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D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W I N W E S T YC J E
Rozpoczął się nowy rok, w którym wszyscy pokładają wiele nadziei. Niestety, w tym 
momencie stajemy przed obliczem trzeciej fali pandemii koronawirusa w naszym kraju. 
Mimo to już od pierwszych dni 2021 roku na terenie naszej gminy dużo się działo. Zosta-
ły zrealizowane ferie zimowe dla dzieci, konkursy i wydarzenia kulturalne, dzięki którym,  
w bezpiecznych warunkach, można było się spotkać i scalić więzi międzyludzkie, sąsiedzkie. 
W kraju rozpoczęła się narodowa akcja szczepień, a nasi dzielni strażacy ochotnicy poma-
gają seniorom dostać się do punktów szczepień. Bardzo dziękuję im za to, że tak prężnie 
działają na rzecz naszej społeczności. 
Przede mną, jako włodarzem Gminy, wiele trudnych zadań i inwestycji do wykonania. 
Ukończyliśmy modernizację budynku Urzędu, a przed nami dużo inwestycji drogowych, 
przebudowy budynku na potrzeby utworzenia żłobka gminnego, zakup samochodu śred-
niego dla OSP w Drużbicach oraz ciągłe doposażanie pozostałych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Wszystkie już zrealizowane i planowane inwestycje są dla Was, miesz-
kańców Gminy Drużbice. Aby żyło się lepiej i bezpieczniej. Gmina Drużbice to nasza mała 
ojczyzna i wspólne dobro. To dzięki wspólnej pracy tworzymy rozwijąjącą się i coraz atrak-
cyjniejszą Gminę.
Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Państwu, aby nad-
chodzący czas, pomimo problemów, z jakimi wszyscy się teraz borykamy, był wypełniony 
spokojem i nadzieją. Niech ten wyjątkowy okres napełni wszystkich optymizmem i wiarą 
na lepsze i bezpieczniejsze jutro.

Z pozdrowieniami
Tomasz Głowacki

Wójt Gmin Drużbice

Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy,
aby w Państwa domach zagościł spokój, wiara i nadzieja.
Aby świąteczny czas przyniósł wiosenną radość, zdrowie i siłę
do pokonywania trudności.
WESOŁEGO ALLELUJA!

Wójt Gminy Drużbice 
Tomasz Głowacki

Przewodnicząca
Rady Gminy w Drużbicach
Sylwia Stelmach- Piątkowska

Kolejne dofinansowanie na żłobek dla Gminy Drużbice!
Blisko 800 tys. zł dofinansowa-
nia otrzymała Gmina Drużbice na 
realizację projektu „Aktywny Ma-
luch, Aktywny Rodzic” w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014–2020. 
Dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu utworzone zostaną 24 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 
trzech w gminnym żłobku w Dru-
żbicach. W ramach projektu sfi-
nansowane zostaną koszty opieki, 
utrzymania personelu oraz zajęć 
edukacyjno-wychowawczych dla 
dzieci (logopedia, język angielski, 
rytmika).
Wsparcie w ramach projektu skie-
rowane będzie do 24 rodziców 
(głównie matek) zamieszkujących 
w gminie Drużbice, sprawujących 
opiekę nad dziećmi do lat trzech, 
dla których opieka nad dzieckiem 
stanowi barierę w wejściu na ry-
nek pracy. 
Dofinansowanie gwarantuje funk-
cjonowanie żłobka przez okres 
20 miesięcy, tj. od listopada 2021 
roku do czerwca 2023 roku. Re-
krutacja ma ruszyć w październiku 
2020 roku. 
– Realizacja projektu będzie waż-
nym elementem polityki wspiera-
nia rodzin, głównie kobiet, które  
w wyniku braku alternatywnej 
formy opieki nad dzieckiem nie są  
w stanie powrócić na rynek pracy,  
i przyczyni się do eliminacji nieko-
rzystnych zjawisk w sferze społecz-
no-gospodarczej na terenie gminy 
Drużbice – mówi Wójt Gminy Druż-
bice Tomasz Głowacki.
Warto przypomnieć, że Gmi-
na Drużbice pozyskała już 792 
tys. zł z resortowego programu 
„MALUCH+” na przebudowę ist-
niejącego budynku komunalnego 
w Drużbicach z przeznaczeniem 
na gminny żłobek, dostosowanie 
go do potrzeb najmłodszych dzieci 
oraz zagospodarowanie terenu. 
Obecnie Gmina Drużbice oczekuje 
na uzyskanie decyzji o pozwole-
niu na budowę, po czym zostanie 
ogłoszony przetarg, który wyłoni 
wykonawcę inwestycji. Planowa-
ne zakończenie prac to paździer-
nik 2021 roku.
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B I B L I O T E K AI N W E S T YC J E  /  B I B L I O T E K A

Tomik wierszy „Poeci z naszej gminy” 

Pierwszy tomik poezji wydany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drużbicach, a stworzony przez naszych lokalnych poetów. Gratulujemy!
Jest to zbiór wierszy nadesłanych na konkurs „Poeci z naszej gminy” pod patronatem Wójta Gminy Drużbice Tomasza Głowackiego.

 
Konkurs 

 na Logo Biblioteki 
rozstrzygnięty 

  

W listopadzie 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna 
w Drużbicach ogłosiła Konkurs dla mieszkańców Gminy 
Drużbice na LOGO Biblioteki. Wpłynęło aż 18 prac. Komi-
sja konkursowa powołana przez Bibliotekę miała twardy 
orzech do zgryzienia. Ostatecznie zwyciężył projekt logo 
zaproponowany przez Panią Małgorzatę Markowiak.

Dziękujemy i gratulujemy zwyciężczyni!!!

 
Warsztaty Szycia 

Dobiegł końca I „semestr” Warsztatów Szycia organizowanych przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Drużbicach przy ogromnym współudzia-
le Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Zwierzyńcu. Zajęcia warsztatowe 
odbywały się od 1 października 2020 r. (z obowiązkowymi przerwami 
ze względu na pandemię). W warsztatach uczestniczyło osiem pań  
z terenu Gminy Drużbice. Zajęcia z nauki szycia na maszynie brawurowo 
poprowadziła członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Zwierzyńcu – Pani 
Krystyna Ulatowska. Na zakończenie warsztatów, po pomyślnie zda-
nym egzaminie, uczestniczki otrzymały dyplomy uznania i pamiątkowe 
upominki od Koła Gospodyń Wiejskich w Zwierzyńcu.

Pod koniec ubiegłego roku została zakoń-
czona inwestycja termomodernizacji bu-
dynku Urzędu Gminy. Prace, które rozpo-
częły się jesienią ubiegłego roku, polegały 
m.in. na wykonaniu izolacji cieplnej stro-
podachu z granulatem z wełny mineralnej, 
ociepleniu ścian płytami styropianowymi, 
pełnej wymianie stolarki okiennej i drzwi 
zewnętrznych oraz wykonaniu wyprawy 
elewacyjnej z tynku mineralnego. Koszt in-
westycji wyniósł 295 tys. zł brutto. Ponad 
166 tys. zł pozyskano z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi w ramach programu 
„Racjonalizacja zużycia energii w budyn-
kach użyteczności publicznej” . Na tę sumę 
składała się dotacja w kwocie 116 331,00 
zł oraz pożyczka w kwocie 49 587,00 zł. 
W wyniku realizacji inwestycji zmniejszyło 
się zapotrzebowanie na energię, co skut-
kuje zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery.

W trakcie tegorocznych ferii zimowych 
Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach 
zorganizowała cykl zajęć dla dzieci pn. AK-
TYWNE FERIE 2021. Dzieci miały możli-
wość uczestniczenia w szeregu zajęć. Były 
to m.in.: gry i zabawy sportowe, warszta-
ty artystyczne, gry planszowe, zabawy na 
świeżym powietrzu, spotkanie edukacyjne 
z przedstawicielami policji.

Na zakończenie Aktywnych Ferii odbyły 
się warsztaty komiksowe przeprowadzo-
ne przez Zbigniewa Masternaka – pisarza, 
dziennikarza, scenarzystę filmowego i au-
tora komiksów. Warsztaty z tworzenia ko-

miksów współfinansowała Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Drużbicach. Podczs spotkania dzieci miały 
okazję stworzyć własny komiks.

 Aktywne Ferie  
      dla dzieci



Od 1 lutego 2021 roku obsługą Karty Dużej Rodziny na 
terenie Gminy Drużbice zajmuje się Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom 
wielodzietnym, czyli posiadającym minimum troje dzieci. 
Nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. W wypadku 
rodziców przyznawana jest dożywotnio. Dzieci otrzymują 
ją do ukończenia 18. roku życia lub do 25. roku życia, je-
śli uczą się i pozostają na utrzymaniu rodziców.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień 
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To 
zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, moż-
liwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków 
rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, 
kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc du-
żym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego 
życia.
Interaktywna mapa miejsc, w których obowiązują ulgi, jest do-
stępna m.in. na stronie internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl/
kdr
Mieszkańcy gminy Drużbice, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny, 
mogą korzystać z następujących zniżek:
• 10% zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu prowa-

dzonym przez Gminę Drużbice,
• 10% zniżki w opłacie za dostawę wody,
• 5% zniżki w opłacie za odbiór ścieków.
Od 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. 
Karta przysługuje również rodzicom, którzy mają lub w przeszłości 
mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich 
wiek w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.
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Program „Posiłek w szkole i w domu”
W 2021 roku Gmina Drużbice kontynuuje realizację wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–
2023. Celem programu jest m.in. zapewnienie posiłku dzieciom, 
uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą dorosłych, zwłaszcza 
osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Istot-
nym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży  
w wieku szkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku, w szcze-
gólności przygotowanego w stołówce szkolnej. W celu realizacji 
Programu Wojewoda Łódzki udzielił Gminie Drużbice dotacji celowej  
z budżetu państwa na pomoc w formie posiłku, świadczenia pienięż-
nego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego  
w postaci produktów żywnościowych w kwocie blisko 65 tys. zł. 
Gmina natomiast zobowiązana jest do zapewnienia udziału środków 
własnych w kosztach realizacji zadania w wysokości nie mniejszej 
niż 20 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania w 2021 r.

W 2020 roku z pomocy w ramach Programu skorzystało 164 miesz-
kańców Gminy, w tym finansowano posiłki dla ponad 70 dzieci 
i uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy.

W okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w których stołów-
ka szkolna jest nieczynna i dziecko nie spożywa posiłków, istnieje 
możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia 
pieniężnego.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Drużbicach. Aby otrzymać pomoc, należy kontaktować się z pra-
cownikami socjalnymi (tel. 44 631 01 13). Z wsparcia w ramach 
Programu mogą skorzystać osoby i rodziny spełniające warunki 
otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe  
w wysokości 1.051,50 zł na osobę samotnie gospodarującą i 792,00 zł 
 na osobę w rodzinie, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,  
w szczególności osoby starsze, chore i z niepełnosprawnościami.

Program „Wspieraj Seniora”

Podobnie jak w roku ubiegłym Gmina Drużbice przystą-
piła w 2021 r. do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”, 
finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.
Adresatami programu są seniorzy, którzy zdecydują się 
na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakaże-
niem COVID-19 i nie mają możliwości zabezpieczenia so-
bie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakre-
sie, w tym w szczególności artykułów spożywczych oraz 
środków higieny osobistej. Senior może również zgłosić 
potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia 
drobnych spraw urzędowych.

Pomocą obejmowani są seniorzy, którzy ze względu na stan zdro-
wia oraz sytuację rodzinną i społeczną nie mają możliwości zabez-
pieczenia sobie niezbędnych potrzeb we własnym zakresie. Ocena 
stanu sytuacji i decyzja w sprawie udzielenia wsparcia osobom po-
trzebującym należy do ośrodka pomocy społecznej.

Mechanizm udzielania pomocy  
w ramach programu wygląda następująco:

Krok 1. Senior, który zdecyduje się pozostać w domu  
w związku z utrzymującym się stanem epidemii, dzwoni na 
ogólnopolską infolinię pod numer 22 505 11 11 lub bezpo-
średnio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Druż-
bicach pod numer 44 631 10 13.
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie na infolinii przekazuje 
prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Drużbicach.
Krok 3. Pracownik socjalny kontaktuje się telefonicznie 
z seniorem, podaje datę i godzinę dokonania zgłoszenia 
przez seniora na infolinię oraz weryfikuje zgłoszenie i ustala 
zakres usługi wsparcia. Następnie podaje dane osoby, która 
przyjedzie do seniora w celu udzielenia tej pomocy.
Krok 4. Koszty zakupów pokrywa senior.

Pomoc osobom w kwarantannie
Osobie lub rodzinie objętej kwarantanną domową, która nie ma 
możliwości we własnym zakresie zapewnić sobie niezbędnych po-
trzeb, w szczególności podstawowych artykułów spożywczych 
i higienicznych, pomocy udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Drużbicach. Pomoc ta skierowana jest zwłaszcza do osób star-
szych, samotnych i niepełnosprawnych.

Potrzebę objęcia pomocą osób poddanych kwarantannie należy zgła-

szać bezpośrednio do Ośrodka pod numerem telefonu 44 631 10 13 
lub poprosić o pomoc funkcjonariuszy Policji, którzy sprawdzają, czy 
osoby poddane kwarantannie przebywają w domu.

Ważne! Pracownik socjalny Ośrodka skontaktuje się z osobą po-
trzebującą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeń-
stwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwo-
ju epidemii.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach realizuje wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014–2020. W ramach trwającego Podprogramu 2020 z pomocy tej skorzystało już 1000 mieszkańców naszej gminy.
W pierwszym kwartale bieżącego roku rozdano 2000 paczek żywnościowych. W asortymencie znalazły się m.in.: groszek z marchewką, bu-
raczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy, fasolka po bretońsku, makaron, ser żółty, cukier, szynka drobiowa, olej oraz mleko. W 2021 
roku planowane są jeszcze dwie tury wydawania produktów żywnościowych. Zgodnie z wytycznymi Banku Żywności przewidywane jest 
wydanie około 42 kg żywności na osobę.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Karta Dużej Rodziny

Zbliża się koniec okresu zasiłkowego 2019/2021! Osoby, które jeszcze 
nie złożyły wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego od  
1 czerwca 2021 roku, zachęcamy do składania wniosków drogą elektro-
niczną poprzez bankowość elektroniczną, portal Empatia lub PUE ZUS.  
Od 1 kwietnia wnioski można składać również w formie tradycyjnej 

(papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach. 
W mijającym okresie zasiłkowym GOPS w Drużbicach wypłacał 
świadczenie wychowawcze dla ponad 1000 dzieci z terenu gminy 
Drużbice.

Ś W I A D C Z E N I E  W Y C H O W A W C Z E
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Zamieszczony poniżej Test CAGE jest najprostszym z testów do wstępnej diagnozy 
uzależnienia od alkoholu.
1. Czy zdarzały się w Pani/Pana życiu takie okresy, kiedy odczuwała Pani/Pan ko-

nieczność ograniczenia swojego picia?
2. Czy zdarzało się, że różne osoby z otoczenia denerwowały Panią/Pana uwagami 

na temat Pani/Pana picia?
3. Czy zdarzało się, że odczuwał/a Pan/i wyrzuty sumienia lub wstyd z powodu 

swojego picia?
4. Czy zdarzało się Pani/Panu, że rano po przebudzeniu pierwszą rzeczą było wy-

picie alkoholu dla uspokojenia lub „postawienia się na nogi”?
Udzielenie co najmniej dwóch twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania jest 
znaczące klinicznie i wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo istnienia uzależnie-
nia od alkoholu.
Osoby, które z powodu problemów związanych z używaniem alkoholu zechcą skorzy-
stać z pomocy specjalistów, mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego dla osób 
z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.

Punkt konsultacyjny mieści się  
w budynku Ośrodka Zdrowia w Drużbicach  

(wejście od strony Urzędu Gminy)

DYŻURY:
Psychologa – terapeuty uzależnień

wtorek w godz. 16:00–19:00

Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 pierwsza i trzecia środa miesiąca w godz. 16:00–18:00

Mieszkańcy gminy Drużbice, którzy w obecnej sytuacji epidemicznej nie radzą sobie naj-
lepiej i przeżywają psychiczny kryzys, mogą zwrócić się o doraźną pomoc psychologicz-
ną pod poniżej wskazane numery telefonów:
• 690 141 700 – specjalistyczne poradnictwo psychologiczne uruchomione przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie (codziennie w godzinach 
16:30–18:30)

• 800 702 222 – telefon zaufania dla osób w kryzysie psychicznym prowadzony  
w ramach Narodowego Programu Zdrowia przez Fundację ITAKA (codziennie przez 
całą dobę)

• 800 190 590 – infolinia wsparcia psychicznego w ramach Telefonicznej Informa-
cji Pacjenta NFZ. Zadzwoń pod bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 
i poproś konsultanta o połączenie z psychologiem (czynny całą dobę)

• 800 220 280 – telefon zaufania Fundacji Znajdź Pomoc skierowany do osób w kry-
zysie psychicznym związanym z epidemią koronawirusa (od poniedziałku do piątku 
w godzinach 17:00–20:00)

• 800 080 222 – infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli prowa-
dzona w ramach Narodowego Programu Zdrowia przez Fundację ITAKA (czynny 
całą dobę)

• 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Da-
jemy Dzieciom Siłę (codziennie przez całą dobę)

• 116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym (czynny 
codziennie w godzinach 14:00–22:00)

• 800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (czynny przez 
całą dobę)

W 2020 roku w ramach realizacji Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
zakupiono książki o tematyce związanej z uzależ-
nieniami i szeroko pojętą profilaktyką uzależnień, 
ze szczególnym uwzględnieniem problemów al-
koholowych. Poszczególne pozycje skierowane są 
do odbiorców w różnym wieku oraz w różny spo-
sób uwikłanych w problem uzależnienia. Zarówno 
osoby uzależnione, zagrożone uzależnieniem, jak 
i członkowie ich rodzin znajdą wśród tych pozycji 
lekturę ciekawą dla siebie. Książki nie tylko pre-
zentują problemy, ale też pokazują możliwe roz-
wiązania, a także umożliwiają wgląd w samego 
siebie. Kilka pozycji jest również skierowanych do 
najmłodszego czytelnika. Bohaterowie tych ksią-
żeczek pokazują dzieciom m.in., jak radzić sobie  
w trudnych sytuacjach i z trudnymi emocjami.
Zakupione książki zasiliły zbiory Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Drużbicach. Można je znaleźć w kata-
logu online na stronie biblioteki: www.gik.druzbice.
pl. Zachęcamy do wypożyczania!

Czy moje picie nie zaczyna przypadkiem stawać się problemem?

Pomoc psychologiczna w trakcie pandemii

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

charakter albo występowały już wcześniej,  
a obecnie nastąpiło pogorszenie  

samopoczucia, warto skontaktować się  
ze specjalistą w poradni zdrowia p 
sychicznego. Ze świadczeń opieki  

psychiatrycznej w ramach NFZ można 
 skorzystać także z wykorzystaniem  

technologii teleinformatycznych.

M O B I L N Y  U R Z Ę D N I K

Pomimo wprowadzania kolejnych rozwiązań ułatwiają-
cych mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych nadal 
w najtrudniejszej sytuacji są osoby niepełnosprawne, 
starsze, chore i te, które z powodu sytuacji losowej zwy-
czajnie nie mogą wyjść z domu. 
To z myślą o nich dołączyliśmy do samorządów, które 
uruchomiły usługę „Mobilnego urzędnika”, i przystąpi-
liśmy do projektu realizowanego przez Fundację Par-
tycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i instytucjami 
zagranicznymi pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostęp-
ności usług publicznych dla mieszkańców o szczegól-
nych potrzebach”.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 65+, osób  
z niepełnosprawnościami, osób zależnych 15+, opieku-
nów faktycznych osób zależnych, opiekunów pieczy za-
stępczej, którzy mają problem z dotarciem do urzędu. 
Mobilny urzędnik dostarczy potrzebne dokumenty do 
domu i pomoże w ich wypełnieniu, udzieli wyjaśnień  
w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej 
z usługą, przyjmie je, a następnie zarejestruje w urzę-
dzie. Proces testowania usługi potrwa jeszcze do końca 
kwietnia.

Zgłoszenia można dokonać:
• telefonicznie pod nr. telefonu: (44) 631-

10-78 w. 23 od poniedziałku do piątku w 
godzinach pracy urzędu;

• wysyłając e-maila ze zgłoszeniem sprawy 
na adres: sekretariat@druzbice.pl;

• za pośrednictwem osoby trzeciej (członka 
rodziny, opiekuna faktycznego).

Usługa Mobilnego urzędnika jest bezpłatna. 

MOBILNY URZĘDNIK  

W związku z porozumieniem zawartym między Wójtem 
Gminy Drużbice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Gmina Drużbi-
ce realizuje program „Czyste powietrze” dla mieszkańców 
naszej gminy.

Pracownicy urzędu udzielą wszelkiej pomocy w zakresie uzyskania 
informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wnio-
sku oraz wesprą je w przygotowaniu i przekazywaniu wniosków  
o dofinansowanie do WFOŚiGW w Łodzi.
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa 

stałe),
• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody użytkowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecz-

nych i instalacji fotowoltaicznej),
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Wszystkich zainteresowanych programem zapraszamy do siedziby 
Urzędu Gminy w Drużbicach (Drużbice 77A, pok. nr 6) w celu uzy-
skania wszelkich informacji w zakresie pozyskiwania dotacji przewi-
dzianych w programie.
Od początku realizacji programu pracownicy UG w Drużbicach przy-
gotowali już ok. 50 wniosków, które uzykały dofinansowanie.

Program „CZYSTE POWIETRZE” w Gminie Drużbice  
cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

– skorzystaj z nowej usługi!
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D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W A R i M R  -  dla rolników

INFORMACJA DLA SOŁTYSÓW I MIESZKAŃCÓW
Wójt Gminy Drużbice uprzejmie informuje i zachęca sołtysów do rejestracji na stronie 
internetowej http://soltys.lodzkie.pl. Powyższe pozwoli na nawiązanie lepszej współpracy 
między Urzędem Marszałkowskim a sołtysami.

Jednocześnie Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w konkursie 
„SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego”. Aby zgłosić kandydata do konkursu, nale-
ży wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://konkurs-soltys.lodzkie.pl 
do 30 kwietnia 2021 roku.

Wzrasta liczba doniesień na temat sytuacji niebezpiecznych z udziałem 
wilka. Gatunek ten zwiększa swoją liczebność i zasięg, przez co coraz czę-
ściej bezpośrednio styka się z ludźmi, również na tych terenach, na których 
od dawna nie był widywany. Jednak w województwie łódzkim spotkania z 
wilkiem są rzadkością. Biorąc pod uwagę fakt, że populacja tych zwierząt 
się powiększa, zalecamy dobrze zabezpieczać śmietniki i kompostowniki, 
które mogą stać się łatwo dostępną bazą pokarmową dla dzikich zwięrząt. 
Aby zapobiec szkodliwemu krzyżowaniu się psa z wilkiem lub ataków mię-
dzy zwierzętami, przypominamy również o obowiązującym zakazie pusz-
czania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiają-
cego zidentyfikowanie właściciela oraz o zakazie puszczania psów luzem 
w lesie.
W związku z wysokim statusem ochronnym wilka każdy przypadek po-
jawienia się tego zwierzęcia należy w pierwszej kolejności zgłaszać wła-
dzom samorządowm.

Mieszkańcy Gminy Drużbice mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu 
do punktu szczepień  mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi.
17 osób już skorzystało z transportu zorganizowanego przez Gminę Drużbice. Pacjenci dowiezieni zostali zgodnie z wyznaczonym terminem 
oraz punktem szczepień do: Wadlewa, Bełchatowa oraz Zelowa.
Mieszkańcy Gminy Drużbice, którzy mają już wyznaczony termin szczepień , a mają problem z dotarciem do punktu szczepień mogą skorzy-
stać z pomocy Gminy w dotarciu dzwoniąc pod numer telefonu (44) 631-10-78/79 wew. 21.
Gminny koordynator do spraw szczepień zorganizuje oraz uzgodni wszelkie szczegóły , aby zgodnie z wyznaczonym terminem  dotrzeć do 
punktu szczepień.

Szczepienia przeciw COVID-19
Premie dla młodych rolników

Od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy 
chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą 
mogli starać się o dofinansowanie. Kwota 
jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
będzie przyjmowała wnioski przez najbliż-
sze dwa miesiące – do 29 maja. W ubiegłym 
roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 5 tysięcy.
To już kolejny – 7. nabór wniosków w ramach 
operacji typu „Premie dla młodych rolni-
ków”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego 
pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu 
– nie tylko pozwala zachować opłacalność 
produkcji rolnej, lecz przekłada się także  
(w dłuższej perspektywie czasowej) na jej 
zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego 
programu. W pierwszym roku naboru (2015) 
do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków o przy-
znanie pomocy, dwa lata później – 4 903,  
w 2018 r. – 5 411; w 2019 r. było ich już ponad  
7 tys. Natomiast w 2020 r., mimo pandemii, 
zdecydowało się ubiegać o wsparcie ponad 
5 tys. wnioskodawców.
Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.in.:
• w dniu złożenia wniosku mają nie wię-

cej niż 40 lat;
• posiadają odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 
36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji  
o przyznaniu pomocy);

• posiadają gospodarstwo rolne o po-
wierzchni minimum 1 ha;

• rozpoczęły prowadzenie działalności 
rolniczej przed dniem złożenia wnio-
sku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące 
przed dniem złożenia wniosku;

• posiadają lub utworzą gospodarstwo 
o wielkości ekonomicznej mieszczącej 
się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. 
euro;

• przedłożą biznesplan dotyczący roz-
woju gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przezna-
czona na prowadzenie gospodarstwa 
lub przygotowanie do sprzedaży wytwa-
rzanych w nim produktów rolnych. Mini-
mum 70% premii należy zainwestować  
w środki trwałe. Środki będą wypłacane  
w dwóch ratach:
• 120 tys. zł – na wniosek o płatność 

pierwszej raty pomocy, po spełnieniu 
przez młodego rolnika określonych 
warunków;

• 30 tys. zł – na wniosek o płatność 
drugiej raty pomocy, po realizacji biz-
nesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały re-
gionalne ARiMR. Można je będzie składać 
drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać 
pocztą. 

Restrukturyzacja  
małych gospodarstw

Od 31 marca do 29 maja 2021 r. można 
składać wnioski o wsparcie na „Restruktu-
ryzację małych gospodarstw”. Pomoc finan-
sowana jest z budżetu PROW 2014–2020, 

a tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei.
O wsparcie finansowe może starać się rol-
nik posiadający gospodarstwo obejmujące 
co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub 
nieruchomość służącą do prowadzenia pro-
dukcji w zakresie działów specjalnych pro-
dukcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego 
gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. 
euro. 
Wniosek może złożyć osoba zarówno ubez-
pieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma 
również zakazu jednoczesnego prowadze-
nia działalności gospodarczej lub pracy na 
etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub 
przychód z działalności rolniczej musi sta-
nowić co najmniej 25 proc. całości docho-
dów lub przychodów. 

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, któ-
rym wypłacono pomoc finansową z nastę-
pujących programów wsparcia: „Ułatwianie 
startu młodym rolnikom”, „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej”, „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju” objętych 
PROW 2007–2013, a także „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”; „Premia na rozpo-
częcie działalności pozarolniczej”, „Premie 
dla młodych rolników” w ramach PROW 
2014–2020.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swo-
jego małego gospodarstwa, może uzyskać 
na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest 
ona wypłacana w dwóch ratach: 

• 80 proc. (48 tys. zł) – po spełnie-
niu warunków określonych w decyzji  
o przyznaniu pomocy; 

• 20 proc. (12 tys. zł) – po prawidłowej 
realizacji biznesplanu. 

Wsparcie można przeznaczyć wyłącznie 
na działalność rolniczą lub przygotowanie 
do sprzedaży produktów rolnych wytwo-
rzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 
proc. otrzymanej premii należy wydać na 
inwestycje w środki trwałe. Ich katalog jest 
szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudo-
wę, remont budynków lub budowli; nabycie 
nowych maszyn, urządzeń oraz wyposaże-
nia. Premię można zainwestować w zakup 
gruntów, stada podstawowego zwierząt, 
czy zakładanie sadów i plantacji wielolet-
nich gatunków użytkowanych efektywnie 
dłużej niż 5 lat.
Pomoc może być przyznana tylko raz w cza-
sie realizacji PROW 2014–2020. W przypad-
ku małżonków może ją otrzymać tylko jed-
no z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą 
wspólne, czy odrębne gospodarstwa. 
Wnioski o przyznanie pomocy należy skła-
dać do oddziału regionalnego Agencji wła-
ściwego ze względu na miejsce położenia 
gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, 
przesyłką rejestrowaną, nadaną w placów-
ce Poczty Polskiej lub elektronicznie za po-
średnictwem skrzynki podawczej ePUAP.

31 marca ruszają dwa nabory wniosków  
z PROW 2014–2020 

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł 
będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór 
wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na „Restruktu-
ryzację małych gospodarstw”. Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. 
i są finansowane z budżetu PROW 2014–2020. 
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