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rozmowa z jackiem Anasiewiczem, wójtem gminy Głusk

naJwiĘKSZyM wyZwanieM 
jeSt rozbuDoWA SzKÓł  

Czy trudno było dopiąć te-
goroczny budżet? Z czego gmi-
na musiała zrezygnować lub 
też ograniczyć i czy otrzymała 
wsparcie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych?

-  W z w ią z k u z  pa ndem ią , 
brakiem wzrostu gospodarczego 
sytuacja finansowa samorządów 
również się pogorszyła poprzez 
mniejsze dochody. Równocześnie 
obserwujemy znaczny wzrost cen 
opłat stałych (prąd, gaz, paliwo, 
wzrost wynagrodzeń), co wpływa 
na zwiększenie kosztów inwestycji 
i innych zleceń zawieranych przez 
gminę. 

Z tych też powodów zbilanso-
wanie tegorocznego budżetu było 
trudne. Coraz mniej środków jeste-
śmy w stanie przeznaczyć na inwe-
stycje. Nie otrzymaliśmy również 
wsparcia rządowego w ramach 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Złożyliśmy 4 wnioski: na rozbu-
dowę szkoły w Prawiednikach, 
rozbudowę ujęcia wody w Kalinów-
ce, rozbudowę drogi w Ćmiłowie 
i Kalinówce. Niestety, na żaden nie 
otrzymaliśmy dofi nansowania i te 
inwestycje będą musiały poczekać.

W gminie mamy coraz więcej 
świetlic środowiskowych. Jaką 
rolę spełniają i jakie są plany 
związane z ich działalnością?

- W gminie jest 16 sołectw 
oraz 11 Kół Gospody ń Wiej-
skich. Wszystkie są bardzo ak-
tywne i chciałyby mieć w swojej 
miejscowości miejsce spotkań na 
wiejskie zebrania i inne spotkania 
okolicznościowe. Wpływa coraz 
więcej wniosków o budowę świe-
tlic w tych miejscowościach, gdzie 
ich brakuje. Srodki sołeckie są 
przekazywane przez rady właśnie 
na ten cel. W tym roku kończy-
my budowę dwóch świetlic w Ka-
zimierzówce i Głuszczyźnie oraz 
modernizację trzech świetlic przy 
remizach Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Wilczopolu, Ćmiłowie 
i Mętowie. Na wszystkie te zadania 
uzyskaliśmy środki z UE. Obiekty 
będą mogły być wykorzystywane 
np. na kluby seniora, spotkania 
kół gospodyń wiejskich, rad sołec-
kich, organizacje różnych imprez 
okolicznościowych oczywiście po 
zakończeniu pandemii COVID-19.

Zakład komunalny w gmi-
nie obchodzi jubileusz 10-lecia. 
Czy jest pan zadowolony z ich 
działalności? Jak pan ocenia ich 
pracę? 

- Gminny Zakład Komunalny 
został powołany w 2011 r. Na po-
czątku swojej działalności GZK 
Głusk Sp. z o.o zajmowała się bu-
dową budynku, w którym gmina 
ma swoją siedzibę. W budynku 
znajdują się też GOPS, SZEAS, 
Bibl ioteka -  Centr u m Ku ltu-
ry, przedszkole, bank; obecnie 
spółka jest jego administratorem. 
Z biegiem lat zakres jej działal-
ności wzrastał, kolejnych zadań 
przybywało. Gmina przekazu-
je spółce zadania własne takie 
jak: zaopatrzenie mieszkańców 
w wodę, zarządzanie kanalizacją, 
utrzymanie czystości na przystan-
kach i w miejscach publicznych, 
obsługę zieleni, administrowa-
nie obiektem sportowym Arena 
Głusk. Po zakończeniu budowy 
budynku spółka od 2014 roku 
przejęła w dzierżawę część wo-
dociągów. Dążyliśmy do tego, 
aby wodociągi były administro-
wane przez jednego operatora i te 
założenia udało się zrealizować 
w 2020 roku. Spółka obsługuje 
wodociągi prawie na terenie całej 
gminy z wyjątkiem Nowin. Jest to 
bardzo dużym udogodnieniem dla 
naszych mieszkańców. Wszystko 
znajduje się w jednym miejscu, 
jest jednolite i wszystkie ustalenia 
np. rozbudowy sieci odbywają się 
pomiędzy gminą i jednym pod-
miotem - GZK. Obecnie spółka 
zarządza pięcioma ujęciami wody, 
które zaopatrują w wodę około 
4800 gospodarstw, a długość sieci 
przekracza 300 km.

Ponadto, również od 2014 r. 
GZK Głusk Sp. z o.o. zajmuje się 
zarządzaniem kanalizacją na te-
renie gminy Głusk. Jest to blisko 
90 km sieci kanalizacyjnej wraz 
z pięcioma tłoczniami i trzema 
przepompowniami sieciowymi. 
Współpraca przebiega bardzo 
dobrze, zaangażowanie pracow-
ników w powierzone zadania jest 
bardzo duże, co przyczynia się 
do realizowania kolejnych celów. 
Ich doświadczenie, wiedza i pro-
fesjonalizm pozwalają na kom-
pleksową obsługę. Pracownicy 

spółki angażują się też w prace 
gminy nad rozwojem infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej na na-
szym terenie, ale także uczestni-
czą podczas organizacji dożynek 
i festynów gminnych. Dziękuję 
zarządowi i pracownikom spółki 
za zaangażowanie i współpracę 
oraz życzę dalszych sukcesów i re-
alizacji nowych wyzwań.

Na terenie gminy pojawiły 
się ulotki o instalacjach foto-
woltaicznych. Nie są one jednak 
związane z projektami unijny-
mi. Czym się różnią? 

- Rzeczy wiście, w ostatnim 
czasie otrzymujemy dużo telefo-
nów z pytaniami, czy ulotki za-
chęcające do instalowania urzą-
dzeń fotowoltaicznych pochodzą 
z Urzędu Gminy Głusk. W ślad 
za tym umieściliśmy informację 
na naszej stronie internetowej, że 
te ulotki to są materiały infor-
macyjne f irmy zachęcającej do 
korzystania z jej usług podczas 
zakupu i instalacji tego typu urzą-

dzeń. Projekt realizowany przez 
gminę jest na końcowym etapie 
weryfikacji i mamy nadzieję, że 
w tym roku doczeka się realiza-
cji. Jest trochę zamieszania wokół 
tego projektu z powodu znaczne-
go zmniejszenia dofinansowania 
środkami unijnymi. Zmuszeni 
byliśmy na nowo pytać mieszkań-
ców o uczestnictwo w projekcie, 
mamy już zweryfikowane listy 
i będziemy go realizować. Warto 
dodać, że nasz projekt obejmu-
je - poza fotowoltaiką - również 
montaż solarów i pomp ciepła na 
ogrzewanie wody użytkowej oraz 
piece centralnego ogrzewania na 
pelet. Różnica pomiędzy instala-
cją paneli fotowoltaicznych mon-
towanych z programu „Mój prąd” 
w porównaniu do projektu pro-
wadzonego przez gminę, o którą 
pan pyta, jest istotna i polega na 
różnicy w kwotach dofinansowa-
nia – w projekcie gminy dofinan-
sowanie jest wyższe. Wszystkich, 
którzy interesują się tą tematyką, 
zapraszam na naszą stronę inter-

netową i zachęcam do kontaktów 
telefonicznych z pracownikami 
urzędu gminy.

Wciąż powraca temat koro-
nowirusa. Jesteśmy na etapie 
szczepień. Czy i  ja k gmina 
pomaga mieszkańcom w tym 
procesie?

- Gmina Głusk zapewnia nie-
odpłatny transport do punktów 
szczepień dla mieszkańców gminy 
nieposiadających własnego środka 
transportu. Są to m.in. osoby nie-
pełnosprawne i powyżej 70. roku 
życia, mające obiektywne i nie-
możliwe do przezwyciężenia we 
własnym zakresie trudności w sa-
modzielnym dotarciu do najbliż-
szego punktu szczepień. Transport 
organizowany jest przez Ochotni-
cze Straże Pożarne z terenu gmi-
ny oraz prywatnego przewoźnika, 
który zapewnia transport osobom 
niepełnosprawnym. W transpor-
cie do punktów szczepień poma-
gają strażacy z OSP Mętów, OSP 
Wilczopole i OSP Prawiedniki. 
Do chwili obecnej wykonali 15 
transportów.

Jakie jest największe w y-
zwanie dla wójta gminy Głusk 
w tym roku?

- Dużym wyzwaniem na naj-
bliższy okres będzie pilna koniecz-
ność rozbudowy szkół w Prawied-
nikach i Kalinówce, a w dalszej 
kolejności w Mętowie i Wilczopo-
lu. Z ewidencji ludności zameldo-
wanych nie wynika tak duża liczba 
dzieci, która chce uczęszczać do 
naszych szkół i przedszkoli, np. 
w Kalinówce ok. 45 proc. dzieci 
zapisanych do szkoły i przedszkola 
to dzieci niezameldowane, a jak 
wynika z oświadczeń rodziców 
mieszkający w obwodzie szkoły. 
Nie mamy wiarygodnych danych 
o ilościach dzieci w poszczegól-
nych obwodach szkół, d latego 
jest tak ciężko zaplanować roz-
wój bazy oświatowej na terenie 
gminy. Ponadto nie ma już od 
wielu lat możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych na roz-
budowę szkół i przedszkoli. Nie 
ma programów rządowych, jak 
również w programach unijnych 
nie można pozyskać środków na 
ten cel.
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gMinne INWeStycje
Trwa rewitalizacja na te-

renie gminy w ramach pro-
jektu współfinansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. Całkowity koszt 
realizacji projektu wyniesie 
ponad 12,3 mln zł, z czego 
dofi nansowanie wynosi prawie 
7,5 mln zł. 

Dotychczas zrealizowano trzy in-
westycje objęte projektem: boisko 
wraz z zapleczem sanitarno-szat-
niowym w Dominowie, oświetlenie 
uliczne w Dominowie oraz zago-
spodarowanie terenu wraz z pla-
cem zabaw przy budynku świetli-
cy w Głuszczyźnie, który został 
wybudowany w ramach projektu 
„Budowa świetlicy w miejscowości 
Kazimierzówka i Głuszczyzna” fi -
nansowanego w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Aktualnie prowadzone są roboty 
budowlane przy zagospodarowa-
niu otoczenia stawów w Dominowie 
oraz rozbudowa budynków świetlic 
w Wilczopolu Kolonii i Ćmiłowie. 
Iwestycje te zostaną zrealizowane 
do końca bieżącego roku. W pierw-
szym półroczu powinny się zakoń-
czyć prace przy miejscu spotkań 
w Żabiej Woli oraz budowie boiska 
sportowego, chodnika i oświetlenia 
w Wilczopolu Kolonii.

Gmina Głusk planuje również 
nową inwestycję: przebudowa i nad-

budowa budynku OSP w Mętowie, 
w którym powstanie świet lica 
z aneksem i zapleczem kuchennym 
oraz pomieszczenie wielofunkcyj-
ne do organizacji zajęć ruchowych 
z szatnią. Inwestycja zostanie zreali-
zowana do końca przyszłego roku.

To nie koniec inwestycji. Pod 
koniec czerwca mieszkańcy gmi-
ny będą mogli również korzystać 
z nowego kompleksu rekreacyjno-
-sportowego, który powstaje w piw-
nicach budynku biurowo-usługo-
wego w Dominowie. 21.03.2019r. 
Prezes Zarządu GZK Głusk Sp. 
z o.o. podpisał umowę o dofi nan-
sowanie projektu w ramach dzia-
łania 13.4  RPO WL na realizację 
inwestycji pn. „Rewitalizacja piwnic 
budynku w Dominowie ul. Rynek 
1 na Centrum rekreacji Dominów”. 
W podziemiach znajdzie się miejsce 
na siłownię, salę do ćwiczeń fi tness, 
do masażu rehabilitacyjnego i relak-
sacyjnego; będzie także poczekalnia 
oraz niezbędne zaplecze sanitarne 
(toalety, prysznice, szatnie) Koszt tej 
inwestycji to ok. 750 tys. zł, a dofi -
nasowanie wynosi 353 tys. zł. Świetlica w Wilczopolu

Miejsce spotkań w Żabiej Woli
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przychodnia
dla zwierząt

lek. wet. T. Nowak
ul. Głuska 236
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tel. 81 751 86 00,
       601 814 537
czynne:
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zakład lakierniczy
Janusz drewniak

Naprawa autoplastików
Spawanie i lakierowanie

Drobne naprawy blacharskie

20-380 Lublin, ul. Głuska 81
tel. 607 279 280
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rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w SP w Kalinówce

ProBleMy z MIejScAMI W PrzeDSzKolAcH
Większość dzieci w wieku od 

4 do 6 lat będzie mogło uczęsz-
czać do oddziałów przedszkol-
nych przy Szkole Podstawowej 
im. 100-lecia Niepodległości 
Polski w Kalinówce. Utworzono 
dwa dodatkowe oddziały, do 
których przyjęto 50 kandyda-
tów. 

W nieco gorszej sytuacji są ro-
dzice trzylatków. Dla czterdziestu 
trzech maluchów na razie nie ma 
miejsc, ale władze gminy starają 
się znaleźć im opiekę w innych pla-
cówkach. Nikt nie spodziewał się aż 
takiego zainteresowania rodziców 
dzieci zamieszkujących w tej miej-
scowości. Chętnych, którzy chcieliby 
umieścić swoje pociechy w przed-
szkolu było aż 218. Tyle wpłynę-

ło wniosków. Miejsc było o wiele 
mniej, bo 175. W pierwszej kolejno-
ści zapewniono je dzieciom, których 
rodzice zadeklarowali kontynuację 

wychowania przedszkolnego na rok 
2021/2022. Władze gminy podkre-
ślają, że taka sytuacja, ma miejsce 
po raz pierwszy w historii. Skąd ten 

problem? Między innymi dlatego, 
że wiele osób nie zameldowało 
się dotychczas w gminie. Tak jest 
m.in. w okręgu szkolnym Kalinówki 
(obejmuje Kalinówkę, Abramowice 
Prywatne i Kazimierzówkę) Właśnie 
w trakcie przyjęć do przedszkola 
okazało się – czego w urzędzie nikt 
nie mógł przewidzieć – że w tym 
okręgu jest o wiele więcej dzieci, niż 
wynika to z zameldowania. 

Mieszkasz 
w gminie
- zamelduj się! 
– apeluje Jacek Anasiewicz, wójt 

gminy Głusk, przypominając o tym 
obowiązku tym, którzy do tej pory 
jeszcze go nie dopełnili. Inną formą 
umożliwiającą wpływanie naszych 

podatków do gminy, jest zgłoszenie 
faktu zamieszkiwania na jej terenie 
do właściwego urzędu skarbowe-
go w Lublinie. Z każdego 1000 zł 
zapłaconego przez podatnika po-
datku dochodowego, 380 zł trafi a 
do gminy. Im więcej mieszkańców 
ma gmina, tym więcej podatków 
wpływa do jej budżetu. Więcej pie-
niędzy w budżecie oznacza więcej 
zrealizowanych inwestycji, w tym 
również inwestycji oświatowych. 
Władze gminne analizują obec-
nie koncepcję budowy przedszkoli 
w Kalinówce, Wilczopolu i Mę-
towie. Przypomnijmy, że co roku 
w gminie przybywa kilkuset nowych 
mieszkańców, a gmina należy do 
najszybciej rozwijających się gmin 
w powiecie.

W budynku szkoły w Kalinówce udało się zorganizować
siedem oddziałów przedszkolnych  

Szukamy starych fotografi i
Nie damy odejść historii 
w zapomnienie

 ulgi DlA PrzeDSIĘbIorcÓW 
Gmina Głusk kolejny raz pomoże miejsco-

wym przedsiębiorcom, którzy ucierpieli z po-
wodu pandemii koronawirusa. Podczas lutowej 
sesji radni postanowili, że część przedsiębiorców 
będzie zwolniona z podatku od nieruchomości, 
a inni będą mogli wnioskować o przedłużenie 
terminu zapłaty tych należności.

– Z podatku od nieruchomości do końca kwietnia 
będą zwolnieni ci przedsiębiorcy, którzy ze względu 
na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa 
musieli zaprzestać działalności lub znacznie ją ogra-

niczyć. Pozostali, którzy również odnotowali straty, 
będą mogli się starać o odroczenie płatności rat tego 
podatku do końca września – mówi Jacek Anasiewicz, 
wójt gminy Głusk. – Podobne rozwiązanie, które wpro-
wadziliśmy przy pierwszej fali pandemii w ubiegłym 
roku spowodowało uszczuplenie gminnego budżetu 
o około 20 tys. zł. Szacujemy, że teraz mogą to być 
podobne koszty, ale zdecydowaliśmy się na taki krok, 
by nieco ulżyć naszym przedsiębiorcom. Za wprowa-
dzeniem tych rozwiązań zagłosowali wszyscy radni, 
którzy brali udział w sesji.

Sieci w gminie

 Kanalizacja ukończona
Gmina Głusk zakończyła bu-

dowę sieci kanalizacji w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020 
w miejscowości Mętów i Głusz-
czyzna. Projekt współfinansowany 

ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Działanie 2.3 „Gospo-
darka wodno-ściekowa w aglo-
meracjach”

Dzięki realizacji projektu „Roz-
budowa kanalizacji w aglomera-
cji Lublin Gmina Głusk etap II” 
wybudowano ponad 29 km sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Głusk.

Modernizacja ujęcia wody
Trwają prace budowlane na 

ujęciu wody w Czerniejow ie . 
Wykonawca,  PUH  „EDBAR” 
z Lublina wykonał już remont 
pomieszczeń technicznych hali 
pomp i filtrów wewnątrz budynku 
stacji; gotowa jest już część insta-
lacji elektrycznej oraz przebudo-
wane pomieszczenie chlorowni. 

Zakończyły się także prace przy 
rurociągach międzyobiektowych. 
Obecnie trwa montaż docelowej 
technologii uzdatniania: nowych 
filtrów i zestawu hydroforowego 
oraz remont studni głębinowych.

Projekt „Modernizacja ujęć 
i sieci wodociągowych w Gmi-
nie Głusk ” współf inansowany 

jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego 2014-2020, Oś prio-
rytetowa 6 Ochrona środowiska 
i efektywne wykorzystanie zaso-
bów, Działanie 6.4 Gospodarka 
wodno-ściekowa.

Na sport kulturę i oświatę

Kto dostał dotację?

Gmina Głusk rozstrzygnęła 
konkurs na tegoroczne zadania 
publiczne z zakresu oświaty, 
sportu i kultury. Sześć organi-
zacji pozarządowych otrzyma 
na ten cel ponad 160 tys. zł.

10 tys. zł na zadania z zakresu 
oświaty, edukacji i wychowania, 
w tym turystyki i aktywnego wy-
poczynku, dostanie Stowarzyszenie 
„Wilczopole na rzecz dzieci i mło-
dzieży”.

Samorządowe pieniądze na upo-
wszechnianie kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji trafi ą do dwóch 

organizacji. Stowarzyszenie „Akade-
mia Footbolisty Głusk” będzie mieć 
do dyspozycji 15 tys. zł, a Gminny 
Ludowy Klub Sportowy Głusk 
68 tys. zł.

O gminne środki na upowszech-
nianie kultury i sztuki oraz ochro-
nę kultury i tradycji starały się trzy 
organizacje. Stowarzyszeniu «Do-
bry Siew» gmina przyznała 14 tys. 
zł, Zespół Tańca Ludowego «Mały 
Głusk» otrzyma 28 tys. zł, a Sto-
warzyszenie «Artystyczna Gmina 
Głusk» będzie mieć do dyspozycji 
5 tys. zł.

Filia wydziału komunikacji coraz bliżej

Auto zarejestrujesz w gminie
Rada Gminy Głusk wyko-

nała kolejny krok w sprawie 
utworzenia w Dominowie fi lii 
Wydziału Komunikacji, Trans-
portu i Drogownictwa Staro-
stwa Powiatowego w Lublinie. 
Podczas sesji 11 marca radni 
zgodzili się na przekazanie sa-
morządowi powiatowemu 60 
tys. zł rocznie na funkcjonowa-
nie fi lii, w której będzie moż-
na załatwiać sprawy, związane 
z dowodami rejestracyjnymi 
czy prawem jazdy.

Wcześniej gmina użyczyła bez-
płatnie lokale, które znajdują się na 
placu targowym w okolicy poczty 
w Dominowie i zadeklarowała po-
krycie kosztów ich utrzymania.

– Przyjęliśmy na siebie te ob-
ciążenia, by ułatwić życie naszym 
mieszkańcom. Obecnie ci, którzy 
starają się o dowód rejestracyjny 
czy prawo jazdy albo chcą załatwić 
inne sprawy z zakresu komunikacji, 
muszą jeździć na ul. Spokojną w Lu-
blinie. To miejsce w centrum miasta, 
gdzie trudno zaparkować, a i liczba 

klientów jest bardzo duża, ponieważ 
tamtejszy wydział obsługuje kilka 
gmin – tłumaczy Jacek Anasiewicz, 
wójt gminy Głusk 

Po przyjęciu czwartkowej uchwa-
ły gmina podpisze z powiatem 
umowę w sprawie finansowania 
fi lii przez rok. Wcześniejsza umo-
wa użyczenia lokali w Dominowie 
będzie obowiązywać przez 10 lat.

W najbliższych tygodniach sta-
rostwo powiatowe ma odświeżyć 

pomieszczenia i umeblować nową 
fi lię, która ma być otwarta w maju 
tego roku. W fi lii wydziału załatwi-
my m.in. wszelkie sprawy dotyczące 
prawa jazdy, rejestracji samocho-
du, dowodu rejestracyjnego czy też 
związane z transportem.    

Podobne działają od wielu lat 
w Bychawie czy Bełżycach, od 
ubiegłego roku także w Niemcach, 
a kolejna ma być otwarta w Gar-
bowie.

Głusk: budżet na nowy rok 

co trZecia ZłotówKa 
NA INWeStycje

Rada Gminy Głusk uchwa-
liła budżet na 2021 rok. Są 
w nim zapisane dochody w wy-
sokości ponad 83 milionów 
400 tysięcy złotych i wydatki 
na poziomie prawie 90 milio-
nów. Za uchwałą w tej sprawie 
zagłosowali wszyscy radni. 

– Mimo trudnej sy tuacji f i-
nansowej planujemy inwestycje 
o wartości ponad 26 milionów 
700 tysięcy złotych. To prawie 30 
procent wszystkich wydatków. Są 
to przede wszystkim te zadania, 
na które mamy podpisane umowy 
o dofinansowaniu lub te z szan-
są na pozyskanie dotacji – mówi 
wójt gminy Głusk Jacek Anasie-
wicz.

Najbardziej kosztowną inwe-
stycją będzie zakup i montaż 243 
zestawów ogniw fotowoltaicznych, 
133 kolektorów słonecznych, 18 
pomp ciepła i 3 kotłów na bioma-
sę. W przyszłorocznym budżecie 
rada gminy zabezpieczyła na ten 

cel prawie 6 milionów 200 tysięcy 
złotych.

Kontynuacja kilkuletniego pro-
gramu rewitalizacji to w budżecie 
na 2021 rok wydatek rzędu ponad 
4 milionów 600 tysięcy złotych.

Z Rządowego Funduszu In-
w e s t y c j i  L o k a l n y c h  G m i n a 
Głusk chce pozyskać pieniądze 
na rozbudowę budynku Szkoły 
Podstawowej w Prawiednikach. 
Jeśli pomoc zostanie przyzna-
na, w przyszłym roku samorząd 
wyda na ten cel prawie 3 miliony 
złotych, a w 2022 planuje wydać 
ponad 10 milionów 700 tysię-
cy. Gdyby decyzja o przyznaniu 
wsparcia z RFIL była negatywna, 
wówczas gmina będzie szukać do-
finansowania w innych źródłach 
zewnętrznych.

W planie inwestycy jnym są 
również dwa zadania drogowe. 
Samorząd ma już przyznaną do-
tację z tegorocznego Funduszu 
Dróg Samorządowych na przebu-

– tyle par 
zdecydowało się 
zawrzeć związek 
małżeński w 2020r. 
w sali ślubów 
gminy Głusk.  

Artystyczna Gmina Głusk otrzyma dotację w wysokości 5 tys. zł.

W tym budynku będzie się mieścić filia wydziału komunikacji, transportu 
i drogownictwa 

dowę drogi z oświetleniem przy 
szkole w Kalinówce. W budże-
cie na 2021 rok przeznaczono 
na ten cel prawie 2 miliony 600 
tysięcy złotych, z czego połowę 
kosztów kwalifikowalnych  sta-
nowi dotacja z budżetu państwa. 
W naborze wniosków o dofinan-
sowanie z FDS na przyszły rok 

gmina Głusk wystąpiła o dotację 
na budowę ul. ks. Wachowskiego 
w Ćmiłowie. W budżecie na 2021 
rok radni zapisali na to zadanie 
2 miliony 100 tysięcy złotych, 
a prace, planowane na 2022 rok, 
mają kosztować prawie 2 miliony 
250 tysięcy.

Na liście najbardziej kosztow-

nych inwestycji w przyszłym roku 
zapisano także dokończenie mo-
dernizacji ujęć wody i sieci wo-
dociągowej, współfinansowanej 
z unijnego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Na to za-
danie rada gminy zabezpieczy-
ła ponad 2 miliony 360 tysięcy 
złotych.

23
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W ramach uczczenia obcho-
dzonego 17 lutego Światowego 
Dnia Kota miejscowe BCK ogło-
siło konkurs fotograficzny pod 
hasłem: „Fota kota”. Z nadesła-
nych zdjęć (a było ich aż 95) po-
wstała imponująca kocia galeria 
przestawiająca całą gamę kocich 
póz. Zwycięzcy konkursu zostali 
wyłonieni w drodze głosowania 
w galerii internetowej na profilu 
FB BCK. Niespodziewanie autorką 
trzech zdjęć, które zdobyły naj-
więcej punktów została ta sama 
osoba i te zdjęcia zajęły wspólne  
I miejsce na podium. Miejsce II 
i III otrzymały zdjęcia, które zdo-
były kolejno najwięcej głosów.

O TYM SIĘ MÓWIkulTura

Kultura w gMinie: KoNKurSy, WArSztAty,  
SPotKANIA oNlINe

Mały Głusk, 
wiele sukcesów

Zespół Tańca Ludowego 
„Mały Głusk” może się po-
chwalić kolejnymi sukcesa-
mi. W grudniu 2020 wygrał 
główną nagrodę w I kategorii 
wiekowej (dzieci do 10 lat) I 
Ogólnopolskim Konkursie 
Miłośników Folkloru «Hej do 
Krakusa jadę»; koncert odbył 
się w formule online. Również 
pod koniec roku zespół nagrał 
koncert kolęd online w BCK, 
który dostępny był na Facebo-
oku oraz na Youtubie zespołu.  

W tym roku „Mały Głusk ” 
uczestniczył w I Przeglądzie Kolęd 

i Pastorałek w Józefowie. W katego-
rii uczniów klas I-II zajął I miejsce, 
w a kat. dorośli - solistka Weronika 
Mordel - II miejsce. Młodzi muzycy 
nagrali również piosenki z życzenia-
mi na Dzień Babci i Dziadka.

Luty i marzec był poświęcony 
przygotowywaniom się do kon-
kursu VII Kasztelańskich Spotkań 
Folklorystycznych, grupa młodsza 
zaprezentuje widowisko obrzędowe, 
a  starsza krakowiaka.

13 marca z kolei zespół wziął 
udział  w XIX Ogólnopolskim Kon-
kursie Tańców Polskich o Pierścień 
Księżnej Izabeli w Puławach. 

orkiestra online

Orkiestra Dęta Gminy Głusk 
działa  już 5 lat. Dotychczaso-
we próby zespołu odbywały się 
w świetlicy przy Bramie-Wieży 
w Dominowie. Z powodu pan-
demii zajęcia odbywają się  kilka 
razy w tygodniu  w formie onli-
ne, podczas których członkowie  

orkiestry pod okiem swoich in-
struktorów przygotowują  nowy 
repertuar, który zostanie zapre-
zentowany  przy najbliższej okazji. 
Jedną z nich będzie świętowanie 
jubileuszu 5-lecia zespołu, jednak 
z wiadomych powodów na razie 
w bliżej nieokreślonym terminie.

 – aż tylu mieszkańców naszej 
gminy otrzymało nowe dowody 
osobiste w bieżącym roku.300

„Fota Kota”

I miejsce 
- Agnieszka Niedzielska-Krukowska (zdjęcia otrzymały 
186, 176 i 160 głosów)

II miejsce 
- Iwona Jarosz 136 głosów

III miejsce
- Julia Mendel 134 głosy

Wyzwanie czytelnicze 2021
BCK w Dominowie zaprasza 

wszystkich czytelników do udziału 
w specjalnie przygotowanej zabawie 
- wyzwaniu. Wyzwanie czytelnicze 
2021 ma na celu zaktywizowanie 
użytkowników biblioteki, promowa-
nie wychodzenia poza strefę czytel-
niczego komfortu i sprowokowanie 
szeroko zakrojonej dyskusji o litera-
turze. Proponujemy zmierzenie się z 
określonymi rodzajami lektur. Nie 
sugerujemy konkretnych tytułów, 
ale kryteria, które dana książka po-
winna spełniać.  Warunków wyzwa-
nia jest dwanaście – po jednym na 
każdy miesiąc. Kolejność czytania 
jest dowolna.

W wyzwaniu biorą udział nie 
tylko czytelnicy, ale też biblioteka-
rze. Ich postępy są relacjonowane 
na Facebooku - gbp.w.dominowie. 
Umieszczane są tam też ciekawostki 

i informacje o książkach, które moż-
na w ramach tej zabawy przeczytać. 
Wśród nich mogą znaleźć się takie 
„z tytułem na literę D” czy z „mia-
stem w tytule”. Tych pierwszych 
jest w bibliotecznym księgozbiorze 
924, tych drugich jeszcze nikt nie 

policzył. Listę tytułów do uzupeł-
niania można dostać w bibliotece 
w Dominowie. 

Gotowych do podjęcia wyzwania 
zapraszamy do śledzenia na face-
booku wiadomości oznaczonych: 
#WyzwanieCzytelnicze2021.

„Sztuka jest kobietą, 
a kobietą być to sztuka”

W tym roku BCK nie mogła 
zaproponować paniom tradycyjne-
go spotkania z okazji Dnia Kobiet, 
stąd pomysł na konkurs  mający na 
celu  zainteresowanie uczestniczek 
dziełami sztuki z postacią kobiecą 

w roli głównej. Tematem konkursu 
była prezentacja fotografii będących 
inscenizowaną wersją znanego obrazu 
lub innego dzieła sztuki ukazująca  
kobietę w roli głównej, wykonanych 
według własnego pomysłu. Do kon-

kursu nadesłano 9 prac. Ich autorki 
potraktowały wyzwanie z humorem 
i dystansem na zdjęciach. Najwięcej 
głosów zdobyła Antonina Studzińska; 
drugie miejsce zajęła Daria Chmiel, 
a trzecie Anna Pawełczak.

Warsztaty wielkanocne 
Z powodu pandemii tradycyjne warsztaty wielkanocne odbyły się 

w zmienionej formie. Wszyscy chętni, którzy zapisali się na warsztaty 
otrzymali pakiety z materiałami potrzebnymi do wykonania prac 
w domu i korzystając z filmików instruktażowych przygotowanych przez 
zespół BCK. Filmy są dostępne na profilu FB BCK, a dzięki nim można 
samodzielnie wykonać świąteczne ozdoby takie jak: haftowana pisan-
ka, baranek na rzeżuchę, materiałowa kura czy wieniec wielkanocny.

 – tyle ślubów  
w ub. r. 
odbyło 

się w plenerze 
z udziałem 
kierownika urzędu 
stanu cywilnego

7

Mała książka  
– wielki człowiek

Biblioteka w Dominowie oraz filia 
w Wilczopolu ponownie biorą udział 
w ogólnopolskiej akcji dla małych 
czytelników. Program przeznaczo-
ny jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. 
Dołączyć do niego mogą zarówno 
dzieci będące już czytelnikami jednej 
z bibliotek, jak również osoby nowo 
zapisane. Mały czytelnik otrzyma 
wyprawkę, w skład której wchodzi 

wyjątkowa książka, zakładka, kostka 
do gry oraz imienna karta do zbiera-
nia naklejek. W pakiecie znajduje się 
także broszura dla rodziców.

Podczas każdej wizyty w bibliote-
ce, mały czytelnik otrzymuje jedną 
naklejkę, którą należy wkleić na kar-
tę. Po uzyskaniu kompletu naklejek 
otrzyma dyplom potwierdzający jego 
zaangażowanie czytelnicze.
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Pędzi,  
pędzi  
kulig
Uczniow ie  k l .  I Ic  (w ycho-

wawca Anna Iwan) poznawali 
urok i z imy podczas w yciecz-
k i  do zaśnieżonego lasu .  Dla 
większości był to pierwszy kulig 
w ich życiu. Po długiej i pełnej 
wrażeń przejażdżce, dotarli na 
miejsce gd zie  czek a ło ju ż na 
nich rozpalone ognisko, gorą-
ca  herbata, pyszna grochówka 
oraz wiele innych smakołyków. 
Podziękowania dla rodziców za 
pomoc w przygotowaniu oraz  
organizacji kuligu!

Spotkanie  
z biblioteką
Pierwsza wizyta pierwszaków 

w szkolnej bibliotece było dla nich 
ogromnym przeżyciem. Zaczęło się 
od pogadanki o tym, dlaczego warto 
czytać książki i jak je szanować. Na-
uczyciel wyświetlił także prezentację 
„Witajcie w świecie książek, omówił 
zasady obowiązujące w czytelni i wy-
pożyczalni. Następnie oprowadził 
uczniów po bibliotece, zapoznał ich 
z księgozbiorem oraz ze sposobem 
wypożyczania książek. 

angielski  
na wesoło
Uczniowie klas I c oraz I d uczest-

niczyli w zajęciach języka angielskiego 
przeprowadzonych w ramach inno-
wacji pedagogicznej: poznali nazwy 
morskich zwierząt w formie zabaw. 
Dzieci stworzyły swoje kubeczki, któ-

re umieszczały w różnych miejscach 
w sali opisując ich położenie w języ-
ku angielskim; uczestniczyli również 
w zabawie muzyczno-ruchowej do 
piosenki „Where are Sea Animals?”, 
układali wyrazy z klocków, szukali 
zwierzątek w wodzie oraz w piankach 
sensorycznych. Dzieci mogły nawet 
poczuć morski zapach z „magiczne-
go” słoiczka. Pod koniec zajęć każdy 
narysował i ozdobił swoje ulubione 
morskie zwierzątko. 

,,emocja” 
ukończona
Klasa Ia ukończyła kolejne modu-

ły w ogólnopolskim projekcie eduka-
cyjnym ,,Emocja”. Dzieci wysłuchały 
opowiadanie o ,,Żółtym baloniku”, 
bajkę o ,,Ciepłym i puchatym” oraz 
wiersz „Magia słów”. Rozwijały 
przy tym wyobraźnię, kreując swoje 
własne baloniki. Były też rozmowy 
o emocjach i uczuciach.

Projekt  
„Baczyński”  
w Wilczopolu-
-Kolonii
Sejm ogłosił rok 2021 rokiem 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
Nauczyciele szkoły w Wilczopolu-
-Kolonii stworzyli projekt poświęco-
ny poecie. Pierwszym wydarzeniem 
były „Walentynki z Baczyńskim”, 
konkurs zorganizowany przez sa-
morząd uczniowski. Udział w nim 
wzięli także absolwenci szkoły. 
Zadanie polegało na wykonaniu 
kartki walentynkowej inspirowa-
nej wierszem miłosnym Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. Przy okazji 
tego konkursu samorząd nawiązał 
współpracę ze Szkołą Podstawową z 
Motycza i razem przyznali nagrody.

Zwycięzcą konkursu szkolnego w 
Wilczopolu-Kolonii został Aleksan-

der Witkowski, drugie miejsce zajęła 
Michalina Bolibok, zaś trzecie Filip 
Czupryn. W kategorii absolwenci 
zwyciężyli: Paweł Tylec, Agnieszka 
Stasiak i Zuzanna Studzińska. W 
konkursie międzyszkolnym przy-
znano ex aequo pierwsze miejsca 
Aleksandrowi Witkowskiemu ze 
szkoły w Wilczopolu-Kolonii, Alek-
sandrze Szaniawskiej i Alicji Kurze-
lowskiej ze szkoły w Motyczu. Prace 
uczniów można oglądać na stronie 
https://spwilczopole.edupage.org/

Młodzież  
pisze listy 
Uczniowie po raz dziewiąty 

wzięli udział w bożonarodzenio-
wym wojewódzkim konkursie lite-
rackim „Wyślij życzenia na Święta 

Bożego Narodzenia”. Zadaniem 
uczestników było napisanie listu, 
w którym młodzież rozwijała myśl 
św. Jana Pawła II – „Bądźcie w 
tym świecie nosicielami wiary i 
nadziei chrześcijańskiej żyjąc mi-
łością na co dzień”.

Komisja konkursowa nagro-
dzi ła prace Ol iw i i  Gęc y,  Da-
rii Stasiak z klasy VII, Kornela 
Krzywickiego i Natalii Bolibok 
z klasy VIII.

Konkurs  
plastyczno- 
literacki
Mariola Maziarczyk z kl. VI 

wygrała w I Archidiecezjalnym 
Konkursie Plastyczno-Literackim 
„100 rocznica urodzin Jana Pawła 
II – Papieża Rodziny” zorganizo-
wanym przez Centrum Jana Paw-
ła II w Lublinie. Drugi był Jakub 
Mańko z kl. II.

SzkOła SzkOła

Kochana  
babciu,  
kochany 
dziadku
Przedszkolaki z Mętowa nie za-

pomniały o święcie swoich babć i 
dziadków. W tym roku uroczystości 
miały niecodzienny przebieg. Malu-
chy – dzięki uprzejmości  Macieja 
Kurka - składały życzenia na ante-
nie Radia Plus Lublin.

lidia w finale!
Lidia Stachyra z kl. 8c zakwali-

fikowała się do etapu centralnego 
olimpiady literatury i języka pol-
skiego dla szkół podstawowych 
organizowanej przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki oraz Instytut Li-
teracki PAN. Lidia uzyskała jeden 
z najlepszych wyników w okręgu 
lubelskim. Do olimpiady przygoto-

wuje ją Monika Pawłowska.
To nie jest jedyny sukces: wspól-

nie z Jowitą Wójcik zajęły II miejsce 
w V Międzyszkolnym Konkursie 
„Co nam przekazują Zesłańcy Sybi-
ru?”. Nagrodzona prezentacja multi-
medialna powstała pod kierunkiem 
Sylwii Wójcik. Obie uczennice do-
ceniono również za talent literacki - 
wyróżnienia w XXIX Wojewódzkim  
Konkursie Plastycznym i Literackim 
„Moje Boże Narodzenie” w kategorii 
literackiej. Zwycięskie opowiadania 

powstały pod kierunkiem Moniki 
Pawłowskiej.

warsztaty  
artystyczne 
Dzieci z Mętowa uczestniczy-

ły w wielkanocnych warsztatach 
artystycznych; poznały zwyczaje 
polskiej wsi związane z palmami 
wielkanocnymi oraz nauczyły się 
wyplatania palemek z suszonych 
traw, zbóż, kwiatów oraz bibuły. 

Młodszym dzieciom potrzebna była 
pomoc, której udzieliły im panie 
wychowawczynie: Beata Chrząszcz 
i Paulina Paczos oraz starsi koledzy. 

wielkie serca 
uczniów 
Uczniowie z kl. 2b włączyli się w 

akcję niesienia pomocy małej miesz-
kance Lublina Nineczce – Kropeczce.  
Pierwszym pomysłem było wyko-
nanie klasowej skarbonki, do której 

dzieci wrzucały swoje oszczędności. 
Udało się zebrać ponad 450 zł. Kolej-
nym pomysłem była licytacja obrazu, 
który został namalowany na prośbę 
klasy przez Dorotę Kasprzak, bardzo 
utalentowaną nauczycielkę z naszej 
szkoły. Obraz został wylicytowany 
przez Annę Ciołek za kwotę 80 zł, 
która również zasiliła konto Ninecz-
ki.  Klasa 2b ponadto zbiera dla Niny 
nakrętki, do czego również zachęca 
całe swoje rodziny i społeczność 
szkolną.  Agata Rekiel

światowy 
Dzień Pizzy 
W szkole narodziła się smaczna 

tradycja. 9 lutego obchodziliśmy w 
świetlicy Dzień Pizzy. Była pyszna 
i szybko zniknęła z talerzyków. Ko-
lejne takie święto dopiero za rok.

Zima  
jak z bajki
Dzieci z oddziałów przedszkol-

nych oraz uczniowie z klas I-III 

wzięli udział w konkursie pla-
stycznym, na który wpłynęło 46 
prac.  Wyniki – laureaci: oddziały 
przedszkolne: Daria Szewczyk, 
Amelia Guz, Julia Szymula, Szy-
mon Sotel 

klasy I-III: Zofia Ołownia, Kac-
per Kowalik, Maja Suprewicz, Or-
ganizatorzy: Anna Krysa i Marta 
Dudek

Ferie  
z uśmiecham
Dzieci klas I-IV uczestniczyły 

podczas ferii w półkoloniach, któ-
re były organizowane w tutejszej 
placówce po raz pierwszy.

Udział wzięło 36 uczniów. Za-
jęcia prowadzili nauczyciele: Ane-
ta Duszyńska, Elżbieta Sobaszek 

i Klaudia Szymala. Atrakcji nie 
brakowało. Dzieci, oprócz m.in. 
nauki angielskiego, brały udział 
w projekcjach filmowych i warsz-
tatach psychologicznych. Podczas 
wspólnych posiłków uczyły się 
także jak udekorować stół, roz-
łożyć sztućce. 

Konkurs  
na szopkę
Lena Romanek zajęła trzecie 

miejsce w konkursie na najład-
niejsza szopkę, organizowanym 
przez Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej w Niemcach. Wyróż-
nienie otrzymała Julii Kowalik. 
Gratulujemy dziewczynkom z 
Prawiednik i życzymy dalszych 
sukcesów!

Spotkanie  
z malarką 
W lutym uczniowie spotkali się 

z malarką Krystyną Głowniak. Ar-
tystka chętnie opowiadała o swo-
jej pasji i odpowiadała na pytania 
dzieci. Objęła także patronatem 
konkurs plastyczny,, Zwierzęta w 
naszym życiu”. Koordynatorem 
spotkania była Małgorzata Bu-
dzyńska.

Kartka  
z aniołem
Zuzanna Pawełczak, uczennica 

k lasy IV wygrała konkurs pla-
styczny organizowany przez BCK 
w Dominowie. Głównym celem 
konkursu «Kartka z aniołem» 
było podtrzymywanie tradycji 
przekazywania świątecznych ży-
czeń w tradycyjnej, papierowej 
formie. 

Gratulujemy!

Prawiedniki

SP

Mętów

SP

wieści Ze SZKół

kalinówka

SP

wilczoPole

SP

Aleksander Witkowski, zwycięzca 
konkusu

Kornel Krzywicki z kl. VIII

Zwycięska praca Marioli Maziarczyk
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Kiedy zimą piłkarze przy-
gotow y wa l i  się  do nowej 
rundy, nasi tenisiści stołowi 
rozgrywali mecze w amator-
skiej I i II lidze. Klub zgłosił 
do rozgrywek dwie drużyny: 
pierwsza jest na 6. miejscu, a 
druga na 8.  - Cieszę się z wy-
ników i jestem pewien, że stać 
nas na jeszcze więcej – mówi  
Eugeniusz Drwal, kierownik 
sekcji. 

cu nowego  
u piłkarzy? 
Po słabej rundzie jesiennej i 

zmianie trenera zespół zaczął 
grać na miarę swoich możliwości. 
Podopieczni Mariusza Adamczy-
ka rozegrali zimą cztery mecze 
kontrolne: z Garbarnią Kurów, 
Perłą Borzechów, Unią Bełżyce i 
Cisami Nałęczów. - Cieszy mnie 
wysoka frekwencja na treningach i 
zaangażowanie chłopaków – mówi 
trener Adamczyk. – Mamy trzech 
nowych zawodników; dwóch z nich 
to mieszkańcy gminy Głusk. Do 
rundy wiosennej przystępuję pe-
łen optymizmu i jestem pewien, że 
zdobędziemy dużo więcej punktów.

trampkarze 
starsi
Podopieczni Sylwestra Szymań-

skiego są liderami grupy i na wio-
snę będą chcieli potwierdzić, że nie 
jest to przypadek. – Chłopcy są 
bardzo zaangażowani – podkreśla 
trener. - Mimo złej pogody i bra-
ku możliwości trenowania na hali, 
zawodnicy przychodzili na treningi 
mimo śniegu czy mrozu. Jestem 
pewien, że na wiosnę udowodnimy, 
że jesteśmy najlepsi w lidze. Piotr 
Gęca, drugi trener jest przekonany, 
że drużyna zdobędzie kolejny tytuł 
mistrzowski w historii klubu. 

orliki
 Zawodnicy prowadzeni przez 

Sylwestra Szymańskiego i Rafała 
Czernica trenują dwa razy w ty-
godniu. Podczas przerwy zimowej 
grali na kilku turniejach oraz roz-
grywali sparingi. - Chłopcy robią 
zauważalne postępy, które zaowo-
cują większą pewnością siebie; 
mamy w grupie kilka dziewczy-
nek, które na tle chłopców nie od-
stają od nich. Super, że w czasach 
komputerów i konsol do gier nie 

wszystkie dzieci tracą zamiłowanie 
do sportu – mówi Rafał Czernic.  

Żaki i Skrzaty
Dwie najmłodsze grupy prowa-

dzone przez Mariusza Adamczyka 
i Michała Banacha przez całą zimę 
trenowały w SP w Wilczopolu (po-
dziękowania dla dyrekcji!) Do grup 
cały czas dochodzą nowi zawodni-
cy, co bardzo cieszy, że w gminie 
Głusk jest duże zainteresowanie 
sportem. 

10 lat GzK GłuSK
W marcu mija 10 lat od za-

łożenia Gminnego Zakładu 
Komunalnego Głusk Sp. z o.o. 
Jubileusz to niezmiernie ważna 
chwila, jest to moment szcze-
gólnego podsumowania do-
tychczasowych osiągnięć i wy-
znaczania nowych kierunków 
działania. Inspiruje również 
do wyznaczania nowych celów 
i zadań. Jest to też doskona-
ła okazja, by podziękować za 
pomoc, życzliwość i ogromny 
wkład Urzędowi Gminy Głusk, 
współpracownikom, partnerom, 
oraz mieszkańcom.

Spółka została powołana dnia 
8.03.2011 r. wykonując postanowie-
nia Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy 
Głusk z dnia 15.02.2011 r.

Gminny Zakład Komunalny 
Głusk Sp. z o.o. prowadzi działalność 
o charakterze użyteczności publicz-
nej, wykonuje zadania własne Gmi-
ny służące zaspokojeniu zbiorowych 
potrzeb wspólnoty samorządowej 
w zakresie:
•	 poboru, uzdatniania i dostarcza-

nia wody
•	 odprowadzania ścieków
•	 zagospodarowania terenów zie-

lonych będących we władaniu 
gminy

•	 wynajmu i zarządzania nierucho-
mościami
Głównym zadaniem Spółki jest 

świadczenie szerokiego zakresu usług 
komunalnych na rzecz społeczności 
gminnej oraz prowadzenie działal-
ności pro inwestycyjnej w obszarze 
rozbudowy lokalnej infrastruktury.

W pierwszym etapie działalności 
Spółka realizowała budowę budynku 
– biurowo – usługowego w Domino-
wie. Inwestycja ta została zakończona 
w grudniu 2013 roku. GZK Głusk 
Sp. z o.o. zajmuje się administracją 
i wynajmem pomieszczeń w nowo 
powstałym budynku. W zakresie 
administracji budynku biurowo – 
usługowego Spółka wykonuje szereg 
zadań wynikających z obowiązków 
zarządcy. W budynku w Dominowie 
znajduje się siedziba Urzędu Gminy 
Głusk oraz jednostek organizacyj-

nych takich jak Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Samorządowy 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Admi-
nistracyjnych, Biblioteka – Centrum 
Kultury oraz GZK Głusk Sp. z o.o. 
Ponadto w budynku znajduje się 
przedszkole, sklep spożywczy, gabinet 
stomatologiczny i bank. Trwają pracę 
nad zagospodarowaniem pomiesz-
czeń piwnic budynku, gdzie zapla-
nowano siłownię, salę fitness, gabinet 
masażu i strefę wypoczynku. Spółka 
uzyskała dofinansowanie tej inwe-

stycji ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014 – 2020. Zakoń-
czenie prac planuje się na czerwiec 
tego roku.

Od stycznia 2014 roku Spółka 
rozszerzyła swoją działalność w za-
kresie świadczenia usług z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia mieszkań-
ców w wodę. Zakres działalności 
początkowo obejmował trzy ujęcia 
wodociągowe w miejscowościach: 
Kalinówka, Kliny, Wilczopole. 
W kolejnych latach Spółka dzier-
żawiła kolejne ujęcia wodociągowe. 
Obecnie dostarcza wodę na terenie 
całej gminy Głusk ( z wyjątkiem 
miejscowości Nowiny), dzierżawi 
pięć stacji wodociągowych: Kliny, 
Kalinówka, Wilczopole, Prawiedni-
ki, Czerniejów wraz z sieciami. Sieć 

wodociągowa jest bardzo rozległa, 
a jej łączna długość przekracza 360 
km oraz ok. 160 km przyłączy. Na 
dzień dzisiejszy woda dostarczana 
jest do 4800 gospodarstw. 

Ujęcia, obiekty i tereny wodono-
śne obsługiwane przez GZK Głusk 
Sp. z o.o. znajdują się pod ochroną 
sanitarną. Na ich terenie mogą prze-
bywać jedynie osoby upoważnione. 
To konieczne, aby zapewnić bezpie-
czeństwo produkcji wody i jej dostaw 
do mieszkańców.

Spółka prowadzi stały monitoring 
jakości wody we współpracy z Po-
wiatową Stacją Sanitarno-Epidemio-
logiczną w Lublinie. Woda w sieci 
wodociągowej badana jest przez labo-
ratoria posiadające udokumentowany 
system jakości prowadzonych badań 
wody, zatwierdzony przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną. Dotychczasowe 
badania i kontrole wykazały, że do 
odbiorców dostarczana jest woda wy-
sokiej jakości, odpowiadająca wyma-
ganiom jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi.

Ponadto od kwietnia 2014 roku 
GZK Głusk Sp. z o.o. zarządza siecią 
kanalizacji sanitarnej na terenie gmi-
ny Głusk. Długość sieci kanalizacyj-
nej na terenie gminy Głusk wynosi 
87 km, podpisano 1600 umów na 
odbiór ścieków. Na terenie gminy 
brak jest oczyszczalni ścieków. Ścieki 

z kanalizacji sanitarnej odprowadza-
ne są do oczyszczalni „Hajdów”. Za-
daniem Spółki jest zarządzanie siecią 
kanalizacji sanitarnej, utrzymanie 
i eksploatacja urządzeń kanalizacyj-
nych polegające na:
•	 bieżącej konserwacji sieci i urzą-

dzeń kanalizacyjnych,

•	 bezpośredniej obsłudze urządzeń 
kanalizacyjnych przez pracowni-
ków Spółki,

•	 usuwaniu awarii,
•	 utrzymaniu sieci kanalizacyjnej 

we właściwym stanie technicz-
nym.
Ponadto Spółka odpowiada za 

obsługę formalnoprawną admini-
strowanej sieci kanalizacyjnej między 
innymi wydaje warunki techniczne 
włączenia do sieci kanalizacyjnej, 
uzgadnia dokumentacje projektowe, 
dokonuje odbiorów robót, rozlicza 
płatności.

Gmina Głusk jest jedną z gmin 
w której wydawane jest najwięcej po-
zwoleń na budowę w regionie, a wraz 
z rozwojem gminy Głusk, z roku na 
rok przybywa kolejnych kilometrów 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Spółka dynamicznie reaguje na 

rosnące potrzeby gminy i jej miesz-
kańców, obsługując nowe sieci na te-
renach powstających osiedli domów 
jednorodzinnych oraz wszędzie tam 
gdzie zaistnieje potrzeba.

Od 2012 roku Spółka świadczy na 
rzecz gminy Głusk usługi z zakresu 
zagospodarowania terenów zielonych 
gminy Głusk. W ramach tego zada-
nia wykonuje prace takie jak koszenie 
trawy, pielęgnacja nasadzeń, wycinka 
i podcinka drzew, sprzątanie, napra-
wy bieżące wiat przystankowych. Na 
potrzeby wykonywania prac zaku-
piono liczne sprzęty takie jak: kosy, 
kosiarki, rębak. 

W roku 2019 Gmina Głusk wy-
budowała obiekt sportowy – peł-
nowymiarowe boisko trawiaste 
w Dominowie. Dbanie o boisko 
i administrowanie całego obiektu 
powierzono Gminnemu Zakładowi 
Komunalnemu Głusk Sp. z o.o.

Gminny Zakład Komunalny 
Głusk Sp. z o.o. w swojej działalności 
świadczy różnorodne usługi wskaza-
ne powyżej, natomiast od kiedy jest 
dzierżawcą sieci wodociągowej i zarzą-
dzającym siecią kanalizacji sanitarnej, 
stało się to jej głównym przedmiotem 
działalności. GZK Głusk Sp. z o.o. 
przywiązuje dużą wagę do jakości 
świadczonych usług, ponieważ doty-
czą one tak istotnych dziedzin życia. 
Działalność Spółki podporządkowana 
jest takim priorytetom jak:
•	 świadczenie usług na jak najwyż-

szym poziomie,
•	 troska o środowisko naturalne,
•	 stabilny rozwój przedsiębiorstwa.

Misją Gminnego Zakładu Komu-
nalnego Głusk Sp. z o. o. jest pro-
wadzenie tej działalności w sposób 
niezawodny dla jej odbiorców i jed-
nocześnie przyjazny dla środowiska 
naturalnego przy stosowaniu możli-
wie najniższych cen. Doświadczenie, 
wiedza i profesjonalizm pracowni-
ków przekładają się na jakość kom-
pleksowej obsługi.

InfOrMacje SpOrT

covid-19

Strażacy dowożą  
NA SzczePIeNIA

Na druhów z naszej gminy moż-
na zawsze liczyć. Strażacy-ochotni-
cy z OSP Wilczopole, Mętów oraz 
Prawiedniki już kilkanaście razy 
pomagali mieszkańcom w transpor-
cie do punktu szczepień przeciwko 
koronowirusowi. 

Urząd Gminy Głusk zapewnia 
nieodpłatny transport do punk-
tów szczepień dla mieszkańców 
gminy, którzy nie mają własnego 
środka transportu, osób niepełno-
sprawnych (posiadających aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności 

w stopniu znacznym o kodzie R 
lub N lub o I grupie), mających 
obiektywne i niemożliwe do prze-
zwyciężenia we własnym zakre-
sie trudności w samodzielnym 
dotarciu do najbliższego punktu 
szczepień. 

glKS głuSK  
Po zIMoWej PrzerWIe
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PROJEKTY DOMÓW i BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH
ADAPTACJE PROJEKTÓW GOTOWYCH
PROJEKTY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DOMÓW
PROJEKTY DLA BIZNESU
PROJEKTY PRZYŁĄCZY
PEŁNA OBSŁUGA FORMALNA DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ
GWARANCJA UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ!

ZNAJDZIESZ NAS W CENTRUM BUDOWNICTWA OMEGA

12 LAT

DOŚWIADCZEN
IA

DOŚWIADCZEN
IA

ul. Głuska 86 lok. 1
tel. 81 751 94 36
730 210 650
www.artuba.pl
poczta@artuba.pl

r e k l a m a

 Akademia Footbolisty

Z głuSKa W PIłKArSKI ŚWIAt
Nikodem Korkosz i Woj-

ciech Rusiński z AF Głusk 
dostali swoją pierwszą i - 
mamy nadzieję - nie ostatnią 
szansę kontynuowania spor-
towej kariery. Nikodem (rocz-
nik 2009) otrzymał zaprosze-
nie na testy do Lecha Poznań, 
a Wojtkiem zainteresował się 
Raków Częstochowa.  

- To w ybitnie zdolni pi łka-
rze, których ciężka praca zosta-
je wynagrodzona już na począt-
ku kariery zawodowej – mówi 
Sylwester Lis, współzałożyciel 
szkółki piłkarskiej. – Dzięki za-
angażowaniu trenerów i ciągłych 
wyjazdów na turnieje, również 
ogólnopolskie dwóch naszych za-
wodników dostało zaproszenie 
na testy we wspaniałych szkół-
kach piłkarskich z wieloletnim 
doś w iadcz en iem.  Ja k  w id ać , 
szkolenie piłkarskie w gminie 
Głusk jest na w ysokim pozio-
mie i może przynieść sukcesy na 
skalę ogólnopolską. Akademia 
Footbolisty to szkółka piłkarska 
prowadzona z pasją i zaangażo-
waniem. W swojej pracy stawia-
my na innowacyjne podejście do 

piłki nożnej. Autorski program 
szkoleniow y pozwala młodym 
piłkarzom trenować na najwyż-
szym poziomie z zastosowaniem 
najnowocześniejszego sprzętu 
treningowego.

Zawodnicy AF Głusk mają za 
sobą już sporo sukcesów w po-
wiecie, województwie, a nawet 
ogólnopolskich. Teraz mogą po-
chwalić się kolejnymi.

Nikodemowi i Wojtkowi gra-
tulujemy i trzymamy kciuki!

łączymy siły
Akademia Footbolisty skupia 

młodych piłkarzy prawie z całego 
powiatu. - Stajemy się znani nie 
tylko na terenie gminy, ale nasza 
popularność i osiągane sukcesy 
pozytywnie wpływają na to, by 
wciąż się rozwijać i poszerzać 
obszar działalności stowarzysze-
nia – podkreśla Jarosław Stępień 
prezes akademii. - Mamy zawod-
ników z gminy Głusk, ale również 
z Lublina. Ciekawostką jest fakt, 
że na nasze treningi do Akademii 
Footbolisty przyjeżdża 
nawet zawodnik z Kra-
snegostawu. To świadczy 
tylko i wyłącznie o tym, 
jak dobrą renomą może 
pochwa l ić  s ię  na sz a 
szkółka.  

Ważnym krokiem dla 
szkółki z Głuska staje 
się również fakt nawią-
zania stałej współpracy 
z  A k adem ią Motor u 
Lublin. Porozumienie 
wpłynie pozytywnie na 
dalszą karierę zawodową 
młodych piłkarzy, po-
nieważ swoje piłkarskie 
szkolenie będą mogli 
kontynuować właśnie 
w Motorze.  Już jesienią chłopcy 
z rocznika 2008, którzy przez 6 lat 
trenowali w AF przeszli w struk-
tury klubu partnerskiego. 

- To kolejny ważny etap w życiu 
naszej szkółki. Mamy za sobą kil-
ka lat pracy z młodzieżą, a każdy 
kolejny obfituje w nowe wyzwa-
nia, kontrakty i testy dla piłkarzy 
wychodzących się spod naszych 
skrzydeł. Taka praca przynosi sa-
tysfakcje każdego dnia – dodaje 
Sylwester Lis.

Grajcie z nami
Nie pozostaje nic innego, jak 

zaprosić do wspólnych treningów 
dzieci z gminy Głusk. Poznajcie 

efekty pracy szkółki na Facebooku 
/Akademia Footbolisty, wpadnijcie 
na pierwszy trening i rozwijajcie 
z nami swoje pasje!

W Akademii Fotbolisty 
nabór trwa cały rok

cZeKaMy na nowe 
talenty!
Dołączyć do naszego zespołu, a raczej zespołów możesz w każdej 
chwili. Chcesz poznać jak trenujemy? 
Chcesz poczuć dreszczyk rywalizacji? 
Zapraszamy na treningi dzieci od 4 do 12 lat
Tel: trener Sylwek 507 241 676, trener Jarek 509 436 516
Pamiętajcie drodzy rodzice! Spełniajcie marzenia swoich dzieci! 
Porażkę ponosi ten, kto nie próbuje.

Nikodem Korkosz


