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DLA MIESZKAŃCÓW
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY DRUŻBICE,
DRODZY ROLNICY!

Mamy już wrzesień, miesiąc który sygnalizuje nam zakończenie prac polowych i okresu letniego. Dla nas – rolników to
przede wszystkim czas zasłużonego odpoczynku po żniwach.
Choć tak naprawdę dobrze wiemy, że również jesienią praca na
polu nie ustaje.
Tegoroczne dożynki, które świętowaliśmy w ostatnią niedzielę sierpnia, nie były tak huczne jak te obchodzone w minionych latach. Pandemia koronawirusa skutecznie ograniczyła
nam możliwość zorganizowania części artystycznej i biesiadnej. Mimo tego nie mogło zabraknąć podziękowań: Wam Rolnikom za trud, Panu Bogu zaś za udane zbiory. Msza św. i obrzędy
dożynkowe to piękna tradycja, poprzez którą uczciliśmy Waszą
ciężką pracę i zaangażowanie, prosząc o dobre zdrowie i kolejne
owocne lata.
Szanowni Rolnicy, trzeba to podkreślić z ogromną stanowczością, że mimo wielu trudności z jakimi boryka się polska wieś, z roku na rok widać coraz większy postęp modernizacyjny, dzięki któremu nasze krajowe rolnictwo skutecznie konkuruje
w wielu dziedzinach z rolnikami z innych krajów europejskich. Ten postęp i rozwój widać również na naszej, drużbickiej ziemi! Jestem dumny, że mamy takich gospodarzy, którzy z ogromną pasją, zaangażowaniem, ale i poświęceniem każdego dnia przyczyniają się do pozytywnych zmian – nie tylko w naszej Gminie. Nasze produkty, polskie produkty, znane są przecież na całym świecie!
Zwłaszcza w dobie pandemii, która negatywnie odbija się na całej światowej gospodarce, tak ważne jest, by wybierać nasze rodzime
produkty! Wspierać to co polskie, co nasze, co przecież najlepsze!
Jeszcze raz dziękując za Wasze poświęcenie, za troskę i wsparcie Waszych rodzin, życzę by najbliższe miesiące przyniosły chwile
wytchnienia, byście zawsze mogli cieszyć się obfitymi zbiorami, dobrym zdrowiem i siłą. Wszystkim moim Mieszkańcom życzę również wytrwałości i spokoju w tym trudnym dla nas czasie.
Z gospodarskim pozdrowieniem,
Tomasz Głowacki
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Wójt Gminy Drużbice
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I N W E S T YC J E

Sierpień/wrzesień

Minione miesiące...
i eksploatacyjnych drogi, aby mogła służyć mieszkańcom przez kolejne lata.

Droga w miejscowości Skrajne
w trakcie modernizacji
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Przebudowa drogi gminnej Wdowin-Suchcice

W sierpniu rozpoczęły się roboty drogowe związane z „Przebudową drogi
gminnej w miejscowości Wdowin-Suchcice”. Zakres prac obejmuje wykonanie na
długości 680 m.b. – w istniejącym śladzie–nowej nawierzchni asfaltowej wraz
z wymianą istniejących przepustów oraz
utwardzeniem poboczy tłuczniem. Całkowity koszt zadania to prawie 340 tys. zł.

Zbiornik retencyjny wody pitnej w Wadlewie

Z końcem sierpnia zakończono budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej
o pojemności 100 m3 na terenie stacji
wodociągowej w Wadlewie. Finansowanie tego zadania, na kwotę ok. 270 tysięcy zł, odbywa się z udziałem budżetu
Powiatu Bełchatowskiego.

Podobny zakres robót zostanie wykonany we wrześniu na drodze gminnej
w Gręboszowie, która na odcinku 570
m.b. uzyska nową nawierzchnię asfaltową. Przedsięwzięcie warte ok. 250 tys. zł
jest częściowo dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na
wykonanie termomodernizacji budynku
Urzędu Gminy Drużbice, która obejmuje
ocieplenie stropu i elewacji budynku wraz
z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Inwestycja przyczyni się do
zmniejszenie zużycia energii, a budynek
odzyska pełną sprawność techniczną,
estetykę, zapewni także lepsze warunki
obsługi klientów.
Trwa procedura wyłaniania wykonawcy robót drogowych w zakresie wykonania modernizacji drogi gminnej w m. Drużbice. Do 20 października zaplanowano
wykonanie asfaltu na długości 420 m.b.
tej drogi wraz ze wzmocnieniem poboczy i wymianą istniejących przepustów.
Inwestycja jest kontynuacją przebudowy drogi rozpoczętej w 2019 r. i ma na
celu poprawę parametrów technicznych

W pierwszym półroczu 2020 r. na terenie gminy Drużbice, na łącznej długości
prawie 1700 m.b., wykonano modernizację dróg gminnych w technologii trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia
w miejscowościach: Patok, Józefów, Skrajne i Teresin. Całkowity koszt tych robót
drogowych wyniósł prawie 140 tysięcy zł.
W ostatnich miesiącach zrealizowano
również nowe odcinki oświetlenia drogowego na terenie gminy Drużbice za kwotę blisko 70 tysięcy zł w miejscowościach:
Rożniatowice „Pole”, Kącik, Głupice, Rasy,
Brzezie-Czarny Las. W III kwartale roku
planowane jest wykonanie oświetlenia
drogowego we wsiach: Chynów, Rawicz
i Gręboszów.
Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie rozbudowy oświetlenia
drogowego w miejscowościach: Drużbice-Kolonia, Wola Rożniatowska, Stefanów, Rawicz, Zabiełłów, Gręboszów
i Teofilów.

Zmodernizowana droga
w miejscowości Depczyk

Trwająca od lipca modernizacja nawierzchni dróg przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kontynuowana jest również we wrześniu, w miejscowościach:
Depczyk- 800 m.b., Wola Głupicka–780
m.b., Suchcice–250 m.b., Wdowin-Kolonia–50 m.b. i Podstoła–500 m.b. Łączny
koszt powierzchniowego utrwalenia tych
dróg to kwota blisko 300 tysięcy złotych.

Wykonana została również dokumentacja projektowo-kosztorysowa na
budowę sali gimnastycznej w Wadlewie,
jednak szacowany koszt zrealizowania
budowy tego obiektu, wynoszący ok.
3 mln zł, wymaga pozyskania środków
zewnętrznych, gdyż znacząco przekracza
możliwości finansowe Gminy Drużbice.

E KO L O G I A

OZE–oszczędność i ekologia
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, Gmina Drużbice
realizuje projekt pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Drużbice”. Wartość całkowita projektu to
2 796 808,20 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2 112 390,25 zł.
W związku z realizacją zadania na terenie gminy zostaną wykonane instalacje OZE dla ponad 100 budynków
mieszkalnych, w tym: 101 instalacji
fotowoltaicznych, 13 instalacji solarnych oraz 5 kotłowni wyposażonych
w kotły na biomasę. Mieszkańcy zakwalifikowani do projektu otrzymali
dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, a ich
wkład własny wyniósł jedynie 15% wartości instalacji plus podatek VAT.
Prace instalacyjne już trwają, a termin ich zakończenia przewidywany jest na koniec września 2020 roku.
– Jestem bardzo zadowolony z faktu pozyskania przez Gminę Drużbice dofinansowania, dzięki któremu nasi mieszkańcy, przy stosunkowo
niewielkim wkładzie własnym, zostaną wyposażeni w nowoczesne instalacje–wygodne, oszczędne i ekologiczne. Tak zwana „zielona energia”
w moim przekonaniu, w niedalekiej przyszłości, będzie istotnym elemen-

tem rynku energetycznego w naszym kraju. Niestety obecnie koszt takich
instalacji jest jeszcze zbyt wysoki, a to oznacza, że nie wszyscy mieszkańcy mogą sobie pozwolić na taki wydatek – podkreśla Wójt Gminy
Drużbice Tomasz Głowacki.
Gmina Drużbice, oprócz realizacji szeregu inwestycji związanych
z ochroną środowiska, przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uczestniczy
w programie „Czyste Powietrze”- polegający przede wszystkim na
dofinansowaniu wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice.
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Nikogo nie trzeba przekonywać, że segregacja śmieci przynosi wiele korzyści dla środowiska i każdego właściciela nieruchomości. Przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów na wysypiskach, ograniczenia eksploatacji surowców oraz ich powtórnego wykorzystania. Pomimo
wieloletniego doświadczenia w segregacji odpadów komunalnych wciąż mamy z tym problem. Poniżej, za pomocą infografiki, wraz ze spółką
EKO-REGION przypominamy te zasady.

GMINA DRUŻBICE

Jak prawidłowo segregować odpady?

PRZYPOMINAMY, ŻE W OKRESIE OD KWIETNIA DO PAŹDZIERNIKA
POPIÓŁ ODBIERANY JEST Z POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE,
NATOMIAST W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM (LISTOPAD - MARZEC)
Z KOSZY W KOLORZE BRĄZOWYM (NA ODPADY BIO).
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DLA MIESZKAŃCÓW

Absolutorium dla Wójta
30 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych sesji rady
gminy – sesja absolutoryjna.
Od 2019 r. połączona jest ona
z debatą nad Raportem o stanie gminy i udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Dyskusja
i głosowanie nad dokumentem przebiegały bardzo sprawnie. Do wspomnianej debaty,
choć była taka możliwość, nie
zgłosił się żaden mieszkaniec.
Z przygotowanego przez pracowników Urzędu Gminy Raportu wynika, że na koniec
2019 roku budżet gminy był wyższy od uchwalonego pierwotnie o ponad 4 mln 900 tys. zł i wynosił 25.840.515,
82 zł. A to między innymi za sprawą pozyskanych funduszy
zewnętrznych. Konkursy, w których granty na łączną kwotę
4 430 884,92 zł. zostały przyznane, dotyczą zarówno tzw.
projektów twardych np. przebudowy dróg, ale również zadań z zakresu edukacji, czy rozwoju osobistego mieszkańców.
Krótka dyskusja radnych zakończyła się jednomyślnym udzieleniem Wójtowi Gminy Drużbice Tomaszowi Głowackiemu

wotum zaufania. W dalszej części obrad radni wysłuchali sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2019 rok, który
został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok leżał w gestii Komisji
Rewizyjnej, która po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią
RIO, przedłożyła go do całej Rady Gminy. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu,
nikt też nie był przeciwny.

Ruszył Powszechny Spis Rolny
GMINA DRUŻBICE

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który
nie dokonał samospisu internetowego nie
może odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nim skontaktuje.

Infolinia spisowa

WWW.DRUZBICE.PL

6

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego istnieje możliwość kontaktu z infolinią spisową
pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt
połączenia zgodny z cennikiem operatora).
Konsultanci infolinii pomogą również zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego.
Powszechny Spis Rolny PSR 2020 zostanie przeprowadzony na
terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada
2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Statystyce
Publicznej.

Jak dokonać spisu?
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.
W dobie epidemii jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza
metoda. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym
nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia 22/279 99 99, umożliwiająca telefoniczne
dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”.
Dla osób, które nie będą miały możliwości dokonania samospisu przy użyciu własnych urządzeń, w budynku Urzędu Gminy
w Drużbicach uruchomiony został Gminny Punkt Spisowy – stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem
umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego.
Z Gminnego Punktu Spisowego można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

List Prezesa GUS
W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny,
do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany List
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym
indywidualny numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym
rogu listu), który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.

Tajemnica statystyczna
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 Ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 649, z późn. zm.). Zapewniamy, że Państwa dane osobowe
i dane o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą
statystyczną.

Spiszmy się, jak na rolników przystało !
Rachmistrzowie terenowi w Gminie Drużbice:
Wioletta Zochniak,
Mariusz Światłowski

OGŁOSZENIA
Urząd Gminy Drużbice oferuje na sprzedaż dwie nieruchomości gruntowe niezabudowane, w ewidencji gruntów oznaczone jako: działka 165/17 o powierzchni
0,1264 ha oraz działka 165/18 o powierzchni 0,1500 ha, w miejscowości Rasy.
Działki położone są w atrakcyjnym miejscu, w odległości 8 km od centrum Bełchatowa i 5 km od Drużbic. Niedaleko znajduje się szkoła podstawowa i przedszkole.
Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Sieć
energetyczna i woda przebiegają w drodze, w pobliżu działek.
Cena wywoławcza:
•

działka 165/17 – 31.094,40 zł (wadium 10% płatne do 8.10.2020 r.)

•

działka 165/18 – 36.900 zł (wadium 10% płatne do 8.10.2020 r.)

Przetarg odbędzie się 15 października 2020 r.

Aplikacja BLISKO. Warto być dobrze poinformowanym
Bezpłatna aplikacja pozwala na
przesłanie ważnych
informacji w kilka
sekund. Za jej pomocą Urząd Gminy
Drużbice informuje o ważnych sprawach dotyczących mieszkańców.
Informator ten służy do przekazywania informacji takich jak: zagrożenia, stany ostrzegawcze i alarmowe, awarie wodociągowe,
energetyczne oraz drogowe, a także do wysyłania komunikatów

o ważnych wydarzeniach, które zaplanowano na terenie gminy.
Niestety z aplikacji wciąż korzysta mała liczba odbiorców, bo zaledwie 400 – być może dlatego, że o jej istnieniu wie zbyt mało
osób. Zachęcamy więc do szybkiej i prostej instalacji!
Ważne komunikaty mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo i komfort życia użytkownika. Co ważne, aplikacja BLISKO
jest bezpłatna, a użytkownik nie jest niepokojony reklamami czy
innymi niechcianymi treściami. W każdej chwili można zrezygnować z usług, mieszkaniec sam wybiera również rodzaj wiadomości, które chce otrzymywać.

Gmina Drużbice w obiektywie
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Choć wakacje już za nami, letnia
zabawa nadal trwa! Zachęcamy do
fotografowania ciekawych, niezwykłych i mało znanych miejsc w naszej
gminie. Ponieważ do tej pory nadesłaliście Państwo wiele interesujących ujęć, zainspirowało nas to do
wydania albumu, pokazującego piękno naszej gminy. Fotografie można
przesyłać na adres s.szczypinska@
druzbice.pl. Na zdjęcia czekamy aż do
wiosny – wówczas pokażemy gminę
Drużbice w czterech porach roku.

Na okładce umieściliśmy zdjęcia Pań: Katarzyny Kowalczyk oraz Marty Ozimek.
Zdjęcia w kliszy: Marta Ozimek, Iwona Łuczak, Małgorzata Markowiak.

Stypendia Wójta
dla najzdolniejszych
uczniów rozdane
17 osób z terenu Gminy Drużbice otrzymało stypendia edukacyjne. Nagrody finansowe dla najzdolniejszych
trafiły do 6 uczniów ze szkół podstawowych (najwyższa średnia 5,45) oraz 11 uczniów ze szkół średnich
(najwyższa średnia to 5,28). Łączna pula wypłaconych
nagród wyniosła 6.200 zł. Uczniowie, w zależności od
osiągniętych wyników, otrzymali od 300 do 550 zł. Listy
gratulacyjne dla wyróżnionych i ich rodziców wręczono
podczas sesji Rady Gminy 11 września. Gratulujemy!
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K U LT U R A

Pandemia koronawirusa sparaliżowała niemalże wszystkie
dziedziny życia, również kulturę i sztukę. Mimo tego, że Gminna
Biblioteka Publiczna na jakiś czas musiała zostać zamknięta dla
czytelników, działała prężnie i to nie tylko w sferze kulturalnej.
Dzięki zaangażowaniu pracowników biblioteki, Pań z Kół Gospodyń Wiejskich i osób indywidualnych zorganizowano akcję
„Szyjemy maseczki dla Mieszkańców Gminy Drużbice”. Łącznie, w krótkim czasie, zostało uszytych niemalże 1500 maseczek wielorazowego użytku. Maseczki zostały rozdane 31 sołectwom z terenu gminy Drużbice z przeznaczeniem dla osób
najbardziej potrzebujących.
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Gminna Biblioteka Publiczna
w Drużbicach

Pamiętając o dzieciach, w okresie przymusowego odizolowania, biblioteka zorganizowała konkurs pt. „Recytujemy wiersze
on-line”, w którym wzięło udział 10 dzieci. Doceniając trud dzieci
i rodziców, wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody
książkowe. Również działająca w strukturach biblioteki Gminna
Orkiestra Dęta „Suchcice i Okolice” w trakcie pandemii nie przerwała pracy. Próby i ćwiczenia orkiestry odbywały się on-line,
czego owocem jest wspólnie – na odległość – nagrany utwór,
prezentowany na stronach internetowych zespołu.

W okresie letnim Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała dwutygodniowe półkolonie dla dzieci z terenu gminy. W czasie
„Aktywnych Wakacji” dzieci miały możliwość uczestniczenia w szeregu atrakcji
m.in.: grach i zabawach sportowych, spotkaniach z OSP oraz policją, warsztatach
rękodzieła, nauce tańca oraz wycieczce do
Szkółki Leśnej Borowiny. Ostatnie dni wakacji również upłynęły w duchu gier i zabaw.
Dzieci, dorośli mieszańcy i sympatycy naszej gminy wspólnie, podczas warsztatów
integracyjnych, wykonali wspaniały wieniec
dożynkowy.

Jesień również zapowiada się ciekawie i twórczo.
Do 30 września trwają bowiem zapisy na bezpłatne warsztaty
nauki szycia na maszynie. W organizację warsztatów zaangażowały
się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zwierzyńcu,
które wystąpią w roli instruktorek nauki.
Zachęcamy do udziału!
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Narodowe czytanie „Balladyny”

„Balladyna” Juliusza Słowackiego była tegoroczną lekturą podczas dziewiątej odsłony Narodowego Czytania. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.
Jak co roku, w przedsięwzięcie włączyła się Szkoła Podstawowa w Rasach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach. We wspólnym czytaniu udział wzięła społeczność
szkolna, która ubrana w stroje galowe z przypiętym emble-

matem – maliną, kojarzoną z lekturą, wysłuchała i obejrzała
w salach przygotowane wcześniej nagrania. Była to zatem
forma zdalna akcji, w której uczestniczyli: Wójt Gminy Drużbice – Tomasz Głowacki, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drużbicach – Kinga Gral, nauczyciele i uczniowie. Całość przedsięwzięcia została wcześniej przygotowana, nagrana i zaprezentowana z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Z Ż YC I A S O Ł E C T W

WWW.DRUZBICE.PL
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Miłośnicy czystych lasów

Śmieci to dla naszych lasów prawdziwa plaga. Dzikie wysypiska niosą ze sobą poważne zagrożenia dla środowiska: prowadzą do zaburzeń funkcjonowania ekosystemów, nierzadko
do obumarcia drzew, powodują rozwój chorobotwórczych
grzybów i bakterii, okaleczają, a nawet zabijają zwierzęta.
By ratować okoliczne lasy, grupa mieszkańców w gminie Drużbice zaangażowała się w akcje sprzątania lasów prowadzone
przez Grupę Leszy Bełchatów – Miłośników czystych lasów.
Pierwsza z nich odbyła się w Suchcicach w niedzielę 16 sierpnia. Kolejna 6 września w Zwierzyńcu. W organizację akcji zaangażowali się radni, sołtysi i Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Inicjatywy wsparł Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki:
– Dziękuję każdemu, kto choć w niewielki stopniu, przyczynił się do zorganizowania i przeprowadzenia akcji sprzątania
lasów. Poświęciliście Państwo swój wolny, niedzielny czas, by
oczyścić okoliczne tereny i stworzyć idealne miejsca na relaks,
wypoczynek i rodzinne spacery.
Kolejna akcja, również we współpracy z Grupą Leszy, planowana jest w Drużbicach i Kazimierzowie 20 września, a w sołectwie Teresin prawdopodobnie w październiku.

Koło Gospodyń
Wiejskich
w Wadlewie

ma swoją siedzibę
Była wstęga, tort, szampan, życzenia i podziękowania
– Koło Gospodyń Wiejskich w Wadlewie oficjalnie ma już
swoją siedzibę. Budynek komunalny przy rondzie został
zmodernizowany i przystosowany tak, by mieszkańcy Wadlewa i okolicznych wsi mieli miejsce do wspólnych spotkań, nie tylko kulinarnych. Zagospodarowany został również teren wokół budynku, na którym powstał plac zabaw
i siłownia zewnętrzna.

WWW.DRUZBICE.PL
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Granty sołeckie rozdane

GMINA DRUŻBICE

Na uroczystości otwarcia sali, która odbyła się 15 lipca
2020 r. obecny był Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki, który przekazał na ręce przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Wadlewie Pani Danuty Rózgi drobne
upominki, życząc powodzenia oraz wielu ciekawych inicjatyw społecznych. Podziękował także za dotychczasową,
prężną działalność koła i aktywne uczestnictwo w życiu
Gminy. Poświęcenia sali dokonał proboszcz z Wadlewa
ks. Bogusław Karbownik.

10 tys. zł na rozbudowę placu zabaw w miejscowości Stoki
- to dotacja, którą Gmina Drużbice otrzymała z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach tzw. grantów sołeckich.
Symboliczny bon z rąk wicemarszałka Zbigniewa Ziemby i radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Dariusza Roguta ode-

brała w poniedziałek sołtys sołectwa Stoki Pani Sylwia Opałka.
Za wspomnianą kwotę dotacji oraz wkład własny Gminy Drużbice zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Stokach
oraz zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Całość inwestycji opiewa na kwotę 16.390,00 zł.

SPORT

„Kopnij raka”

Głupice zwyciężyły!

WWW.DRUZBICE.PL
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17 lipca na boisku Orlik w Rasach rozegrano coroczny turniej w piłkę nożną
„KOPNIJ RAKA” o Puchar Wójta Gminy
Drużbice. W spotkaniu wzięły udział
4 drużyny: Gwardia Gręboszów, Zjednoczeni (gm. Bełchatów), Myszaki (gm.
Bełchatów) oraz Weterani (drużyna
mieszana – gm. Drużbice). Tytuł mistrza
wywalczyli Weterani, którzy wygrali również turniej rzutów karnych, pokonując
Zjednoczonych.

Drużyna z Głupic mistrzem Wakacyjnego Turnieju w Piłkę Nożną o Puchar
Wójta Gminy Drużbice Tomasza Głowackiego. W rozgrywkach wzięły udział 3 drużyny z: Głupic, Chynowa i Gręboszowa (Gwardia Gręboszów). Tytuł zwycięzcy przypadł zawodnikom z Głupic, którzy zdobywając w sumie 13 bramek rozgromili rywali! Najlepszym bramkarzem został Łukasz Stelmach, a najlepszym zawodnikiem
Dawid Grodzki. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim drużynom gry fair play!

W sobotę 15 sierpnia odbył się ostatni turniej Grand Prix
Mikstów w plażowej piłce siatkowej, a tym samym finał całego
cyklu 2020. Do rozgrywek przystąpiło 6 najlepszych par.

WWW.DRUZBICE.PL
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Po raz kolejny zawodnicy i zawodniczki pokazali wysoki poziom.
Tak, jak w poprzednich dwóch turniejach, zespoły grały syste-

mem brazylijskim. Po niemalże 5 godzinach gry wyłoniono trzy
najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników. Rywalizacja o I miejsce w całym turnieju rozgrywała się do samego
końca. Zwycięzcami zostali Agnieszka Macugowska i Damian
Michalski. Nagrody wręczył Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz
Głowacki.

GMINA DRUŻBICE

Grand Prix mikstów

Drużyna z Drużbic rozpoczęła rywalizację
w Bełchatowskiej Amatorskiej Lidze Piłki
Nożnej reprezentując gminę Drużbice. Pierwszy mecz odbył się 8 września o godz. 20.15
w Bełchatowie. Ekipa z Drużbic spotkała się

z drużyną Tom Sprzęt i odniosła zdecydowane zwycięstwo wygrywając 8:3. Zapraszamy do śledzenia zmagań naszych piłkarzy
w Bełchatowskiej Amatorskiej Lidze Piłki
Nożnej www.balpn.cba.pl

G MI N N Y OŚ RODE K POM OCY S POŁ ECZ N E J W D RUŻ B ICAC H

„Droga do sukcesu”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach realizuje
projekt pn. „Droga do sukcesu”. W projekcie biorą udział osoby
w wieku aktywności zawodowej doświadczające wielokrotnego
wykluczenia społecznego, w tym w szczególności osoby bezrobotne, poszukujące pracy i osoby z niepełnosprawnościami.

dualnym poradnictwie psychologicznym, grupowym treningu
umiejętności społecznych, indywidualnym i grupowym poradnictwie zawodowym, szkoleniu z zakresu kompetencji cyfrowych, szkoleniu zawodowym oraz pośrednictwie pracy.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Drużbice poprzez udział w indywi-

Biuro projektu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach (Drużbice 20).

Okres realizacji projektu trwa od 01.09.2020 r. do 30.04.2021 r.

WWW.DRUZBICE.PL
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Pomoc żywnościowa
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 udział
wzięło 1026 mieszkańców gminy Drużbice.
W okresie od stycznia do lipca 2020 r. rozdano
3010 paczek żywnościowych, co łącznie stanowiło ponad 46 ton żywności, czyli około 46
kg żywności na osobę. W asortymencie znalazły się: groszek z marchewką, fasola biała,
koncentrat pomidorowy, buraczki, sok jabłkowy, powidła, makaron, ryż, kasza, herbatniki,
mleko, ser żółty, szynka drobiowa, pasztet
wieprzowy, filet z makreli, gołąbki w sosie pomidorowym, olej i cukier. W czasie zagrożenia
epidemicznego paczki żywnościowe dostarczane były do domów przy pomocy wolontariuszy, w tym radnych
W ramach działań towarzyszących programu,
w okresie od marca do lipca 2020 r., przeprowadzone zostały cztery warsztaty kulinarne,
w tym jeden praktyczny pod nazwą „Zdrowo,
smacznie, tanio”, w którym uczestnicy mieli
możliwość przygotowywania różnych potraw,
omawiania ich walorów zdrowotnych i wspólnego degustowania. Kolejne dwa warsztaty
były warsztatami teoretycznymi, na których
przedstawiono zasady dietetycznego odżywiania oraz wskazówki, jak prawidłowo
czytać etykiety na produktach żywnościowych. Warsztaty prowadziła wykwalifikowana w dziedzinie kulinarnej dietetyczka. Jeden
warsztat odbył się w formie zdalno-wydawniczej i polegał na rozpowszechnianiu, wśród
osób zakwalifikowanych do odbioru paczek
żywnościowych, poradników o niemarnowaniu, oszczędzaniu i zdrowym odżywianiu.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DRUŻBICACH

CIĄŻA
BEZ

ALKOHOLU

Lampka wina do obiadu, kieliszek szampana w toaście urodzinowym, drink wieczorem... Naukowcy nie wiedzą jeszcze jaka dokładnie ilość alkoholu może zaburzyć rozwój dziecka w łonie matki. Zakładają więc, że nawet stosunkowo niewielka ilość niskoprocentowego alkoholu może być szkodliwa, w szczególności dla
mózgu płodu.
Skutki lekkomyślnego wprowadzenie do organizmu matki alkoholu mogą być
opłakane, dlatego już kobiety planujące zajście w ciążę powinny całkowicie
zrezygnować ze spożywania alkoholu, a najbliższe otoczenie winno je w abstynencji od alkoholu wspierać.

Kompleksową diagnozę w zakresie FASD można uzyskać
w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi.
Punkt ma swoją siedzibę przy ul. Snycerskiej 8. Z Koordynatorem Punktu można skontaktować się telefonicznie:
42 203-48-53 lub poprzez e-mail: fasd@rcpslodz.pl
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Zaburzenia ze Spektrum Alkoholowych Zaburzeń Płodu przyczyniają
się do trudności szkolnych, trudności w kontaktach społecznych, do
występowania zachowań nieakceptowane społecznie. Dziecko ma
trudności z nauką, kontaktami z rówieśnikami, często w szkole określane jest jako niegrzeczne, trudne. Dorosła osoba z FASD może nadal funkcjonować jak dziecko, potrzebować ciągłej opieki i asysty,
nawet w wykonywaniu codziennych czynności.

WWW.DRUZBICE.PL

Najbardziej widocznym i najczęściej rozpoznawanym zaburzeniem z tej
grupy zaburzeń jest FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy. Charakteryzuje je współwystępowanie trzech elementów, które nie występują
razem w przypadku żadnej innej choroby: zahamowanie wzrostu w
okresie płodowym lub późniejszym, charakterystyczne zmiany dysmorficzne twarzy, nieprawidłowy rozwój centralnego układu nerwowego.

GMINA DRUŻBICE

Nieprawidłowości w rozwoju dziecka w łonie matki spowodowane alkoholem objawiają się różnymi problemami zdrowotnymi i zaburzeniami zachowania, które noszą wspólną nazwę FASD – Spektrum Alkoholowych
Zaburzeń Płodu. Uszkodzeniom mózgu mogą towarzyszyć uszkodzenia
innych narządów wewnętrznych, m.in.: serca, układu kostnego, układu
moczowego, wzroku, słuchu.
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