbudowy drogi i poboczy z kruszywa łamanego, oczyszczenie przydrożnych rowów, położenie war-
stwy ścieralnej z betonu asfaltowego – to tylko część prac, które wykonane zostały w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości
Rasy - Bukowie Górne. Inwestycja pochłonęła blisko 800 tys. zł i w połowie była dotowana z Funduszu Dróg Samorządowyh. 300 tys. zł na 
zabezpieczenie wkładu własnego przekazała Gmina Kleszczów. 
Prace zostały zakończone we wrześniu. Warto również zaznaczyć, że aby podnieść poziom bezpieczeństwa na tej drodze,  zamontowano 
oznakowanie poziome – linie wibracyjne i progi zwalniające. 

Również z Funduszu Dróg Samorządowych prze-
budowana zostanie droga gminna w Drużbicach.
Wykonawca zobowiązał się wykonać zadania do 
końca 2019 roku. Koszt tej inwestycji to około 
 mln 100 tys. zł – z czego ponad 660 tys. zł  sta-
nowi dofinansowanie, a 200 tys. zł to dotacja ce-
lowa z Gminy Kleszczów. 
Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Drużbicach, 
ośrodka zdrowia, apteki, Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej oraz budynku Urzędu Gminy (budynek B), polega m.in. na ułożeniu warstw asfaltowych, wzmocnieniu nawierzchni drogi, przebudo-
wie istniejących zjazdów oraz jednostronnym ułożeniu chodnika. Wyprofilowane i wzmocnione warstwą tłucznia zostaną również pobocza 
tej drogi. Wzdłuż jezdni zaprojektowana została także kanalizacja deszczowa.

Coraz więcej miejsc na zabawę i aktywność sportową

Wraz z końcem listopada kończą się prace związane z doposażeniem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.  Za kwotę 60- ciu 
tys. zł, które na ten cel Gmina Drużbice pozyskała z budżetu Województwa Łódzkiego, wybudowano plac zabaw, siłownię 
zewnętrzną wraz z ogrodzeniem i nawierzchnią bezpieczną w Wadlewie (teren zielony przy rondzie) oraz  doposażono plac 

zabaw w Hucisku (plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej). 

W połowie listopada zakończyły się prace związa-
ne z realizacją tzw. „małych grantów”. Sołectwa: 
Chynów, Suchcice i Teresin otrzymały dofinanso-
wanie z  budżetu Samorządu Województwa Łódz-
kiego na inwestycje związane z doposażeniem 
placów zabaw w swoich miejscowościach.
 I tak: w Suchciach za 10 tys. zł wykonano na-
wierzchnię z pianki poliuretanowej na istniejącym 
placu zabaw; w Teresinie zamontowano huśtawkę 
wahadłową oraz zastaw sprawnościowy. Miesz-
kańcy będą mogli korzystać również z nowego 
zestawu do gry w  piłkę koszykową. Wartość dofi-
nansowania to  9 700 zł. Nowe urządzenia zaba-
wowe, tablice informacyjne oraz elementy małej 

architektury zamontowano również w Chynowie. Grant dla tego sołectwa wyniósł 8 408,71zł.

Droga Rasy – Bukowie Górne przebudowana

„Małe granty” dla sołectw zrealizowane



Drużyna „Mikołaja”
w gminnych przedszkolach 

Tradycja obdarowywania przedszkolaków słodkościami 6 grudnia, na stałe zagościła w naszej gminie. Mikołaj, w towarzystwie 
swego pomocnika - Wójta Gminy Drużbice Tomasza Głowackiego, wręczał dzieciakom drobne, słodkie upominki. W podzięko-
waniu za wizytę maluchy zaśpiewały Mikołajowi piękne piosenki, przygotowały też laurki i świąteczne ozdoby. Tego dnia za-

równo tych najmłodszych jak i starszych uczniów odwiedzili również Radni Rady Gminy Drużbice obdarowując ich pysznymi jabłkami. 
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11 listopada 2019 r.  upłynął w Drużbicach pod znakiem wy-
śmienitych dań z gęsiny, przygotowanych przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich z: Chynowa, Stefanowa, Suchcic, Ras, Drużbic, 
Podstoły, Wadlewa i Zwierzyńca oraz przez Stowarzyszanie 
Wsi Hucisko i Okolice. Tego dnia na stole królowała gęś pod 
przeróżną postacią. Uczestnicy tego wyjątkowego na skalę 
regionu festiwalu kulinarnego, mieli okazję spróbować m.in.: 
gęsi pieczone i faszerowane, zupy przygotowane na bazie gę-
siny, pierogi, smalec, przeróżne pasztety, a nawet pizzę z gę-
siną! Organizatorem Festiwalu pn. „Na św. Marcina najlepsza 
drużbicka gęsina!” w tym roku było Koło Gospodyń Wiejskich
z Drużbic, które otrzymało dofinansowanie w kwocie 4 700 zł
w ramach Programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 
realizowanego przez Centrum OPUS, finansowanego ze 
środków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. 
Współorganizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Drużbice. 
    Zanim jednak mieszkańcy gminy i zaproszeni goście mogli 
skosztować wyśmienitych dań z gęsiny, uczczono 101. rocznicę 
Święta Niepodległości. Delegacja w składzie: Wójt Gminy Dru-
żbice Tomasz Głowacki, Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice 
Sylwia Stelmach - Piątkowska oraz Radny Rady Gminy Drużbi-
ce Marcin Okruszek, złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętnia-
jącym katastrofę samolotu „Łoś” w Patoku oraz na zbiorowej 
mogile żołnierzy - lotników na cmentarzu w Drużbicach. 
Oficjalne obchody Święta Niepodległości rozpoczęła msza 
św. w parafii św. Rocha w Drużbicach, której przewodniczył 
ks. Proboszcz Paweł Sudowski. Eucharystię koncelebrował 
ks. Proboszcz Kazimierz Urbaniak z parafii św. Ignacego Loyoli 
w Suchcicach. O oprawę muzyczną mszy zadbała Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta „Suchcice i okolice” oraz zespół Ale Babki. 
Po mszy
w uroczystym pochodzie, przy dźwiękach orkiestry, uczest-
nicy wydarzenia, prowadzeni przez poczty sztandarowe OSP, 
przeszli na Gminną Halę Sportową. Już po raz drugi, dzięki za-
angażowaniu Fundacji im. Stanisława Pomian-Srzednickiego, 
mieszkańcy Drużbic ponieśli wspólnie 50- cio metrową, biało-
-czerwoną flagę.
W hali odbył się krótki koncert patriotyczny w wykonaniu Or-
kiestry „Suchcice i okolice” oraz zespołu Ale Babki. Wójt Gminy 
Drużbice oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Drużbicach Pani Aniela Książczyk wręczyli także upominki 
szefowej każdego koła, jako wyraz podziękowania za wspólne 
przygotowanie Festiwalu Gęsiny. 
W tym roku KGW w Drużbicach ogłosiło także konkurs lite-
racki na „Legendę o drużbickiej gęsi”, który skierowany był do 
uczniów szkół z terenu naszej gminy (czytaj więcej na kolejnej 
stronie).
Tradycyjnie już podczas Festiwalu Gęsiny można było skosz-
tować wyśmienitych rogali świętomarcińskich po drużbicku, 
którymi w tym roku częstowała sama Dorota Drużbicka! O 
tym skąd się wzięły i jaki jest sekret ich wypieku, przekonali 
się najmłodsi, którzy wzięli udział w warsztatach kulinarnych. 
Poprowadziła je Jagoda Grzejszczak, czyli Jagodowa Babeczka  
- autorka rogali. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowa-
nia obchodów Święta Niepodległości oraz Festiwalu Gęsiny 
za ogromne zaangażowanie i wspólnie działanie. 

Tak smakuje Niepodległość!
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Tak smakuje Niepodległość!



Legendy o drużbickiej gęsi 

Przy okazji tegorocznego Festiwalu Gęsiny Koło Gospodyń Wiejskich w Drużbicach
 zorganizowało konkurs literacki na „Legendę o drużbickiej gęsi.” 

Spośród 11 nadesłanych prac jury nagrodziło pięcioro uczniów przyznając I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia. 
Poniżej prezentujemy nazwiska zwycięzców oraz publikujemy ich legendy. 

I miejsce

„Drużbicka gęsina Janka pokrzepiła! Serce i ducha do życia wróciła”

Zuzanna Nowak, Klasa VII, ZSP w Drużbicach

W zamierzchłych czasach, na terenie dzisiejszej Gminy Drużbice, 
istniała mała wioska. Żyli w niej bardzo ubodzy ludzie, którzy wiedli 
proste życie. Trudnili się uprawą roli i hodowlą zwierząt. Wioska była 
znana w okolicy z dziko chodzących po łąkach gęsi, które dokarmiała 
staruszka mieszkająca w głębi drużbickiego lasu. Gospodyni dbała 
o nie i pomagała im przetrwać ciężkie zimy, bo nikt nie przejmował 
się ich losem.
Na skraju wioski, nieopodal lasu, mieszkała matka z 6 - letnim syn-
kiem Jankiem. Gdy przyszła sroga zima, Janek ciężko zachorował. 
Niestety, w wiosce nie było lekarza. Żeby skorzystać z pomocy 
medycznej, trzeba było jechać do odległego o kilkadziesiąt kilome-
trów miasta. Zima tego była bardzo długa. Drogi zasypał śnieg i nikt 
w wiosce nie zdołałby się z niej wydostać. Matka próbowała uzdro-
wić syna domowymi sposobami, lecz nic nie przynosiło rezultatów. 
Z Jankiem było coraz gorzej. Chłopiec miał wysoką gorączkę, był 
słaby, nie mógł wstać z łóżka, nie chciał jeść ani pić. Zrozpaczona 
matka wezwała znachora. Ten, próbując wyleczyć Janka, stosował 
najróżniejsze metody. Niestety i znachor nie zdołał pomóc choremu 
chłopcu. Wkrótce cała wioska dowiedziała się o tym nieszczęściu. 
Pewnego dnia wieczorem wszyscy mieszkańcy zebrali się w chacie, 
wokół łóżka małego Janka. Znajoma gospodyni powiedziała matce 
Janka, że ostatnim ratunkiem dla jej syna, będzie pomoc staruszki 
mieszkającej samotnie w głębi lasu w Drużbicach. Matka spakowała 
najpotrzebniejsze rzeczy, opatuliła chore dziecko i niosąc je na ple-
cach, wyruszyła w drogę.  Podczas podróży zaskoczyła ich śnieżyca. 

Kobieta nie poddała się. Po kilku godzinach dotarli do celu. Gdy do-
szli do chaty staruszki, byli wycieńczeni. Chłopiec był blady i ledwo 
oddychał. Aby rozgrzać zziębniętych gości, gospodyni poczęstowała 
ich gorącym wywarem z gęsi, który właśnie przyrządziła. Po krze-
piącej kolacji matka z Jankiem zasnęli. Rankiem, gdy kobieta obudziła 
się, jej syn smacznie spał. Zauważyła na jego policzkach rumieńce, 
gorączka spadła, a na twarzy promieniał uśmiech. Po kilku dniach 
pobytu u staruszki, chłopiec wyzdrowiał. Przez cały ten czas jadł 
przygotowane przez nią potrawy z gęsiny. Matka nie mogła w to 
uwierzyć, że jej dziecko tak szybko wraca do sił. Była bardzo szczę-
śliwa i wdzięczna staruszce. 
Wiadomość o uzdrawiającym wywarze z gęsi rozeszła się bardzo 
szybko po okolicznych wioskach. Wszyscy powtarzali: 
- „Drużbicka gęsina Janka pokrzepiła! Serce i ducha do życia wróciła”.
Od tej pory, aby upamiętnić tę niezwykłą historię, wszyscy z oko-
licznych wiosek spotykali się co roku, wyznaczonego dnia i na cześć 
niezwykłej staruszki konkurowali między sobą, kto sporządził naj-
lepszy wywar z gęsi. Z czasem do wioski zaczęło przybywać coraz 
więcej ludzi, zaciekawionych leczniczym wywarem przyrządzonym 
na bazie mięsa z gęsi. Każdemu tak bardzo smakowała ta potrawa, 
że ludzie najczęściej zostawali i osiedlali się w Drużbicach. Z czasem 
Drużbice rozrosły się, a w ich herbie pojawiła się gęś upamiętniająca 
tamto zdarzenie. 
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II miejsce

„ O tym, jak Marcin gęś uratował”
Tomasz Miłkowski, Klasa VI, ZSP w Drużbicach 

Dawno, dawno temu, kiedy Drużbic nie było jeszcze na żadnej ma-
pie, brzegiem Grabi wędrował pewien młody mężczyzna i zachwycał 
się urodą okolicy. Woda w rzece była czysta. Drzewa tu rosły potęż-
ne i zdrowe, a na nadrzecznej łące pasło się stadko gęsi. Piękny to 
był widok, jak z obrazka. 
Nagle wędrowiec dostrzegł niewielki wóz, z którego wyskoczyło 
dwóch drabów. Chcieli złapać gęsi, które rozpierzchły się po łące. 
Marcin, bo tak miał ma imię wędrowiec, wyprzągł konia, wyciągnął 
ze swojego węzełka krzemień, z którym się nigdy nie rozstawał
i z jego pomocą podpalił wóz złodziei. Kiedy buchnęły płomienie, 
wystraszeni złodzieje rzucili się w pogoń za uciekającym koniem
i pozostawili ptaki. 
Ku zaskoczeniu Marcina największa gęś przemówiła do niego ludz-
kim głosem:
- W podzięce za uratowanie życia, mogę spełnić twoje trzy życzenia.
Marcin przez dłuższą chwilę patrzył zdziwiony na gęś, ale w końcu 
odezwał się:
- Skoro tak, poproszę cię o porządny dom. Chcę zamieszkań w tej 
okolicy, gdyż bardzo mi się tu spodobało.
Kiedy wrócił do swojego miejsca schronienia, tam zamiast szałasu, 
który sobie zbudował, zobaczył piękny biały dworek otoczony ogro-
dem. Marcin aż zaniemówił z radości. 
Dwa dni później poszedł nad rzekę z nadzieją, że spotka znajomą 
gęś. Rzeczywiście była tam.

- Piękny dom mi podarowałaś. Dziękuję – rzekł Marcin do gęsi.
- Ale smutno tak samemu mieszkać. Proszę cię, aby w okolicy po-
wstała osada. Nazwę ją Drużbice, od swojego nazwiska -  Drużbit
i będę nią zarządzać. 
Kiedy Marcin wrócił do swojego dworku, w pobliżu stały różne bu-
dynki – domy, stodoły, a nieco dalej piękny kościół z wysoką wieżą. 
Brakowało jedynie ludzi. Mężczyzna czym prędzej podbiegł nad rzekę. 
- Dla siebie mam piękny dworek. Dla innych ludzi w osadzie wygodne 
domy stoją, ale co z tego, kiedy nikt w nich nie mieszka – rzekł ze 
smutkiem do gęsi.
- Spraw, proszę, aby zapełniły się one pracowitymi i zgodnymi ludź-
mi – poprosił zaczarowanego ptaka, 
Kiedy Marcin wrócił do osady, już tętniło w niej życie. Na podwórkach 
krzątały się gospodynie. Między domami biegały roześmiane dzie-
ciaki. Psy wesoło szczekały. Na łąkach za stodołami pasły się krowy 
i owce. Po drogach jeździły furmanki pełne worków zboża zebranego 
z okolicznych pól. Było tak, jak Marcin sobie wymarzył. 
Czas mijał. Marcin żył jeszcze pięćdziesiąt siedem lat i mądrze wła-
dał osadą. Był szanowany i lubiany przez jej mieszkańców. Wioska 
rozrastała się i bogaciła. Coraz więcej ludzi ją znało, jako „mieści-
nę gęsi”, bo tych ptaków w żadnych gospodarstwie nie brakowało. 
Po pewnym czasie gęś stała się symbolem osady i umieszczono ją 
w jej herbie. 

III miejsce

„O tym jak Grabia powstała”
Zuzanna Buczyńska, Klasa VII, ZSP w Drużbicach

Dawno temu, w miejscu, gdzie teraz płynie rzeka Grabia, złociły się 
łany zbóż i rosły gęste zarośla. Mieszkał tam wtedy pewien wiel-
możny pan, który nazywał się Drużbin. Był bardzo bogaty. Pola, lasy 
należące do niego trudno było ogarnąć wzrokiem, był też bardzo 
dobry dla swoich poddanych i zawsze pomagał im w pracy. Ludzie 
chętnie pracowali w gospodarstwie Drużbina, ale często narzekali, 
że brakuje im wody. W pobliżu nie było rzeki, stawy często wysycha-
ły a wody w studniach było bardzo mało.
Codziennie rano Drużbin udawał się na spacer i doglądał swoje 
gospodarstwo. Ludzie pracowali z zapałem, ale kiedy zobaczył, że 
w studniach znów nie ma wody, zmartwił się bardzo. 
Cały dzień chodził zadumany i myślał nad rozwiązaniem tego pro-
blemu, Właśnie wtedy znalazł w zaroślach szarą gęś. Miała uszko-
dzone skrzydło i nie mogła wydostać się z chaszczy. Drużbin miał 
dobre serce i pomógł ptakowi. Wziął ją ze sobą do swojej zagrody. 
Nakazał nakarmić i napoić gęś. Gęś została w gospodarstwie Druż-
bina i często towarzyszyła mu podczas spacerów. 
Pewnego wieczoru Drużbin znów wyszedł na spacer, zobaczył, 
że gęś podrosła trochę zmężniała i wypiękniała. 
Rzekł do niej:
- Moja gąsko, już niedługo nas opuścisz, twoje skrzydło jest zdrowe 
i polecisz do swoich.
Ku wielkiemu zdziwieniu gospodarza gęś odpowiedziała:
- Tak wielmożny panie. Jestem już zdrowa i chciałam Ci podziękować 
za Twe dobre serce. Co mogłabym dla ciebie zrobić? - zapytała.

Zaskoczony był Drużbin wielce. Uśmiechnął się do gęsi i odrzekł:
- Sama widzisz, że mam wszystko...zboża obrodziły, bydło zdrowe, 
ludzie pracują uczciwie – wyliczał Drużbin, ale nagle westchnął – 
brakuje nam tylko wody, teren tu suchy, często wysychają studnie, 
nie ma w pobliżu ani jednej rzeki...
- Nie martw się dobry panie, daj mi tę błękitną wstęgę ze swego 
surdutu i wyjdź rano na łąkę przy wierzbach. 
Gęś wzięła w dziób niebieską wstęgę i odleciała. Drużbin zadziwiony 
powrócił do swego dworku i poszedł spać. Rano przypomniał sobie 
o rozmowie z gęsią, myślał, że to jakiś sen. Kiedy jednak zobaczył, że 
u jego surdutu nie ma błękitnej tasiemki, wyszedł na łąkę. Mgła uno-
siła się jeszcze, słońce wstawało i piękny był to widok. Usłyszał sze-
lest, szum jakby. Wtedy zobaczył stado gęsi, które przelatywało nad 
łąkami. Jedna z nich trzymała w dziobie błękitną wstęgę. Podfrunęła 
do Drużbina, skłoniła się nisko i z powrotem poszybowała w niebo.
Nagle Drużbin zobaczył, że inne gęsi ujęły wstążkę do dziobów
i utworzyły długą wstęgę, którą nisko opuściły na łąkę. Nagle coś 
zamigotało i zapluskało...
Zadziwiony mężczyzna podszedł bliżej i zobaczył, że w miejscu, 
gdzie upadła wstęga, płynie rzeka. Ucieszył się bardzo, dotknął 
wody, która była chłodna, orzeźwiająca i wyszeptał:
- Cud jakiś... - podniósł głowę i zobaczył w oddali klucz gęsi. Poma-
chał im ręką i pobłogosławił.
Odtąd przez Drużbice płynęła rzeka, dzięki której łatwiej było pro-
wadzić gospodarstwa i ludziom żyło się lepiej. 

* Wszystkie teksty stanowią oryginał nadesłanych prac
Wyróżnienia w konkursie przyznano:  Filipowi Ławińskiemu ze Szkoły Podstawowej w Rasach oraz Wiktorii Świątkowskiej z ZSP w Drużbicach. 

Gratulujemy!

8 GMINA DRUŻBICE - BIULETYN GMINNY



9

Pełni energii, pogody ducha i pozytywnych emocji – seniorzy z Gminy Drużbice w sobotę 26 października obchodzili swoje święto. 
Uroczystość, która odbyła się w świetlicy wiejskiej w Wadlewie, połączona była z Jubileuszem 50 – lecia pożycia małżeńskiego. 
W tym roku „Złote gody” obchodzi w naszej gminie 13 par: Krystyna i Józef Łęccy, Irena i Kazimierz Jura, Zenona i Mieczysław 

Grabarz, Antonina i Czesław Czyżyk, Krystyna i Zbigniew Stępień, Alina i Leszek Mikułowscy, Janina i Jan Skiba, Halina i Władysław 
Morawiec, Wiesława i Zdzisław Szewczyk, Marianna i Józef Kacprzyk, Wiesława i Stanisław Janaszewscy, Regina i Kazimierz Żmuda 
oraz Zofia i Jerzy Bajszczak. Z tej okazji jubilaci zostali odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które na wniosek 
Wójta Gminy Drużbice przyznał Prezydent RP Andrzej Duda.

W ręce małżonków trafiły też listy gratulacyjne od Prezydenta Polski, a także Wójta Pana Tomasza Głowackiego. Seniorzy świętujący „Złote 
gody” otrzymali również ciepłe koce.
- Życzę Wam, Drodzy Państwo, kolejnych pięknych lat w zdrowiu, pogody ducha, wsparcia najbliższych, wzajemnego szacunku i miłości. 
Niech każdy następny dzień obfituje w same radosne chwile, które będą nagrodą za wspólnie przeżyte lata.
Dzień Seniora to przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, śpiewu i tańca. Naszym drogim seniorom i tym razem  nie zabrakło siły i wigoru, 
bo wspólnie z DJ bawili się do późnych godzin wieczornych. 
W uroczystości udział wzięli również: Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Pani Sylwia Stelmach – Piątkowska, p.o Zastępcy Wójta Gminy 
Drużbice  Pani Dorota Augustyniak, p.o Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach Pan Radosław Kamiński oraz Zastępca Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego w Drużbicach Pani Anita Śmigielska.
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Dzień Seniora i „Złote gody”



Zadbaj o swoje zdrowie 
i zrób bezpłatną mammografię

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym 
u kobiet. Co roku u 12 tysięcy Polek diagnozuje się raka piersi. Ba-
dania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów 
chorobowych we wczesnym stadium rozwoju, co pozwala podjąć 
skuteczną terapię i daje szansę powrotu do zdrowia.
MEDICA Sp. z o.o., Sp. K.  zaprasza na bezpłatną mammografię 
9 stycznia 2020 roku. Mammobus stacjonował będzie pod budyn-
kiem Urzędu Gminy w godzinach od 8 – 17. 
Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia 
(w roku 2020 roczniki od 1951 do 1970), które w ciągu ostatnich 
2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Kobiety spoza grupy 
refundowanej mogą wykonać badania odpłatnie – koszt to 80zł. 
Kolejną wizytę mammobusu w Drużbicach spółka zaplanowała na 
7 października 2020 r. 

ZDROWIE
„NIE nowotworom u dzieci”

73 przebadanych dzieci, 12 udzielonych porad lekarskich i 13 
zaleceń dalszych konsultacji specjalistycznych - w ostatnią nie-
dzielę października pod Urzędem Gminy Drużbice stanął ambu-
lans Fundacji Ronalda McDonalda. Lekarze radiolodzy, z pomocą 
wolontariuszy, przeprowadzali badania ultrasonograficzne dzieci 
w wieku 9 miesięcy – 6 lat. W ramach programu „NIE nowotwo-
rom u dzieci” wykonywano usg: jamy brzusznej, szyi, a u chłop-
ców również moszny. 
- Bardzo się cieszę, że w tak krótkim czasie udało nam się zorgani-
zować przyjazd ambulansu i ponad 70-cioro naszych najmłodszych 
mieszkańców, mogło skorzystać z bezpłatnych badań. Wiem, że za-
interesowanie rodziców było ogromne. Zapisy trwały dosłownie kilka 
godzin, dlatego od  razu podjęliśmy rozmowy z fundacją o wizycie 
ambulansu w roku przyszłym. - podkreśla Wójt Gminy Drużbice 
Tomasz Głowacki.
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Koncert z okazji dnia św. Cecylii
To była prawdziwa, muzyczna uczta. Jak co roku, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Suchcice i okolice”, zorganizowała koncert ku czci 

św. Cecylii – patronki muzyki sakralnej. Jej wspomnienie przypada na dzień 22 listopada. 

Uroczystość rozpoczęła msza w kościele p.w św. Ignacego Loyoli w Suchcicach, której przewodniczył ks. Proboszcz Bogusław Karbow-
nik z Wadlewa. Tuż po mszy rozpoczął się koncert. Młodzi artyści przenieśli publiczność  w świat muzyki filmowej. Wspaniałym dopełnieniem 
występu był wokal Dominiki Góry.

Dziękując za dotychczasową działalność orkiestry oraz wspaniałą promocję Gminy Drużbice,  na ręce Kapelmistrza Mateusza Cieślaka, Wójt 
Gminy Drużbice w imieniu swoim oraz p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej, przekazał bon o wartości 7 tys. zł. 

Z kolei Fundacja Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego w Mzurkach przekazała muzykom bilety do teatru, które zakupiono z dotacji,  
jaką fundacja otrzymała z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Kultura nam bliska wysoka i niska”. 
W koncercie wziął udział Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba. 

Nagroda dla orkiestry

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Suchcice i okolice” otrzymała Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury 
w wysokości 4 000,00 zł. Jest to wyróżnienie przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz 
upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. 

Orkiestra została zgłoszona do konkursu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drużbicach, ponieważ w ciągu 18 lat działalności zgromadziła 
na swoim koncie wiele znaczących wyróżnień. Była laureatem licznych konkursów na szczeblu lokalnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. 
Wielokrotnie uświetniała swoimi występami lokalne i regionalne uroczystości. 15 listopada 2019 r. w Teatrze im. Stanisława Jaracza w Łodzi 
odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. W imieniu orkiestry nagrodę odebrał Kapelmistrz Mateusz Cieślak i Szymon Staszek -  członek 
zespołu. Ponadto w uroczystej gali wzięli udział również p. o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach  Radosław Kamiński oraz 
Angelika Sadurska – członek orkiestry.
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Wycieczka na Mazury

Wdniach 27, 28, 29 września grupa 90 mieszkańców 
Gminy Drużbice wyruszyła dwoma autokarami na Ma-
zury. Pierwszy dzień rozpoczęto od zwiedzania Gierło-

ży, gdzie znajduje się tzw. „Wilczy Szaniec” -  miejsce wielu nie-
mych świadków historii. O znajdującej się tam niegdyś głównej 
kwaterze Adolfa Hitlera, dziś świadczą ruiny bunkrów.
W drugim dniu uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Regionalne 
w Pieckach. Jego główną atrakcją jest kolekcja kilku tysięcy glinianych 
figurek autorstwa, światowej sławy twórczyni Władysławy Prucnal 
spod Łańcuta. Kolekcję zgromadziła Pani Walentyna z Sapiehów 
Dermacka, a po jej śmierci zbiorami opiekowała się jej córka Maria. 
Następnym etapem wyprawy było zwiedzanie klasztoru i cmentarza 
rosyjskich Staroobrzędowców oraz rejs statkiem po jeziorze Śniar-
dwy i spływ łodziami rzeką Krutynią. Było to wyjątkowe obcowanie
z naturą i wspaniałymi krajobrazami. W ostatnim dniu zaplanowano 
zwiedzanie Zamku w  Rynie i Wzgórza Św. Brunona w Giżycku.

BIBLIOTEKA W DRUŻBICACH
Nowości wydawnicze w Bibliotece Gminnej w Drużbicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach w  2019 r. otrzymała 9 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych.
Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” jest wzmocnienie aktywności 
czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek 
publicznych. Program ten umożliwia budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, na które w tym roku 
wydano 18 000 zł.
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„Mała Książka – Wielki Człowiek”

Żeby zachęcić maluchy do czytania książek, Gminna Biblio-
teka Publiczna w Drużbicach włączyła się do akcji Mała 
Książka – Wielki Człowiek – czyli Książka na Start. Projekt 

jest adresowany do dzieci w wieku 3–6 lat. Dzieci i ich rodzice 
mogą się zgłaszać do biblioteki po pakiet zawierający książkę, 
dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przed-
szkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu 
pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 

wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecię-
cego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania oraz przypinką z logo akcji. Wy-
prawka zawiera również poradnik dla rodziców, zachęcający do 
wspólnego czytania z dziećmi. Serdecznie zapraszamy do biblio-
teki małych czytelników oraz rodziców, dziadków i opiekunów. 
Udział w naszym projekcie jest całkowicie bezpłatny! 
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„Czym smakuje moja wieś” - spotkanie integracyjne 

Wyśmienite potrawy, wspaniała atmosfera i wspólna zabawa –  5 października, w świetlicy wiejskiej w Drużbicach – Kolonii, 
odbyło się spotkanie integracyjne pod nazwą „Czym smakuje moja wieś?”, zorganizowane przez Gminne Stowarzyszenie 
Kobiet Wiejskich w Drużbicach. 

Spotkanie rozpoczęło się degustacją wyśmienitych dań konkursowych. Na stole zagościł m.in.:  żurek z kiełbasą, kapusta z ziemniakami, 
kurczak „Tadka”, karczek drużbicki, a także roladki ze szpinakiem i ze śliwką. Goście mogli skosztować również pysznych wypieków gospodyń. 
Wydarzenie było częścią zadania pn. „Drużbicki folklor – wsparcie rozwoju lokalnego zespołu ludowego oraz organizacja warsztatów i spotkań inte-
gracyjnych”,  realizowanego w ramach działań z zakresu pożytku publicznego, na które stowarzyszenie otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 
7 300 zł. 

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Podstole 
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Już od pół wieku kultywują lokalne tradycje kulinarne i kultu-
rowe, przekazując je z pokolenia na pokolenie. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Podstole w tym roku świętuje jubileusz 50 - le-

cia swojej działalności. Z tej okazji na placu przy strażnicy OSP
w Podstole, w niedzielę 20 października,  odprawiono mszę, któ-
rej przewodniczył ks. proboszcz Bogusław Karbownik z parafii 
św. Floriana w Wadlewie. Podczas części oficjalnej Wójt Gminy 
Drużbice Tomasz Głowacki przekazał na ręce Przewodniczącej  KGW 
w Podstole – Pani Grażyny Grąckiej – symboliczny czek na 1000 
zł, kwotę 500 zł  przekazał także p.o. Kierownika Gminne Biblioteki 
Publicznej w Drużbicach Radosław Kamiński. 

    50- lecie istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Podstole było doskona-
łą okazją do uhonorowania najstarszych członkiń stowarzyszenia. Kosze 
upominkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe  w Bełchatowie 
otrzymały Panie: Lucyna Kardas, Zofia Wdowiak i Mirosława Wdowiak. 
Wspólne biesiadowanie umilała Kapela Ludowa z Orzku, a po części arty-
stycznej goście mogli spróbować wyśmienitych potraw przygotowanych 
przez gospodynie, skosztować urodzinowego tortu oraz wpisać się do 
pamiątkowej kroniki. Na zakończenie obchodów jubileuszu przygotowa-
no pokaz sztucznych ogni. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Bełchatowski oraz 
Wójt Gminy Drużbice.
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Redakcja: Pani Janino, skąd w ogóle wzięła się ta pasja? 
Janina Popławska: Właściwie przez przypadek. Swoim wnuczętom 
pomagałam w pracach plastycznych w szkole i kiedyś miały do wy-
konania coś z origami. Bardzo mi się to spodobało. Siadłam i myślę 
sobie: „Ja też umiałabym coś takiego zrobić”. Poszperałam trochę 
w internecie i natknęłam się na artykuł o papierowej wiklinie. Tak to 
się zaczęło i trwa dobre 3 lata. W każdej wolnej chwili siadam i plotę. 
To bardzo wciąga...
Redakcja: Widzę, że takie rzeczy wykonane z papieru mogą posłu-
żyć nie tylko jako ozdoba? 
Janina Popławska: Rzeczywiście. Robię też przedmioty codzienne-
go użytku: pudełka do przechowywania, donice, różne koszyki, wa-
zony, tace, ale ozdoby także – na przykład świąteczne stroiki. 
Redakcja: Szczerze mówiąc nie przypuszczałam, że papier może być 
tak wytrzymałym tworzywem...
Janina Popławska: Oj tak. Wbrew pozorom gazetowa wiklina jest 
dość wytrzymała i z powodzeniem zastępuję tą naturalną. Poma-
lowane, estetycznie i starannie wykonane ozdoby z papieru trudno 
odróżnić od tych zrobionych z prawdziwej wikliny. 
Redakcja: Każda gazeta się do tego nadaje?
Janina Popławska: Najlepsze są te reklamowe – nie trzeba ich na-
wet malować, bo i tak  są kolorowe. Jeśli natomiast chcemy jakąś 
ozdobę pomalować, to lepiej wybrać  gazetę codzienną. Zbyt sztyw-
ne druki się nie nadają, bo trudniej się je zwija. 

Redakcja: A jakich barwników używa Pani do malowania?
Janina Popławska: Spray’e, lakiery, farby plakatowe... Zdarzyło się 
nawet, że takie duże donice pomalowałam farbą akrylową – taką 
jaki mam kolor ścian. 
Redakcja: Jak tworzy się rzeczy z papierowej wikliny? Od czego za-
czynamy?
Janina Popławska: Najpierw zwijam rurki z gazety, a później np. jeśli 
chcemy stworzyć jakiś koszyk, to kładziemy je na krzyż po cztery. 
Następnie bierzemy rurkę i jednym jej końcem oplatamy skrzyżo-
wane już rurki, aż spotkają się oba jej końce. Potrzebny jest też klej, 
ja używam takiego szkolnego, czasem też kleju na gorąco. Jak już, 
dajmy na to, taki koszyk wypleciemy to pozostaje kwestia wykoń-
czenia, czyli tak, jak wspominałam wcześniej - malowanie.
Redakcja: Skąd Pani czerpie inspiracje? 
Janina Popławska: Po takim czasie to już pewne rzeczy tworzę 
z pamięci, wyobraźni, eksperymentuję ze splotami, ale na początku 
posiłkowałam się tym, co znalazłam w internecie. 
Redakcja: Czy można gdzieś obejrzeć Pani papierowe dzieła?
Janina Popławska: Nie, wykonuję te rzeczy na użytek własny oraz 
dla rodziny, znajomych, sąsiadów. 
Redakcja: A może kiedyś przeprowadzi Pani warsztaty dla naszych 
mieszkańców? Dla dzieci?
Janina Popławska: Jeśli tylko będą zainteresowani, to  chętnie. 
(śmiech) To jest bardzo wyciszające i relaksujące zajęcie. Polecam 
każdemu, kto dysponuje wolnym czasem. 
Redakcja: Dziękuję za rozmowę.
Janina Popławska: Dziękuję. 

Zpapierowej wikliny można wyczarować cuda zwłaszcza, że produkty handmade są teraz w modzie. Pani Janina Popławska 
z Patoka, z papierowych rurek, wykonała już setki ozdób i przedmiotów codziennego użytku. Każda z nich jest naprawdę 
wyjątkowa. To niewiarygodne, że do tego wszystkiego potrzeba tylko... gazety i kleju, no i oczywiście serca. 

LUDZIE Z PASJĄ - cuda z papieru


