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  »Centrala —       44 634 05 21 lub 44 534 02 18  

 »Sekretariat —  44 634 05 21 w. 111 

 »FAX— 44 634 01 50 

 »Rada Gminy — 44 634 05 21 w. 113 

 »Urząd Stanu Cywilnego , dowody osobiste,  

               działalność gospodarcza — 44 634 05 21 w. 115 

              lub 44 634 01 51 

 »Wycinka drzew, OSP, obrona cywilna  

                     44 634 05 21 w.  116 

 »Drogi, inwestycje, ochrona środowiska 

                          44 634 05 21 w. 117 

             » Inwestycje, budownictwo, miejscowy plan  

              zagospodarowania przestrzennego 

 44 634 01 53 lub  44 634 05 21 w. 118 

 »Księgowość — 44 634 05 21 w. 119 

         »Podatki — 44 634 05 21 w. 123 lub 44 634 01 52 

 »Oświata — 44 634 05 21 w. 111 

 »Rolnictwo, grunty, gospodarka mieszkaniowa, 

 spółka wodna — 44 634 05 21 w. 128 

 »Gospodarka odpadami — 44 634 05 21 w.129 

 

 

Urząd Gminy jest czynny w godzinach 

Poniedziałek 9:00-17:00 

Wt.- pt. 7:30-15:30 

 

 

 

Dom Kultury i Biblioteka 

adres: ul. Polna 3, 95-081 Dłutów 

poczta elektroniczna: biblioteka@dlutow.pl 

telefon: (44) 634 02 13 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie 

adres: ul. Pabianicka 21, 95-081 Dłutów 

poczta elektroniczna: gopsocial@gmail.com 

strona internetowa: www.dlutow.naszops.pl 

telefon/fax: (44) 634 05 05 

 

Przedszkole  

adres: ul. Główna 69, 95-081 Dłutów 

poczta elektroniczna: przedszkole.dlutow@op.pl 

strona internetowa: www.ppdlutow.szkoly.lodz.pl 

telefon:  (44) 634 02 17 lub 515 476 751 

Szkoła Podstawowa 

adres : ul. Główna 9, 95-081 Dłutów 

poczta elektroniczna: szkoła@dlutow.pl 

strona internetowa: www.szkola.dlutow.pl 

telefon: (44) 634 05 24 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Drzewocinach 

adres: Drzewociny 34, 95-081 Dłutów 

telefon:/fax: (44) 634 02 36 

sds.drzewociny@op.pl 

 

Zakład Usług Komunalnych 

adres: ul. Polna 2, 95-081 Dłutów 

poczta elektroniczna: zukdlutow@wp.pl 
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 Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom  

z Naszej Gminy składamy najserdeczniejsze         

życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej                 

pomyślności, a także szczere wyrazy uznania za 

włożony trud w wychowanie młodego                 

pokolenia.  

Wójt Gminy Dłutów 

Grażyna Maślanka-Olczyk 

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów 

Krzysztof Janas 

Dane  teleadresowe 

NZOZ ,,Polmed’’ Przychodnia Lekarska                                            

adres: ul. Pabianicka 6, 95-081 Dłutów 

telefon: (44) 634 02 60 

Filia Urzędu Pocztowego Pabianice 1  

w Dłutowie 

adres: ul. Pabianicka 6, 95-081 Dłutów 

telefon: (44) 634 05 92 

PA-CO-BANK 

adres: ul. Pabianicka 6, 95-081 Dłutów 

Telefon:  (42) 225 09 85 lub (42) 225 09 86 

Instytucje użyteczności publicznej 

 

Kancelaria Parafii w Dłutowie 

adres: ul. Główna 52, 95-081 Dłutów 

poczta elektroniczna: dlutow.parafia@gmail.com 

strona internetowa: www.parafiadlutow.eu 

telefon: (44) 634 05 81 

Kancelaria Parafii w Dąbrowie – Pawlikowicach 

adres: Dąbrowa - Pawlikowice 7, 95- 081 Dłutów 

telefon: (42) 214 05 20 

www.facebook.com/ugdlutow www.instagram.com/gminadlutow www.twitter.com/gminadlutow 



 

 

Przedwojenny sztandar wrócił do szkoły 

    Niespełna roku temu, a dokładnie w sierpniu 2020 

roku, odnalazł się zaginiony przed laty sztandar. Początkowo 

trafił on do dłutowskiego kościoła, by następnie z rąk tutejsze-

go księdza Proboszcza znaleźć się z powrotem w szkole. Jak 

wiadomo z zapisów w kronikach sztandar został ręcznie wy-

szyty 19 marca 1939 roku i przekazany dłutowskiej szkole no-

szącej wtedy imię Józefa Piłsudskiego, polskiego działacza 

społecznego i niepodległościowego. Choć cały z jedwabiu,  

z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, na długo nie zagościł 

w szkolnych murach. 4 września niemieckie bomby lotnicze 

zniszczyły budynek i sztandar trzeba było przewieźć do Pabia-

nic. Po wojnie wrócił na krótko do szkoły, po czym znikł bez 

śladu. Warto przypomnieć, że w latach 1997- 2002 trwały  

prace nad nadaniem szkole imienia - przywrócenia przedwojennego, bądź zupełnie nowego. Podjęte wówczas 

działania, których celem było odnalezienie zabytkowego sztandaru nie przyniosły  efektu, dlatego też ostatecz-

nie podjęto decyzję o nadaniu szkole imienia: Lotników Września 1939 roku. Pomysłodawcą nadania szkole 

imienia i jednoczenie autorem wzoru sztandaru był nauczyciel mgr Andrzej Oset. Teraz, gdy szkoła nie nosi już 

im. Józefa Piłsudskiego to  sztandar umieszczony przy wejściu do placówki będzie żywym przykładem historii,  

którą uczniowie i nie 

tylko oni będą mogli 

podziwiać po wejściu 

do szkoły. Taką okazję 

jako jeden z pierwszych 

miał Waldemar Flajszer 

- Łódzki Kurator Oświa-

ty, który 19 kwietnia 

wizytował dłutowskie 

przedszkole i szkołę. Jak 

sam podkreślił w roz-

mowie z redaktorem 

TVP 3 Łódź, odnalezio-

ny sztandar to ,, jeden  

z bardziej wartościo-

wych obiektów na tere-

nie województwa łódz-

kiego, który łączy nasze 

czasy z II Rzeczypospoli-

tą ‘’. 

Fot. Pamiątkowe zdjęcie Łódzkiego Kuratora Oświaty pana Waldemara Flajszera z zabytkowym 

sztandarem. 
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KOCHANE DZIECI 

 Z okazji przypadającego 1 czerwca Dnia 

Dziecka życzymy Wam, aby uśmiech zawsze 

gościł na Waszych twarzach, a każdy dzień był 

wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele  

pozytywnych doświadczeń. Niech Wasze  

marzenia się spełniają! 

Urząd Gminy będzie nieczynny 
4 czerwca br.( piątek) Urząd Gminy w Dłutowie będzie nieczynny w związku z ustaleniem dla pracowników  

dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę  tj.(1.05.2021 r.) 

                                                                                                                                Za utrudnienia  przepraszamy 

Zapraszamy do składania wniosków 

 Lokalna Grupa Działania ,,Dolina rzeki Gra-

bi ‘’ ogłosiła nabory wniosków na:  

1) Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

(dofinansowanie 100 000 zł), 

2)  Rozwój  dz ia łalności  gospodarczej 

(dofinansowanie 50 000 - 300 000 zł), 

3) Rozwój działalności gospodarczej ‘’25’’  

(dofinansowanie 25 000 zł). 

 

 Wnioski należy składać osobiście lub 

przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnio-

ną w siedzibie  LGD ,, Dolina rzeki Grabi’’ przy  

ul. Słowackiego 14 lok.8, 98-100 Łask, w terminie 

od 26 kwietnia 2021r. do dnia 25 maja 2021r. od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 14.00  

w formie papierowej w dwóch egzemplarzach 

oraz w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub 

DVD, pendrive). 

    23 Czerwca- Dzień Ojca 

Wszystkim Tatom w dniu ich święta życzymy 

zdrowia i siły, a także ogromu radości ze swoich 

pociech. Niech będą one dla Was zawsze powodem 

do dumy. Wszystkiego najlepszego! 

Redakcja: Urząd Gminy w  Dłutowie,   ul. Pabianicka 25,   95-081 Dłutów,   tel. 44 634 05 21 w. 127    informator.gminny@dlutow.pl  

Redaktor  wydania: Klaudia Śliwińska     Przygotowywanie tekstów: Klaudia Śliwińska, Łukasz Szatan    Skład Graficzny: Klaudia Śliwińska     Zdjęcia:  Michał Kosmowski, Klaudia Śliwińska 

Fot. Zdjęcie ze sztandarem z 1939 roku. 
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 Zapisz się na szczepienie  

 Od 15 stycznia ruszyła akcja szczepień    

w całym kraju przeciwko COVID -19, której głów-

nym celem jest przywrócenie życia sprzed pande-

mii.  Udrożnienie systemu ochrony zdrowia po-

przez ograniczenie liczby zachorowań, hospitaliza-

cji czy zgonów w pierwszej kolejności miało przy-

czynić się do obluzowania wprowadzonych ob-

ostrzeń. Dlatego też w pierwszej kolejności za-

szczepiony został personel medyczny, który nie-

wątpliwie stoi na pierwszej linii frontu w walce  

z wirusem. Następnie szczepiono seniorów, dla 

których choroba ta bardzo często wiąże się z po-

bytem w szpitalu i niestety niejednokrotnie jest 

przyczyną zgonu. Z początkiem maja Ministerstwo 

Zdrowia uruchomiło zapisy dla coraz młodszych 

grup wiekowych. Aby zapoznać się z dokładnym 

harmonogramem rejestracji i  uzyskać aktualne 

informacje odnośnie szczepień warto odwiedzić 

stronę www.pacjent.gov.pl. Informujemy rów-

nież, że na terenie naszej gminy NZOZ Polmed 

przy ul. Pabianickiej 6 w Dłutowie prowadzi zapi-

sy na szczepienia . 

 Kolejne laptopy dla uczniów 

      

 W połowie kwietnia Grażyna Maślanka- Ol-

czyk – Wójt Gminy Dłutów przekazała 18 laptopów 

naszej szkole. Urządzenia te zostały zakupione w ra-

mach projektu grantowego pn.: ,, Zdalna Szkoła+  

w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej’’.  

W ubiegłym roku do szkoły trafiło 36 laptopów, które 

już zostały rozdysponowane wśród najbardziej po-

trzebujących uczniów. Po powrocie dzieci  do szkół  

i zakończeniu nauczania zdalnego laptopy zasilą pra-

cownię informatyczną.                                             

Zbiórka Wielkogabarytów 2021 

 Tradycyjnie, jak co roku na terenie Naszej Gminy będzie przeprowadzana zbiórka wielkogabarytów. 

Odpady wielkogabarytowe odbierane  będą  zgodnie z poniższym harmonogramem. Uprzejmie prosimy           

o zapoznanie się z nim. 

24.05.2021 r.  
(PONIEDZIAŁEK) 

DĄBROWA, HUTA DŁUTOWSKA, 
PAWŁÓWEK 

25.05.2021 r.  
(WTOREK) 

ŚLĄDKOWICE, DRZEWOCINY,  
ŁAZISKA, MIERZĄCZKA DUŻA,  
ORZK 

26.05.2021 r.  
(ŚRODA) 

CZYŻEMIN, LESZCZYNY DUŻE, 
LESZCZYNY MAŁE, TĄŻEWY 

27.05.2021 r.  
(CZWARTEK) 

DŁUTÓW 

28.05.2021 r.  
(PIĄTEK) 

BORKOWICE, BUDY DŁUTOWSKIE, 
DŁUTÓWEK 

31.05.2021 r.  
(PONIEDZIAŁEK) 

JASTRZĘBIENIEC, KŁUCJASZ,  
KOCIOŁKI-LAS, LESIENIEC,  
PIĘTKÓW, REDOCINY,   
STOCZKI-PORĄBKI, ŚWIERCZYNA 

Uwaga !!! Prosimy o wystawienie odpadów najpóźniej w dniu odbioru do 
godz. 6:00. Odpady wystawione po godz. 6.00 nie będą zabierane. 

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:  
- zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, 
lodówki, pralki) 
- domowy sprzęt sanitarny 
- zużyte opony (małe) 
- złom metalowy  
- zużyte lampy i oprawy oświetleniowe 
- meble i wyposażenie gosp. domowych  
- baterie i akumulatory  
- elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej  
- elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych 
Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. 
napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. 
 

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej 
(w miejscu wystawiania pojemników) w terminie podanym w/w harmonogramie. 

Rodzaje odpadów, które nie będą zbierane:  
- gruz, kamienie, piasek, ziemia 
- oleje, środki chemiczne, itp. 
- lekarstwa 
- odpady budowlane 
- odpady tekstylne - odzież, obuwie, tkaniny  
wystroju wnętrz, kołdry, pierzyny 
- szkło luzem 
- opakowania po farbach i lakierach 
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych 
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne  
niebezpieczne  
- odpady zielone 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Dłutowie, 
ul. Pabianicka 25, oraz pod nr tel. 44 634  02 18 wew. 129. 

Darmowe maseczki 

 Na terenie naszej Gminy od 20 kwietnia 2021 r. do 26 kwiet-

nia 2021r. trwała dystrybucja darmowych maseczek do ochrony oso-

bistej, które Gmina otrzymała od Prezesa Rady Ministrów. Na każdego 

mieszkańca przypadły 3 sztuki. Dla jednej rodziny maseczki mógł ode-

brać jej przedstawiciel, nie było konieczności, aby każdy członek rodzi-

ny stawiał się w punkcie osobiście. Całość akcji była prowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Fot. Uroczyste przekazanie laptopów. Od lewej Wójt Gminy 

Dłutów – Grażyna Maślanka–Olczyk oraz Dyrektor Zespołu 

Szkolno– Przedszkolnego– Mariola Seliga. 
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Obchody Konstytucji 3 Maja 

 W tym roku przypadła 230 Rocznica Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. W całym kraju ze względów bezpie-

czeństwa i pandemii koronawirusa uroczystości upamięt-

niające to ważne święto narodowe miały symboliczny 

charakter.  

     

 

    

 Obchody w Naszej Gminie, jak co roku rozpoczęła o godz. 11. 30  Msza Święta w Kościele Parafial-

nym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Trzech Króli w Dłutowie.  Eucharystię w intencji Oj-

czyzny sprawował ksiądz Proboszcz Parafii Zbigniew Dyks. We mszy mogła uczestniczyć ograniczona liczba 

wiernych, a po jej zakończeniu nie został zorganizowany przemarsz na cmentarz parafialny. W skromnym 

gronie składającym się z: Wójta Gminy Dłutów Pani Grażyny Maślanki-Olczyk, Przewodniczącego Rady Gmi-

ny Dłutów Pana Krzysztofa Janasa, Wicepreze-

sa Zarządu Powiatowego OSP Pana Jerzego 

Cieślaka, Komendanta Zarządu Gminnego OSP 

Pana Jana Rybaka oraz Dyrektor Zespołu Szkol-

no – Przedszkolnego w Dłutowie Pani Marioli 

Seligi złożyli kwiaty i zapalili znicze na cześć       

i chwalę naszym bohaterom. Krótką modlitwę 

odmówił ks. Proboszcz Zbigniew Dyks. 

Fot. Poczet sztandarowy    

Zespołu  Szkolno– Przedszkol-

nego w Dłutowie im. Lotników 

Września 1939 roku. 

Trwa Narodowy Spis Powszechny 

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

rozpoczął się 1 kwietnia i będzie prowadzony do 3O września. 

Główny Urząd Statystyczny na swojej stronie a także za pomocą 

mediów informuje, iż w tym roku ze względów bezpieczeństwa 

obowiązkową formą jest samospis internetowy. Ponadto obowią-

zek spisowy można zrealizować uzupełniająco dzwoniąc na infoli-

nię ( 22 279 99 99), która działa od poniedziałku do piątku w go-

dzinach 8: 00 - 18: 00 lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza 

spisowego. Takie rozwiązanie ma na celu zapobiec sytuacji, w któ-

rej zobowiązany mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania 

samospisu. Jednakże z uwagi na panującą pandemię koronawiru-

sa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie, 

którzy rozpoczęli prace 4 maja póki co, nie będą realizować wywiadów bezpośrednich ( innymi słowy odwie-

dzać respondentów w domach). Dlatego też Główny Urząd Statystyczny zwraca uwagę, aby być wyczulonym 

na osoby, które do nas przychodzą i podają się za rachmistrza, gdyż najprawdopodobniej są to oszuści. Apelu-

jemy o rozwagę także w sytuacji, kiedy to obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo po-

przez infolinię spisową wówczas nikt nie powinien dzwonić do respondentów w tej sprawie, a takowe połącze-

nia mogą być jedynie próbą wyłudzenia naszych danych osobowych. Informujemy, iż w przypadku jakichkol-

wiek podejrzeń, co do wiarygodności rachmistrza istnieje możliwość jego weryfikacji. Każdy z nich ma nadany 

oficjalny identyfikator, wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło 

oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych. 

Szkoła z Gigantami 

 Od 10 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Dłuto-

wie mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych warszta-

tach z obsługi oprogramowania. Szkoła z gigantami to cykle 4 

spotkań online z nauki programowania oraz 2 spotkań przy-

gotowujących do testu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego 

z matematyki na kanale z youtube. W zależności od grupy 

wiekowej, uczniowie w Scratchu mają możliwość przenieść 

się do świata gier, czy tworzyć własne strony internetowe.  
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Fot. Złożenie wieńca przez Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów Pana Krzysztofa Janasa oraz Wójt Gminy  

Dłutów Panią Grażynę Maślankę - Olczyk. 

Fot. Pomnik Lotników Września 1939 roku. 

 Zaplanowane  projekty na 

budowę  parkingów  dla samocho-

dów i rowerów przy węźle przesiad-

kowym w Dłutowie przy ul. Głównej 

9 i 11 oraz przy ul. Polnej 1 również 

w Dłutowie, uzyskały pozytywną 

ocenę merytoryczną, a co za tym 

idzie Gmina otrzyma dofinansowa-

nie. Kolejnym etapem jest podpisa-

nie umowy dofinansowania z zarzą-

dem Województwa Łódzkiego,  

a następnie realizacja projektów.  

Inwestycje Gminne 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłu-

tów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów 

 Gmina Dłutów udzieli w bieżącym roku wsparcia finansowego  dla Powiatu Pabianickiego na przebu-

dowę odcinka drogi powiatowej. Starostwo powiatowe w Pabianicach w wakacje ma ogłosić przetarg na 

przebudowę drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża. 

Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 1400 m ( od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Wysoką w Dłuto-

wie do pierwszego zjazdu w kierunku Łazisk). W zakres inwestycji wchodzi przebudowa nawierzchni drogi 

powiatowej, budowa chodników, przebudowa poboczy, korekta skrzyżowań z drogami podporządkowanymi 

na całym odcinku przebudowywanej drogi, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych oraz poprawa 

odwodnienia poprzez odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów. Wykonana zostanie nowa nawierzch-

nia jezdni z masy asfaltobetonowej ( betonu asfaltowego). Jezdnia zostanie poszerzona, wzmocniona zosta-

nie konstrukcja drogi, dzięki czemu poprawi się równość jezdni, zwiększy się stopień bezpieczeństwa jak  

i komfort jazdy uczestników ruchu. Całość inwestycji szacuje się na 1.764.883,00 zł, z czego kwota 

1.234.927,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostała kwota finansowana po 

połowie przez gminę i powiat. 

Gmina Dłutów Gmina Dłutów 

Fot. ul. Głowna 9 i 11 

Fot. ul. Polna 1 
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Gala Poetycka 2021 

 30 kwietnia w Domu Kultury w Dłutowie nastąpiło rozstrzygnięcie międzyszkolnego   

konkursu poetyckiego dla szkół podstawowych klas 4-6  i klas 7-8 oraz szkół średnich pod hasłem ,, Życie  

w poezję zaklęte’’. To artystyczne przedsięwzięcie jak co roku odbyło się pod Patronatem Starosty Pabia-

nickiego – pana Krzysztofa Habury. Co ciekawe konkurs miał formę Turnieju Jednego Wiersza oznacza to, 

że w każdej kategorii mógł zostać nagrodzony tylko jeden uczestnik.  W tym roku jury postanowiło na-

grodzić: w kategorii szkół podstawowych klas 4-6  Antoniego Jurę ze Szkoły Podstawowej w Dłutowie za 

wiersz pt. ,,Maska’’. W kategorii szkół podstawowych klas 7-8 Karinę Tomczyk ze Szkoły Podstawowej  

nr 8 w Pabianicach za wiersz pt. ,,Dar’’. W kategorii szkół ponadpodstawowych Lidię Baczyńską z II Li-

ceum Ogólnokształcącego w Pabianicach za wiersz pt. ,,Klisza wspomnień’’. Cieszymy się, że nasza  szkoła 

jak również pracownicy Domu Kultury mogli pomoc  w przeprowadzeniu tegorocznej Gali Poetyckiej, któ-

rej organizatorem jest  Zespół Szkół  nr 2 w Pabianicach, a pomysłodawczynią pani Monika Pawłowska-

Wielebska. Serdecznie dziękujemy uczniom Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach oraz uczniom Szkoły Pod-

stawowej w Dłutowie - Anastazji i Emilowi, którym akompaniowała pani Monika Syryczyńska, za uświet-

nienie gali.  

Gmina Dłutów Gmina Dłutów 

Fot. Relacja ze zwycięskiego meczu z SMS Łódź Dziewczęta. 

Przejeżdżając drogą powiatową między Dłutowem a Tążewami można zaobserwować zapierające 

dech w piersi widoki. Wielkie połacie żółci rozciągają się na obszarze kilku hektarów. W tym roku kwitnienie 

rzepaku rozpoczęło się na początku maja, to nieco później niż zazwyczaj. Niskie temperatury odnotowane  

w ostatnim czasie, przyczyniły się na spodziewany dużo wcześniej jego wzrost i rozkwit. Tak czy inaczej tym 

pięknym krajobrazem można się zachwycać do woli. Pola słońcem malowane w dobie pandemii i towarzyszą-

cych jej obostrzeń stanowią idealną alternatywę, aby oderwać się od codzienności, a krótki spacer na rzepako-

we pola z pewnością korzystnie wpłynie na naszą kondycję fizyczną, jak i psychiczną. Kontakt z naturą jak wy-

kazują badania wspiera człowieka na wiele sposobów – chroni przed cukrzycą, otyłością, chorobami układu 

krążenia, a nawet rakiem, ułatwia zasypianie, starszym osobom pomaga w utrzymaniu lepszej kondycji fizycz-

nej i niezależności, sprzyja dochodzeniu do zdrowia po zabiegach chirurgicznych, poprawia zdolności intelektu-

alne, a także buduje naszą odporność. Pomoże także rozładować duży stres związany z koronawirusem i zmia-

nami, jakie wniósł w nasze życie. Czy wy także drodzy mieszkańcy Gminy Dłutów dacie się skusić urokowi kwit-

nącego rzepaku i wybierzecie się na wycieczkę?  Zachęcamy do zrobienia zdjęć na jego tle i przesłania ich na 

adres naszej redakcji. Pamiętajcie, że rzepak nie tylko pięknie wygląda, ale również o tym, że specyficznie 

pachnie i pozostawia ślady na ubraniach. Zresztą przekonacie się o tym mam nadzieję  sami:-) 

Czy wiesz, że... 

Mamy powody do radości 

 Tegoroczna runda wiosenna jest pomyślna dla naszych młodych piłkarzy. Drużyna młodzieżowa 

GLKS Dłutów raz za razem odnosi kolejne zwycięstwo. Młodzi zawodnicy pokonali już takie drużyny jak: 

NER Poddębice, MUKS Włókniarz Pabianice, KS PSV II Łódź czy UKS SMS II Łódź Dziewczęta. Patrząc  

na wyniki chłopcom najwyraźniej nie brakuje ducha walki, bowiem z kompletem punktów klasyfikują się 

na pierwszym miejscu w tabeli. Obecnie w klubie trenuje 22 chłopców z roczników 2008-2009, jednakże 

liczba ta najprawdopodobniej z początkiem czerwca ulegnie zmianie, gdyż chętnych do gry jest znacznie  

więcej. Póki co, podopieczni trenera Wojciecha Golika mają przed sobą jeszcze kilka ważnych spotkań, które 

niewątpliwie będą miały wpływ na końcowy rezultat. Serdecznie gratulujemy wyników i życzymy podtrzyma-

nia dobrej passy. 

Fot.  Pola słońcem malowane. 

Fot. Od lewej Emil Grzanka– Żynda, Anastazja  

Branicka. 


