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wydanie bezpłatne Gmina Dłutów 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy  

składamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Dłutów najserdeczniejsze życzenia  

zdrowia, szczęścia, ciepła rodzinnego oraz smacznego jajka i mokrego dyngusa. 

Niech ten świąteczny czas będzie spokojem, harmonią  bez trosk, 

pełen nadziei i wzajemnej życzliwości. 

Wesołego Alleluja! 

 

                              Przewodniczący Rady Gminy Dłutów                               Wójt Gminy Dłutów 
                                               Krzysztof Janas                                               Grażyna Maślanka-Olczyk 

 

Świadczenia „500+” 

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021 

Narodowy spis powszech-

ny to spis statystyczny lud-
ności przeprowadzany  
w całym kraju, który stano-
wi źródło danych dotyczą-
cych m.in. imienia, nazwi-
ska wieku, wykształcenia, 

wielkość nieruchomości i gospodarki rolnej.  Zebrane 
dane statystyczne służą do analizy i oceny zróżnicowa-
nia demograficznego oraz społeczno-ekonomicznego. 
Narodowy spis powszechny będzie przeprowadzony na 
terenie Polski  w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. 
do dnia 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej 
ustawy NSP będzie trwał do 30 września 2021 r.). Spis 
powszechny jest obowiązkowy i będzie przeprowadzo-
ny za pomocą wywiadu bezpośrednio przez rachmi-
strza spisowego lub drogą telefoniczną jak i również 
metodą samospisu internetowego za pomocą własne-
go komputera poprzez uzupełnienie danych w aplikacji 
dostępnej na stronie GUS.  

                    Narodowy Spis Powszechny 
                      Ludności i Mieszkań 2021 

Pierwsza mieszkanka Gminy Dłutów urodzona w 2021 roku 
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                        8  marca  Dzień  Kobiet   
          „Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”  
                                                    Pierre de Brantome    

  
                            Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom  

składamy serdeczne życzenia, 
dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy,  

spełnienia marzeń, sukcesów 
 w życiu osobistym i zawodowym. 

  
Wójt Gminy Dłutów 

Grażyna Maślanka-Olczyk 
  

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów 
     Krzysztof Janas  

10  marca  DZIEŃ  MĘŻCZYZN 

Drodzy Panowie z okazji Waszego święta  
składamy najserdeczniejsze życzenia, 

        zdrowia, sił, dni pełnych radości, pomyślności, 
                             realizacji  planów zawodowych i osobistych. 

  
Wójt Gminy Dłutów 

Grażyna Maślanka-Olczyk 
                          
                                Pracownice  
                       Urzędu Gminy Dłutów 
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           Z okazji Dnia Sołtysa  
            Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,  

             wszelkiej pomyślności 
              sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, 
                zadowolenia z codziennych obowiązków, 

i przyjaznych relacji z mieszkańcami. 
  
                 Wójt Gminy Dłutów 
           Grażyna Maślanka-Olczyk 
         
Przewodniczący Rady Gminy Dłutów 
                        Krzysztof Janas 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego  

W ramach Projektu „Pracuś” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Funduszu Europejskiego mieszkańcy Gminy 
Dłutów będą mogli skorzystać z oferty realizo-
wanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej. W Dłutowie głównym celem projektu jest zapewnienie 
usług społecznych ograniczających niedobór do odpowiednich 
warunków życia. Świadczenia pomocy społecznej będą doko-
nywane w formie: utworzenia świetlicy środowiskowej, klubu 
osób niesamodzielnych, klubu seniora, usług opiekuńczych, 
osobistych asystentów do osoby niepełnosprawnej.  W  ra-
mach Projektu  mieszkańcy  Gminy Dłutów mogą korzystać ze 

tacyjnego od stycznia 2021 r. Sprzęt będzie wypożyczany w dni robocze  w godzinach od 8.00-16.00, odbierany albo przez 
firmę transportową i dostarczany do miejsca zamieszkania albo przez opiekuna osoby niepełnosprawnej.  Sprzęt rehabilita-
cyjny przeznaczony jest dla 90 osób, który można wypożyczać nieodpłatnie, a czas trwania wypożyczenia jest dostosowany 
bezpośrednio do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Osoby niesamodzielne mogą uzyskać poradę fizjoterapeuty, który wyja-
śni jak prawidłowo korzystać ze sprzętu. Wypożyczalnia będzie wyposażona w następujące urządzenia: łóżko rehabilitacyjne, 
podnośniki transportowo-kąpielowe, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie ręczne, wózki inwalidzkie elektryczne, rotory 
kończyn dolnych i górnych, schodołazy kroczące. 



 

 

 Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie 
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone 
przez Kościoły Rzymskokatolickie. Zmartwychwstanie Pańskie jest świę-
tem ruchomym i obchodzone jest zawsze w pierwszą niedzielę po 
pierwszej wiosennej pełni księżyca (najwcześniej wypada 21 marca   
a najpóźniej 25 kwietnia). Tydzień przed Niedzielą Wielkanocną nazy-
wany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie doby tego tygodnia nazywane 
są Triduum Paschalne. Podczas obchodzenia Świąt Wielkiej Nocy  
w Wielką sobotę zanosimy pokarmy w koszyczkach na Błogosławień-
stwo. W koszyczku nie może zabraknąć jajka, co symbolizuje nowe ży-
cie, oraz chleba, który oznacza ciało  Jezusa Chrystusa. Baranek symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego i odkupienie 
grzeszników. Wędliny i kiełbasa to symbol dobrobytu. Chrzan oznacza siłę, zdrowie oraz gorycz męki Jezusa Chrystusa. Nato-
miast sól przedstawia symbol prawdy, oczyszcza i odstrasza zło. 
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 Wielkanoc tuż, tuż… Jakie menu zagości na Waszych stołach Wielkanocnych? W ramach inspiracji przedstawiamy 
Wam najpopularniejsze tradycyjne smakołyki Wielkanocne: 
▪ żurek z kiełbasą i chrzanem  ▪ faszerowane jajka  ▪ pieczona babka ▪ mazurek  ▪ drożdżowa babka  ▪ sernik ▪ pasztet domo-
wy wypiekany z jajkiem, śliwką  ▪ schab pieczony ze śliwką ▪ szynka domowa pieczona ▪ babka ziemniaczana z boczkiem ▪ 
pasta jajeczna. 

CIEKAWOSTKA O JAJKACH WIELKANOCNYCH 

Tradycja zdobienia i malowania jaj pochodzi z Persji, ludu starożytnego pocho-
dzenia irańskiego. Malowane jajka podarowywali sobie w pierwszy dzień wiosny. 
Zwyczaj zdobienia jaj był znany również naszym słowiańskim przodkom. Najstar-
sze jaja pochodzące z X wieku odnaleziono podczas wykopalisk na ziemi polskiej 
koło Świnoujścia. 

CZY WIESZ, ŻE…  

 W Polsce w Ciechanowcu zostało otwarte pierwsze Muzeum Pisanki liczące około 1000 eksponatów prywatnej kolek-
cji Państwa Ireny Staniewicz – Jasiukowej i Jerzego Jasiuka z Warszawy. Kolekcje malowanych jaj pochodzą z różnych regio-
nów Polski i różnych krajów świata m.in. z Ukrainy, Rosji, Czech  a także z  Japonii i Kenii i wiele innych krajów. Dzieła sztuki 
wykonane są z różnorodnych technik. Jaja są malowane naturalnymi farbami, pisane woskiem, oklejane papierem koloro-
wym, włóczką, makiem i ziarenkami ryżu. Pisanki są również wykonane z drewna lipowego, wykuwane i wytapiane. W Mu-
zeum na dzień dzisiejszy zgromadzonych jest ponad 2000 pisanek. 

     W 2000 r. w centrum Kołomyi na Ukrainie zostało otwarte Muzeum Pisanek 
liczące około 10 tysięcy ozdobionych jaj. Budynek zaprojektowano w kształcie 13,5 m 
drewnianego jaja. Dzieła sztuki pochodzą z Ukrainy, Polski (z regionu łowickiego)   
i z różnych krajów świata m.in. z Japonii, Sri Lanki, Indii, Kenii, i Izraela. Pisanki są wyko-
nane z jaj kur, gęsi, kaczek, przepiórek a nawet strusi i orłów. Kolorowe pisanki maluje 
się farbami, haftuje, wykleja papierem i wydrapuje za pomocą specjalnych narzędzi.  
W muzeum mieści się najstarsza ukraińska pisanka z datowaną na XV wiek. 

  Pomnik największej pisanki na świecie znajduje się w Kanadzie, w miasteczku 
Vegreville i waży ponad 2 t i ma 10 m długości. Gigantyczna pisanka została zbudowana 

z 3500 tyś aluminiowych elementów. Pomnik został zaprojektowany za pomocą komputera. Koncepcję artystyczną jajka 
stworzył Paul Maxum Sembaliuk, kanadyjski artysta. Projektowanie olbrzymiej kolorowej pisanki polegało na komputerowym 
modelowaniu  i tworzeniu w specjalnych programach. Formułę do stworzenia płytek w odpowiednich kształtach opracował 
prof. Ronald Resch. Miasto Vegreville w lipcu każdego roku obchodzi Festiwal Pisanki, na którym gromadzi się wiele osób. 
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Witamy pierwszą urodzoną 
mieszkankę Gminy Dłutów 
w 2021 roku! 

 Pierwsze dziecko urodzone  

w 2021 r. będące mieszkanką 
w Gminie Dłutów to Sonia, 
która przyszła na świat  
4 stycznia w Łodzi. Dziewczyn-
ka ważyła 3,150 kg i mierzyła 
54 cm długości. Sonia jest dru-
gą córką Państwa Wiolety  
i Tomasza Janeczek zamieszka-
łych w Ślądkowicach. Szczęśli-
wym rodzicom Wójt Gminy 

Dłutów Grażyna  Maślanka - Olczyk i Z-ca Kierownika USC 
Joanna Janeczek składają najserdeczniejsze życzenia zdro-
wia, cierpliwości, wiele miłości i radosnych dni. Gratulujemy 
i witamy wśród społeczności naszej Gminy. 

Ruszyły szczepienia   
przeciw Covid-19  
Szczepionka przeciw COVID-19 
odgrywa bardzo ważną  walce 
z pandemią i dlatego została 
dopuszczona do użytku, aby 
uchroniła nas przed śmiertelnym wirusem i wyprowadziła 
nas z obecnie panującej sytuacji w kraju jak i na świecie. 
Szczepionka zawiera część genetyczną wirusa SARS-CoV-2, 
za pomocą którego nasz organizm wytwarza przeciwciała, 
które bronią nas przed zakażeniem wirusa. Szczepionka 
jest nieprzymusowa i bezpłatna. W pierwszej kolejności 
dawki szczepionek przeznaczone zostały dla osób :   
- pracowników służby zdrowia, 
- pracowników technicznych i  administracyjnych podmio-
tów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu 
medycznego a także pracowników uczelni medycznych 
oraz doktorantów i studentów kierunków medycznych 
oraz dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia 
ciąży, 
- seniorów (osoby, które skończyły 80 lat, które mogły reje-
strować się na szczepienie od 15 stycznia, a osoby, które 
skończyły 70 lat od 22 stycznia); 
- służb, które wspomagają walkę z COVID-19 – m. in. poli-
cja i wojsko; 
- nauczycieli. 

W ciągu pięciu lat świadczenia „500”  otrzyma-
ło 6,5 mln dzieci, co stanowi 134,4 mld zł po-

chodzących z budżetu Państwa. Na początku programu pie-
niądze przyznawane były na drugie dziecko i kolejne do ukoń-
czenia 18 roku życia, oraz także na pierwsze dziecko, gdy do-
chód nie przekraczał 800 zł na osobę. Gdy w 2019 r. przepis 
uległ zmianie 500 zł można otrzymać również na pierwsze 
dziecko do 18 roku życia bez względu na dochód rodziców. 
Od 2021 r. ruszył nabór wniosków na nowy okres rozliczenio-
wy. Od 1 lutego można składać wnioski drogą elektroniczną 
przez portal Empatia, bankowość elektroniczną lub przez por-
tal PUE ZUS. Rodzice, którzy chcą złożyć wnioski osobiście 
mogą je pobrać oraz złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Dłutowie przy ul. Pabianickiej 21 od poniedział-
ku do czwartku  w godzinach 8.00 – 16.00 oraz  w piątek w 
godzinach  7.00 -15.00. 
 

W dniu 30 stycznia 2021r. w hali sportowej w Dłutowie 
odbył się V Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Dłutów  
w piłkę nożną rocznika 2008 i młodszych. Turniej rozegrano 
bez udziału publiczności, ale przeprowadzono transmisję 
online na Facebooku GLKS Dłutów. W turnieju wystąpiły 
następujące drużyny: RAP Radomsko, PTC Pabianice, KAS 
Konstantynów Łódzki, Milan Club Polonia Łódź, Świt Ka-
mieńsk oraz dwie drużyny GLKS-u Dłutów.  Nasze drużyny 
zagrały w następujących składach: GLKS Dłutów: Bartosz 
Górny, Oliwier Walczak, Patryk Kołodziejczyk, Filip Szczepa-
niak, Patrycja Jachnik, Mateusz Paźniewski, Adam Jarma-
kowski, Bartłomiej Olak, Marcin Świegocki. GLKS II Dłutów: 
Piotr Zamolski, Mikołaj Winer, Michał Jarończyk, Patryk 
Walaszczyk, Adam Klóskowski, Oskar Teodorczyk, Antoni 
Chlebicki, Mateusz Maciejewski, Jakub Jończyk, Filip Dyba. 
Wygrała drużyna RAP II Radomsko pokonując w finale swo-
ich kolegów RAP Radomsko 4:0. Najlepszym zawodnikiem 
Turnieju  został wybrany nasz zawodnik Filip Szczepaniak, 
który zdobył na turnieju 9 bramek. 

V Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Dłutów 

Drużyny GLKS Dłutów 

Świadczenia „500+” wnioski  
na nowy okres rozliczeniowy 


