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Spacerkiem 
Po GMiNie

Nowe świetlice w gmiNie 
– tu Się Nie bęDzieSz NuDziĆ 

W Kazimierzówce i Głusz-
czyźnie powstały nowe wiejskie 
świetlice. Zostały zbudowane od 
podstaw dzięki współfinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej. 
Obiekt w Kazimierzówce został 
oficjalnie otwarty 26 września. 
Wkrótce odbędą się uroczystości 
związane z powstaniem drugiej 
placówki – w Głuszczyźnie.

Obie świetlice zapraszają już od 
kilku tygodni wszystkich miesz-
kańców na liczne warsztaty, zajęcia 
i ciekawe spotkania. Ich organizato-
rzy zachęcają wszystkich do współ-
uczestnictwa w tworzeniu oferty kul-

turalnej, która będzie inspiracją dla 
wszystkich mieszkańców. - Świetlice 
z całą pewnością staną się miejscem 
spotkań i integracji mieszkańców, 
w którym będą mogli realizować 
swoje pasje i pomysły – mówi Jacek 
Anasiewicz, wójt gminy Głusk.

Wielu mieszkańców gminy już 
skorzystało bądź skorzysta w naj-
bliższym czasie m.in. ze szkoleń 
cyfrowych, warsztatów kulinar-
nych, zajęć rekreacyjnych (np. ae-
robik dla seniorów)

Nowe obiekty mogą być wy-
korzystywane na zajęcia opiekuń-
czo-wychowawcze, artystyczne, 
profilaktyczne i rekreacyjne, ale 
realizacja tych pomysłów zależy 
od samych zainteresowanych. 
Instruktorzy BCK w Dominowie 
są do dyspozycji w dni robocze, 
a szczegółowe informacje na ten 
temat można uzyskać w placów-
ce osobiście, telefonicznie albo na 
profilu BCK na Facebooku.

Więcej o świetlicach – str. 5

ZasZcZep się! 
DbAj o iNNych!

5283 osoby – tylu mieszkańców naszej gminy jest w pełni zaszczepionych. To nawet nie 
połowa – zaledwie 44 procent, co nam daje 1523 miejsce w kraju. Najwięcej osób w gmi-
nie (2183), które przyjęły dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19 ma od 40 do 59 lat. 
W powiecie lubelskim najwięcej osób (co druga w gminie) zaszczepiło się w gm. Konopnica.

W Urzędzie Gminy Głusk nadal funkcjonuje specjalna infolinia dla osób, które mają 
trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. Pod nr tel. 517 103 783 w go-
dzinach 8–15 osoby starsze oraz z orzeczoną niepełnosprawnością (stopień R lub N) mogą 
zgłaszać zapotrzebowanie na taki transport. Pod tym numerem można uzyskać też wszelkie 
informacje na temat szczepień.   

SKąD jeSt WiceMiStrz PolSKi? 
Z gmiNy głusk!
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Świetlica w Głuszczyźnie - podobnie jak w Kazimierzówce - powstała od podstaw

Świetlica kosztowała prawie milion złotych

iNwestycyjNy 
liDer reGioNu

Kolejny raz z rzędu gmina Głusk została 
liderem województwa lubelskiego wśród gmin 
wiejskich w rankingu inwestycyjnym Pisma 
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W naj-
nowszym zestawieniu, obejmującym wydatki 
inwestycyjne w latach 2018 - 2010, zajęła 23. 
miejsce w Polsce z inwestycjami w przelicze-
niu na jednego mieszkańca przekraczającymi 
2520 złotych.

To kolejny awans gminy Głusk w prestiżo-
wym rankingu „Wspólnoty”. W poprzednim, 
obejmującym inwestycje w latach lata 2017 - 
2019, była na 27. pozycji, rok wcześniej - na 
46, a w zestawieniu za lata 2015 - 2017 zajmo-
wała...234 miejsce.

 Wójt Jacek Anasiewicz podkreśla, że stały 
awans w tym zestawieniu to efekt wieloletnich 
inwestycji, współfinansowanych ze źródeł ze-
wnętrznych. - Wiele z nich to projekty wielo-
letnie, których efekty doceniają eksperci, a wy-
korzystują mieszkańcy, także ci nowi. Staramy 
się budować nowe drogi, sieci wodociągową 
i kanalizacyjną, rozbudowywać infrastrukturę 
oświatową oraz realizować inne zadania, któ-
re odpowiadają bezpośrednio na najpilniejsze 
potrzeby mieszkańców. Dzięki temu ich liczba 
stale rośnie, a tendencja taka utrzymuje się od 
wielu lat - mówi Jacek Anasiewicz.

Podkreśla przy tym, że na takie efekty pra-
cuje rzesza ludzi, od tych, którzy skutecznie po-
zyskują środki zewnętrzne, właściwie nadzorują 
realizację inwestycji, po tych co je rozliczają.

Pismo „Wspólnota” przygotowuje ranking 
inwestycyjny od prawie 20 lat. Pod uwagę są 
brane wszystkie wydatki majątkowe, poniesione 
w ciągu ostatnich trzech lat.

Autorzy najnowszego zestawienia przyznają, 
że 2020 rok był szczególnie trudny do oceny. 
„Był to drugi rok spadku wielkości inwestycji 
w kończącej się perspektywie unijnej, ale bio-
rąc pod uwagę rok pandemii i inne problemy 
budżetów samorządowych, spadek ten nie był 
dramatyczny” - piszą eksperci.

W skali kraju najbardziej efektywną gminą 
wiejską pozostał Kleszczów w województwie 
łódzkim. Spośród gmin Lubelszczyzny w pierw-
szej „50” zestawienia, poza gminą Głusk, jest 
jeszcze tylko gmina Urszulin w powiecie wło-
dawskim.
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Wykaz pozwoleń na budowę w latach 2015-2020
Gmina Głusk 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Abramowice 
Prywatne 6 22 17 19 25 7

Abramowice 
Kościelne 0 0 0 0 0 0

Ćmiłów 2 5 7 11 15 10

Dominów 20 18 13 17 32 24

Głusk 0 2 3 1 0

Głuszczyzna 2 3 1 1 5 4

Kalinówka 35 52 43 61 51 41

Kazimierzówka 6 5 6 13 13 15

Kliny 2 4 3 1 3 6
Prawiedniki 
Kolonia 4 4 2 6 4 5

Prawiedniki 13 21 15 19 31 41

Mętów 5 4 8 6 6 12

Majdan Mętowski 2 5 4 4 6 2
Wilczopole 
Kolonia 4 4 5 6 1 5

Wilczopole 8 13 11 8 8 17
Wólka 
Abramowicka 5 2 0 0 4 5

Żabia Wola 2 3 2 1 1 6

Nowiny 2 0 4 6 5 2

suma 118 167 144 180 210 202

rozmowa z jackiem Anasiewiczem, wójtem gminy Glusk

Najwięcej domów powstaje 
W KAliNóWce i PrAWieDNiKAch

Jak wygląda sytuacja szcze-
pień w gminie przeciwko CO-
VID-19? Czy mieszkańcy chętnie 
się szczepią?

- Według najnowszych danych, 
do 11 października br. pierwszą 
dawką w naszej gminie zaszczepiło 
się 5455 osób, natomiast w pełni 
zaczepionych jest 5283 osób, czy-
li 44 proc. wszystkich mieszkań-
ców gminy. To daje nam 6. wynik 
w powiecie lubelskim. Mieszkańcy 
naszej gminy mogą skorzystać ze 
wszystkich ogólnie dostępnych 
punktów szczepień przeciwko 
COVID-19. W urzędzie gminy 
funkcjonuje specjalna infolinia 
dla osób, które mają trudności 
w samodzielny m dotarciu do 
punktu szczepień. Do tej pory na 
tę formę pomocy zdecydowało się 
17 osób. 30 sierpnia w budynku 
urzędu gminy funkcjonował mo-
bilny punkt szczepień, z którego 
skorzystało 46 osób. 26 września, 
przy okazji otwarcia nowej świe-

tlicy środowiskowej w Kazimie-
rzówce, miejscowe koło gospodyń 
wiejskich zorganizowało kolejny 
mobilny punkt szczepień, z któ-
rego usług skorzystało kolejnych 
14 osób. Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców, którzy jeszcze się 
nie zaszczepili, aby zrobili to jak 
najszybciej. Szczepienia są jedy-
ną formą powstrzymania kolejnej, 
czwartej już fali zachorowań na 
koronawirusa.

W gminie wciąż przyby wa 
nowych mieszkańców, powstaje 
wiele nowych domów, mini-osie-
dli. W której części gminy jest 
największy boom budowlany?

- To prawda, z roku na rok 
na terenie gminy powstaje coraz 
więcej nowych budynków miesz-
kalnych. Rocznie we wszystkich 
miejscowościach gminy wydaje-
my ok. 200 pozwoleń na budowę 
. Najwięcej pozwoleń w 2020 r. 
zostało wydanych w Kalinówce 

i  Praw iedni kach – 
po 41, w Dominowie 
24, w Wilczopolu 17 
i Kazimierzówce 15. 
Najmniej – w Nowi-
nach i Majdanie Mę-
towskim – po 2. 

W ostatnim czasie 
głośno jest o kołach 
gospodyń wiejskich 
z naszej gminy, któ-
ry wygrywają różne 
konkursy, organizu-
ją ciekawe imprezy 
d l a  m i e s z k a ń c ów 
itd. W jaki sposób 
te koła aktywizują 
lokalną społeczność?

W naszej gminie 
funkcjonuje jedena-
śc ie  kó ł  gospody ń 
wiejskich. Większość z nich działa 
bardzo aktywnie na swoim terenie, 
aktywizując lokalną społeczność 
poprzez organizowanie różnego 
rodzaju spotkań w świet licach 

młodzi tancerze wytańczyli 
miejsce na podium  

Zespół Tańca Ludowego „Mały Głusk” po raz pierwszy pojechał na Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych 
i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego do Łańcuta i od razu został doceniony przez profesjonalne jury. 
Podczas występów (w piątek, 8 października) grupa średnia zajęła w swojej kategorii wiekowej pierwsze miejsce, 
a jej starsi koledzy zdobyli wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

gdzie w gminie 
najwięcej się buduje?  

Gospodynie z KGW w Żabiej Woli z nagrodą pieniężną za wygrany półfinał wojewódzki ogólnopolskiego konkursu  
„Kobieta Gospodarna”. Gratulujemy! 

wiejskich, warsztatów kulinar-
nych, rękodzielniczych i innych 
oraz festynów integracyjnych. Są 
koła, które regularnie uczestniczą 
w konkursach zajmując miejsca na 

podium np. KGW z Żabiej Woli 
(na zdjęciu poniżej), które za przy-
gotowanie tortu z chleba razowego 
wygrało w półfinale wojewódzkim 
ogólnopolskiego konkursu „Kobie-
ta Gospodarna” w kategorii „Cia-
sto jak dawniej” . Warto też wspo-
mnieć o KGW z Mętowa, które 
zdobyło pierwszą nagrodę za pracę 
artystyczną – serwetę richelieu. 
Również panie z KGW w Ćmiło-
wie odniosły sukces podczas finału 
wojewódzkiego organizowanego 
w ramach festiwalu KGW „Polska 
od kuchni”: zajęły drugie miejsce 
za forszmak lubelski z kurdyban-
kiem. Dwa spośród naszych kół 
KGW z Dominowa i z Ćmiłowa 
czekają na rozstrzygnięcie konkur-
su „Kubek, dzbanek czy makatka... 
rękodzieło to jest gratka” organi-
zowany przez ARiMR. KGW Do-
minów przygotował pracę „Imbryk 
na tacy”, a KGW Ćmiłów pracę 
„Dzbanek”. Tu także liczymy na 
sukces naszych pań.
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wNioski ZłożoNe prZeZ gmiNę 
Do ProGrAMu „PolSKi łAD”

WSparcie NA DWA lAtA

Budowa ujęć wody w Kazimie-
rzówce i Mętowie, rozbudowa szkół 
w Prawiednikach i Wilczopolu-Ko-
lonii oraz rozbudowa gminnych dróg 
- to inwestycje, na które gmina Głusk 
chce pozyskać pieniądze z Programu 
Inwestycji Strategicznych. Najbar-
dziej kosztowna – 25,4 mln zł - może 
być budowa nowych obiektów dla 
oddziałów przedszkolnych i wcze-

snoszkolnych w Prawiednikach 
i Wilczopolu-Kolonii. Rozbudowa 
obydwu placówek jest związana 
z rosnącą liczbą dzieci, dla których 
brakuje przestrzeni dydaktycznej. 
W latach 1995-2021 liczba miesz-
kańców gminy wzrosła dwukrotnie. 
Gmina deklaruje, że na tę inwestycję 
może przeznaczyć jako wkład własny 
środki na pokrycie 15 proc. kosztów.

23 mln zł -  to koszt rozbudo-
wy gminnych dróg w Kalinówce 
i Prawiednikach o łącznej długości 
około 8 kilometrów z chodnikami 
i energooszczędnym oświetleniem. 
Wartość wkładu własnego gminy 
Głusk w tym projekcie to 5 procent.

Samorząd złożył również wnio-
sek o dotację na budowę ujęć wody 
w Kazimierzówce i Mętowie o war-

tości 5 mln zł. W ostatnich czte-
rech latach gmina wybudowała 20 
kilometrów sieci wodociągowej 
i wyremontowała pięć ujęć wody. 
Rosnąca liczba mieszkańców ozna-
cza m.in. wzrost ilości pobieranej 
wody, a istniejące ujęcia zbliżają 
się do maksymalnych możliwości 
produkcyjnych. Z nowych mieliby 
być zaopatrywani w wodę miesz-

kańcy Kazimierzówki, Kalinówki, 
Abramowic Prywatnych, Głuszczy-
zny, Mętowa, Dominowa, Ćmiłowa, 
Wólki Abramowickiej i Żabiej 
Woli. Łącznie to ponad 8600 osób, 
czyli 72 procent mieszkańców 
gminy. Podobnie jak w przypad-
ku dróg, wysokość deklarowanego 
przez samorząd wkładu własnego 
wyniosłaby tu 5 procent.

Szkoła Podstawowa w Kalinówce 
znalazła się wśród ośmiu szkół z pow. 
lubelskiego, świdnickiego i łęczyń-
skiego, które mogą liczyć na profe-
sjonalną pomoc specjalistycznego 
centrum wspierającego edukację włą-
czającą (SCWEW). Tę rolę pełni (w 
pow. świdnickim) Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. Henryka 

Sienkiewicza w Świdniku. Podobne 
centra mają docelowo funkcjonować 
w każdym powiecie (co najmniej jed-
na placówka). Zadaniem SCWEW 
będzie zapewnienie uczniom pełnego 
uczestnictwa w ofercie edukacji na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
jak najbliżej ich miejsca zamieszka-
nia. To m.in. także wspieranie na-

uczycieli w zakresie doradztwa przy 
dostosowaniu miejsca pracy ucznia, 
doboru specjalistycznego sprzętu, 
wyboru podręczników, udział w kon-
sultacjach przedszkolnych czy szkol-
nych, wspólne prowadzenie zajęć z 
nauczycielami. Pilotażowe wdrożenie 
modelu SCWEW będzie realizowane 
do 30 czerwca 2023 r.
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Ponad 30 par z terenu gminy Głusk 
świętowało Złote Gody, czyli 50 lat 
wspólnego pożycia małżeńskiego. Medale 
w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej wręczył jubilatom Jacek Anasie-
wicz, wójt gminy Głusk wspólnie z księ-
dzem z parafii w Wilczopolu - Robertem 
Muszyńskim. Uroczystość poprowadziła 
Urszula Paździor, kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego. Jubilaci otrzymali upo-
minki oraz życzenia miłości, szczęścia 
i zdrowia na kolejne wspólne lata.

O oprawę artystyczną jubileuszu 
zadbały członkinie zespołu śpiewa-
czego «Głuskowianki» i kapela pod 
kierunkiem Henryka Skórskiego, któ-
re powitały uczestników uroczystości 
marszem weselnym sprzed pół wieku, 
a na zakończenie zaintonowały trady-
cyjne sto lat. Wszystkim parom życzy-
my kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu!

GlKS Głusk

Nowy ZarZąd, 
NoWy SezoN

złote Gody w gminie

pół wieku rAzeM

KGW Ćmiłów

gotują tak, że palce lizać!
Mowa o paniach z Koła Gospo-

dyń Wiejskich z Ćmiłowa, które 
zrobiły furorę podczas konkursu 
kulinarnego na najsmaczniejsze da-
nie regionalne w ramach Festiwalu 
KGW „Polska od kuchni”. W finale 
wojewódzkim gospodynie z Ćmiło-
wa zdobyły drugie miejsce za forsz-
mak lubelski z kurdybankiem.

Jury konkursu, w którego skła-
dzie był m.in. znany z programów 
telewizyjnych kucharz Jakub Steu-
ermark, doceniło nie tylko smak 
i zapach forszmaku, ale także spo-
sób jego podania.

- Naszą potrawę serwowałyśmy 
w miseczkach, usmażonych na głę-
bokim tłuszczu z ciasta naleśniko-
wego. Kuba Steuermark zwrócił 
uwagę, że właśnie tak forszmak 
powinien być podawany. Przyznał 

także, że on również ugotował forsz-
mak, ale nasz był lepszy - cieszy 
się Urszula Gęca, przewodnicząca 
KGW w Ćmiłowie.

Nagrodzona potrawa jest przyrzą-
dzana na bazie mięsa wieprzowego 
z dodatkiem wędzonego boczku, 
kiełbasy i kiszonych ogórków oraz 
kurdybanku. Jest to roślina lecznicza, 
która wspomaga przemianę materii, 
wzmacnia pracę wątroby i trzustki 
oraz reguluje pracę oskrzeli i płuc.

Podczas finału w Zamościu uwagę 
zwracało także samo stoisko koła 
z gminy Głusk, na którym degustacja 
forszmaku odbywała się w oprawie 
artystycznej kapeli i zespołu «Głu-
skowianki» z Henrykiem Skórskim. 
Za drugie miejsce w konkursie ku-
linarnym KGW w Ćmiłowie otrzy-
mało nagrodę finansową. 

Urszula Paździor, kierownik USC w Dominowie życzyła dostojnym jubilatom 
kolejnych lat zdrowia w szczęśliwym związku małżeńskim

Gratulacje i życzenia odebrali „złoci jubilaci” 
lub w ich imieniu członkowie rodzin:
Bożenna i Ryszard Bielakowie z Głuszczyzny
Stanisława i Józef Doleccy z Mętowa
Halina i Tadeusz Dudkowie z Prawiednik
Zofia i Stanisław Dziachanowie z Mętowa
Halina i Władysław Dziadoszowie z Prawiednik
Gabriela i Roman Dzikowie z Kazimierzówki
Zofia i Bogdan Gaikowie z Żabiej Woli
Krystyna i Jan Gęcowie z Mętowa
Wiesława i Stanisław Grzankowie z Klin
Teresa i Tadeusz Kochanowscy z Prawiednik-Kolonii
Anna i Stanisław Kołodziejowie z Abramowic Prywatnych
Krystyna i Ryszard Kołodziejowie z Wilczopola
Zofia i Andrzej Kowalikowie z Dominowa
Janina i Bogdan Królikowie z Kalinówki
Jolanta i Marian Łagoźny z Kalinówki
Zofia i Władysław Majewscy z Prawiednik
Jadwiga i Stanisław Mazurkowie z Kalinówki

Krystyna i Stanisław Mazurkowie z Mętowa
Stefania i Marian Mazurkowie z Kazimierzówki
Teresa i Ryszard Mączkowie z Ćmiłowa
Józefa i Marian Pawelcowie z Prawiednik
Anna i Ryszard Płechowie z Abramowic Prywatnych
Irena i Henryk Poniewozikowie z Kalinówki
Genowefa i Zdzisław Prokopowiczowie z Kalinówki
Wiesława i Kazimierz Rafałowscy z Mętowa
Krystyna i Zbigniew Rybaczkowie z Wilczopola
Zofia i Czesław Skałeccy z Mętowa
Grażyna i Aleksander Skoczylasowie z Kalinówki
Janina i Sławomir Snoskowie z Wilczopola-Kolonii
Katarzyna i Jerzy Szyndlerowie z Wólki Abramowickiej
Barbara i Ryszard Śmigielscy z Dominowa
Marianna i Mieczysław Toruniowie z Klin
Barbara i Marian Wójcikowie z Mętowa

Na wszystkich gości – oprócz upominków i życzeń 
– czekał także skromny poczęstunek 
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przychodnia
dla zwierząt

lek. wet. T. Nowak
ul. Głuska 236

20-439 Lublin
tel. 81 751 86 00,
       601 814 537
czynne:
pon.-pt. 8-16
sob. 8-12

zakład lakierniczy
Janusz drewniak

Naprawa autoplastików
Spawanie i lakierowanie

Drobne naprawy blacharskie

20-380 Lublin, ul. Głuska 81
tel. 607 279 280

r e k l a m a

Nowe świetlice WiejSKie 
Obiekt w Kazimierzówce, któ-

ry został wybudowany od podstaw 
dzięki wsparciu Unii Europejskiej, 
został oficjalnie otwarty w niedzielę, 
26 września. To parterowy budynek 
o powierzchni użytkowej prawie 200 
mkw. Mieści się w nim m.in. sala 
na spotkania i imprezy okoliczno-
ściowe, kuchnia, zaplecze socjalne, 
sanitariaty i pomieszczenia biurowe. 
Budynek jest również wyposażony 
w instalację fotowoltaiczną i parking 
na kilkanaście pojazdów.

Budowa i wyposażenie nowego 
obiektu kosztowały prawie 1 milion 
złotych, z czego około połowy sta-
nowiła dotacja, którą gmina Głusk 
pozyskała z unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uroczyste otwarcie świetlicy było 
połączone z festynem zorganizowa-

nym przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w Kazimierzówce. Podczas 
tej imprezy można się było również 
zaszczepić przeciwko COVID-19 
jednorazową dawką preparatu John-
son&Johnson. 

Dla najmłodszych organizato-
rzy przygotowali plac zabaw, a dla 
wszystkich gości - występ kapeli 
i stoiska gastronomiczne. Ponadto 
dorośli mogli wziąć udział w obo-
wiązkowym spisie powszechnym, 

który kończył się kilka dni później. 
Za odmowę spełnienia tego obo-
wiązku grozi grzywna w wysokości 
do 5 tys. zł

Świetlicę poświęcił proboszcz pa-
rafii w Kazimierzówce ksiądz Józef 
Swatowski, a inwestycję podsumo-
wał wójt Jacek Anasiewicz. Świetlica 
z całą pewnością stanie się miejscem 
spotkań i integracji mieszkańców, 
w którym będą oni mogli realizować 
swoje pasje i pomysły. 

W ramach tego samego projektu, 
od podstaw powstała również świe-
tlica w Głuszczyźnie, która będzie 
oficjalnie otwarta w najbliższym 
czasie, ale obydwie świetlice już 
teraz są czynne przez cztery godzi-
ny dziennie - pięć dni w tygodniu. 
W ramach tego czasu odbywają się 
w nich  różne zajęcia i spotkania,  
na które organizatorzy serdecznie 
zapraszają i czekają także na inicjaty-
wy i pomysły samych mieszkańców.

Nowa filia Nie NArzeKA 
NA brAK PrAcy

Jest blisko i estetycznie, łatwy jest 
dojazd, są wolne miejsca parkin-
gowe oraz sprawna obsługa - taka 
jest większość opinii klientów nowej 
filii wydziału komunikacji w Do-
minowie, która działa już od kilku 
miesięcy.

Pierwszego dnia urząd, który ma 
swoją siedzibę w pomieszczeniach 
na targowisku w Dominowie, od-
wiedziło prawie 50 osób, z czego 

blisko połowa rejestrowała pojazdy. 
Rejestracja pojazdów to jedna z 

wielu spraw, które można załatwiać 
w Dominowie. Nowa filia Wydziału 
Komunikacji, Transportu i Dro-
gownictwa Starostwa Powiatowe-
go w Lublinie, przyjmuje również 
zgłoszenia o zbyciu lub nabyciu po-
jazdu, a także wydaje prawa jazdy, 
profile dla kandydatów na kierow-
ców oraz pozwolenia na samochody 

pożarnicze, karetki i inne pojazdy 
uprzywilejowane. W tym samym 
miejscu można także wprowadzić 
adnotacje, dotyczące zamontowania 
w pojeździe instalacji gazowej, haka 
holowniczego czy oznaczeń TAXI 
oraz uzyskać inne zaświadczenia 
albo załatwić sprawy, związane z 
wydawaniem praw jazdy.

Filia jest otwarta w dni robocze 
od godz. 7.30 do 15.30, natomiast 
obsługa klientów odbywa się mię-
dzy 7.45 a 14.45 po wcześniejszym 
ustaleniu terminu wizyty telefo-
nicznie pod numerem: 81 52 86 794 
lub mailowo pod adresem: glusk.
ktd@powiat.lublin.pl. 

Na potrzeby nowej filii Gmina 
Głusk użyczyła Powiatowi Lu-
belskiemu na 10 lat lokale, które 
znajdują się na placu targowym 
nieopodal poczty w Dominowie. 
Samorząd powiatowy odświeżył 
i umeblował pomieszczenia, na-
tomiast gmina będzie pokrywać 
koszty utrzymania filii, przekazując 
na ten cel 60 tys. zł rocznie.

Podobne filie działają w Bełży-
cach, Bychawie, Niedrzwicy Dużej, 
Niemcach i w Garbowie.

Uroczyste przecięcie wstęgi przed wejściem do nowej świetlicy

Świetlica kosztowała prawie milion złotych
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co, gdZie, kiedy 
W GMiNNej Kulturze
dZień DziecKA

Tegoroczny Dzień Dziecka obchodzono w tym roku pod hasłem „Kulturalny Dzień 
Dziecka”. Z tej okazji, w świetlicy Filii Bibliotecznej w Wilczopolu pojawił się średnio-
wieczny rycerz, który zaprezentował dzieciom strój i ekwipunek rycerski. Dzieci uczest-
niczyły również w warsztatach bębniarskich, podczas których było naprawdę bardzo, 
bardzo głośno. Był również czas na zabawy z animatorem na świeżym powietrzu.

„cudZe chwalicie swego Nie ZNacie” 
- WycieczKA Po GMiNie GłuSK

W czerwcu nie zabrakło chętnych do wycieczki z przewodnikiem po terenie gminy. I jak 
mówi przysłowie „cudze chwalicie swego nie znacie” okazało się, że w tym kontekście jest ono 
niezwykle trafne. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się wielu nowych informacji o zwiedzanych 
miejscach, które znajdują się na terenie gminy Głusk lub bardzo blisko niej. Był to m.in. kirkut, 
miejsce egzekucji z czasów II wojny światowej w lasku krępieckim, zabytkowa Brama – Wieża 
w Dominowie, kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie, młyny w Wilczopolu oraz Kazi-
mierzówce. Na koniec organizatorzy zaplanowali relaks w miejscowym „Barze pod pstrągiem” 
w Prawiednikach.
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gminy odbył się festyn rodzinny 
„Domino – Wianki”, połączony 
z możliwością zapisania się na 
szczepienie przeciwko COVID-19. 
Była to pierwsza większa impreza 
po pandemicznej przerwie. Biblio-
teka – Centrum Kultury przygoto-
wała wiele atrakcji dla najmłod-
szych uczestników festynu. Dzieci 
mogły korzystać z dmuchanych 
zjeżdżalni, puszczały bańki my-
dlane, uczestniczyły w grach,  

zabawach i konkursach prowadzonych przez animatorów. 
Największym zainteresowaniem cieszył się program z udzia-
łem bohaterów z bajki „Psi Patrol”. Po przedstawieniu była 
okazja do przybicia „piątki” z ulubionymi pieskami oraz 
wspólne fotografie.

Kolejnym punktem programu był występ Zespołu Tań-
ca Ludowego „Mały Głusk”, który zaprezentował bardzo 
rozbudowany program artystyczny z nowym tańcem w re-
pertuarze - krakowiakiem. Nie zabrakło też konkursu na 
najpiękniejszy, samodzielnie wykonany wianek. Po jego 
zakończeniu rozśpiewany korowód przeszedł nad stawy 
w Dominowie, gdzie odbyło się puszczanie wianków na 
wodę, a w drodze powrotnej poszukiwanie kwiatu paproci. 
Spotkanie zakończyły wspólne śpiewy wraz z zespołem 

kulTuRA

wakacyjNe wyjaZdy 
z bcK

festyN rodZiNNy „DoMiNo – WiANKi”

Biblioteka – Centrum Kultury 
zaprosiła małych mieszkańców 
gminy na jednodniowe wakacyjne 
wycieczki. Pierwszą z nich był wy-
jazd do Grodu Słowiańskiego, gdzie 
dzieci poznały życie w dawnej Pol-
sce, m.in. sposoby w jaki rozpalano 
ogień, jak zdobywano pożywienie 
lub spędzano wolny czas. Było strze-
lanie z łuku, pisanie gęsim piórem 
czy strzelanie z procy ziemniakami. 
Dzieci spróbowały również słowiań-
skiej strawy, a była nią pyszna zupa 
z dodatkiem pokrzyw.

Następnym celem małych tury-
stów była pracownia szkła. Tutaj od-
była się prezentacja wyrobu prostych 
naczyń szklanych oraz samodzielne 
grawerowanie na szkle. 

Następnym punktem wycieczki 
był park edukacyjno-rekreacyjny 
Owadolandia. Dzieci obejrzały tu 
popularne owady w niespotykanych 
rozmiarach, bo wielkości dorosłego 
człowieka. 

Kolejną wycieczką była Mo-
tylarnia. Tu w programie były 
warsztaty malowania na szkle, gra 
terenowa, oglądanie znalezionych 
w lesie materiałów pod mikrosko-
pem, a przede wszystkim wizyta 
w namiocie imitującym naturalne 
środowisko motyli, gdzie znajdują 
się żywe, przyjazne i przepiękne 
motyle od tych malutkich do na-
prawdę dużych.

Celem ostatniej wakacyjnej po-
dróży były Magiczne Ogrody. Jest 
to miejsce, gdzie wśród zieleni 
można znaleźć wiele atrakcji dla 
osób w różnym wieku. Dzieciom 
najbardziej podobała się wizyta 
w Mroczysku, na Krasnoludz-
kich Karuzelach i w Grodzie 
Krasnoludów.

O d s ier pn i a  2 021  rok u 
w Bibliotece – Centrum Kul-
tury w Dominowie funkcjonu-
je terminal Academiki. Jest to 
cyfrowa wypożyczalnia publi-
kacji naukowych tworzona ze 
zbiorów cyfrowych Biblioteki 
Narodowej. Umożliwia ona 
darmowy dostęp do niemal 
3,5 miliona książek i czaso-
pism objętych ochroną praw 
autorskich. To bogaty, stale 
uzupełniany zasób tekstów ze 
wszystkich dziedzin wiedzy 
oraz dokumentów będących 
świadectwem życia społeczne-
go minionych epok. Wszyst-
k ich czy telników chcących 
skorzystać z w y pożycza lni 
zapraszamy do Dominowa.
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Na gali  
Pti GeeK
Polskie Towarzystwo Informa-

tyczne zorganizowało w tym roku 
pierwszy ogólnopolski konkurs gier 
edukacyjnych GEEK (Gry Ekspery-
mentalne Edukacyjne Komputero-
we). Udział w nim wzięły 153 ze-

społy ze 116 placówek edukacyjnych 
z całej Polski. I miejsce w kategorii 
Implementacja Gry Przygoda Grze-
sia zajął zespół Panama w składzie: 
Natalia Jackowska, Maksymilian 
Choma, Paweł Snopek oraz opieku-
nowie Mariola Skoczylas i Łukasz 
Run - reprezentujący Szkołę Podsta-
wową im. 100-lecia Niepodległości 
Polski w Kalinówce. Wielka gala 
Światowego Dnia Społeczeństwa In-
formacyjnego i jubileuszu 40-lecia 
Polskiego Towarzystwa Informa-
cyjnego odbyła się w Filharmonii 
Narodowej w Warszawie. Na gali 
szkołę reprezentowała młodzież 

z zespołu Panama wraz z Małgo-
rzatą Guellard, dyrektor szkoły oraz 
Mariola Skoczylas.

pożegnanie 
lata
18 września br. odbył się fe-

styn szkolno-sołecki „Pożegnanie 
Lata”. Społeczność Kalinówki wraz 
z uczniami i nauczycielami z tutejszej 

szkoły - przy wsparciu wielu sponso-
rów - przygotowali wiele atrakcji ku-
linarnych i artystycznych. Uczestni-
cy imprezy mogli podziwiać talenty 
uczniów, wysłuchali wielu piosenek 
zaśpiewanych przez solistów oraz 
zespoły kameralne i klasowe. Okla-
skiwali grę na gitarze czy flecie oraz 
żywiołowo wykonane tańce. Można 
było także spróbować ciast upieczo-

nych własnoręcznie przez uczniów, 
którzy zorganizowali „słodki kier-
masz”, a dochód z niego przeznaczyli 
na zakup karmy dla szkolnych żół-
wi. Odbyły się także liczne animacje 
i konkursy. „Gwiazdą” popołudnia 
był Adam Witkowicz z Ośrodka 
Edukacji Muzycznej Intro, który 
prowadzi w szkole zajęcia muzycz-
no-taneczne oraz rytmiczne. 

SZkOłA

wieści Ze sZkół
KAlInóWKA

SP

WIlCZOPOle

SP
patron szkoły 
przyjęty  
w poczet  
błogosławionych

12 września br. odbyła się beaty-
fikacja kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, który jest patronem m.in. 
szkoły w Wilczopolu. 22 październi-
ka – w dniu święta szkoły – odbędą 
się główne uroczystości poświęco-
ne temu wydarzeniu. Dotychczas 
uczniowie wraz z nauczycielami 
brali udział w wielu projektach 
i konkursach poświęconych pamięci 
kardynała. To m.in. ogólnopolski 
projekt „Prymas Wyszyński - Czło-
wiek Niezwykłej Miary”, w którym 
Izabela Chrząstowska, uczennica 
SP w Wilczopolu zdobyła nagrodę, 
zajmując 3. m-ce. 

Uczniowie wzięli także udział 
w XXI edycji konkursu ogólnopol-

skiego „Stefan Kardynał Wyszyński 
– Prymas Tysiąclecia naszym Patro-
nem”. Cieszył się on bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów 
szkoły i także przyniósł sukcesy: 
3. miejsce w kategorii plastycznej 
klas 0-III zajęła Zuzanna Kołodziej, 
wyróżnienie w tej samej kategorii 
otrzymała Antonina Bezkorowajna, 
a Oliwia Kołodziej została wyróż-
niona w kategorii prac plastycznych 
klas IV-VI.

W ramach współpracy szkoły 
z biblioteką pedagogiczną w Lubli-
nie, zorganizowano (w siedzibie bi-
blioteki) wystawę „Papież i Prymas 
- wychowawcy młodych”. W przy-
gotowania do beatyfikacji włączyła 
się także biblioteka szkolna i za-
prezentowała wystawę o patronie 
szkoły połączoną ze wspomnienia-
mi o Stefanie Wyszyńskim - od śp. 
Marii Okońskiej, najwierniejszej 
współpracownicy kardynała, za-
łożycielki Instytutu Prymasa Wy-
szyńskiego oraz Anny Rastawickiej, 
żyjącego świadka przyjaźni Jana 
Pawła II i Prymasa Tysiąclecia, 
członkini Instytutu Prymasow-
skiego, pracownicy sekretariatu 
Prymasa Polski oraz propagatorki 

nauczania Stefana Wyszyńskiego.
Warto także wspomnieć o wysta-

wie wybranych przez uczniów cyta-
tów i myśli patrona szkoły i zapre-
zentowanie ich w formie osobistego, 
odręcznego pisma. W pierwszych 
dniach po beatyfikacji, koło biblio-
teczne przygotowało myśli, cytaty 
patrona szkoły i obrazki z modli-
twą o szczególne wstawiennictwo 
bł. Stefana Wyszyńskiego.

Uczniowie ze swoją pracą

Od lewej: Maksymilian Choma, Pawel Snopek i Natalia Jackowska. Laureatom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!



październik 2021 | nr 40 (1) 9

pomaganie 
przez zabawę
Uczniowie kl. 3b wraz z wycho-

wawczynią - Agatą Rekiel uczestni-
czyli w akcji charytatywnej na rzecz 
Nineczki-Kropeczki (dziewczynki 
chorej na SMA) i wylicytowali 
udział w warsztatach cyrkowych. 
Ćwiczenia okazały się dla niektó-
rych dużym wyzwaniem. Żaden 
trzecioklasista nie poddał się jed-
nak bez walki. 

pamiętają 
o bohaterach
Szkoła w Mętowie po raz kolejny 

włączyła się do ogólnopolskiej akcji 

,,BohaterON – włącz historię”. Ma ona 
na celu promowanie historii Polski 
XX w. oraz upamiętnienie uczest-
ników powstania warszawskiego 
poprzez liczne działania edukacyj-

ne. Uczniowie na zajęciach historii 
poznali wydarzenia związane z po-
wstaniem oraz przygotowali laurki, 
albumy i plakaty z życzeniami dla 
żyjących świadków tamtych drama-
tycznych wydarzeń. Wszystkie prace 
zostały dostarczone do rąk żyjących 
powstańców. Szkolnymi koordyna-
torkami akcji są Małgorzata Wojtyła-
-Drwal oraz Sylwia Wójcik.

sprzątamy 
świat
Od 20 września do połow y 

października na terenach wokół 
szkoły oraz w najbliższej okolicy 
zarówno przedszkolaki, jak i starsi 
uczniowie porządkują otoczenie. 
Działania te mogły zostać podję-
te dzięki pomocy Urzędu Gminy 

Głusk, który wspomógł akcję prze-
kazując worki na śmieci, rękawiczki 
oraz odbierając zebrane odpady. 
Szkolnym koordynatorem akcji jest 
Julia Ćwikła.

sukces 
w konkursie
Mikołaj Szymula (kl. 5b) otrzy-

mał wyróżnienie (za rysunek pla-
cu zabaw w Mętowie) w konkursie 
plastycznym „Lubelskie Pięknieje. 
Jak Fundusze Europejskie zmienia-
ją Twoją okolicę” organizowanym 
przez Lubelski Urząd Marszałkowski. 
Kapituła konkursowa, na czele z Ja-
rosławem Stawiarskim, marszałkiem 
województwa wyłoniła laureatów 
spośród ponad 450 nadesłanych prac. 
Gratulujemy!

SZkOłA

PRAWIednIKI

SP

MętóW

SP

wakacyjny 
odpoczynek 
ze szkołą!
W tym roku po raz kolejny od-

były się letnie kolonie dla uczniów 
szkoły w Prawiednikach. Atrak-
cji nie brakowało. Trzydzieścioro 

dzieci, wspólnie z Elżbietą Soba-
szek, dyrektor szkoły oraz Małgo-
rzatą Budzyńską wyjechało na obóz 
sportowy i taneczny nad Jez. Białe. 
Drugą część uczestników stanowi-
li członkowie „Artystyki” oraz jej 
kadra na czele z Piotrem Artymiu-
kiem. Przez 10 dni dzieci znalazły 
czas m.in. na trening judo i tańca, 
kąpiel w jeziorze, zabawę na placu 
zabaw. Były spacery nad jeziorem, 
gra w piłkę oraz zajęcia plastyczne. 
Organizatorzy nie zawiedli, pogo-
da dopisała, a dzieci – szczęśliwe 
i uśmiechnięte wróciły do domu.

– Serdecznie dziękuję wszystkim 
rodzicom, którzy poparli mój po-
mysł organizacji kolonii i zapisali 
swoje pociechy na wspólny, wakacyj-
ny odpoczynek – podkreśla Elżbieta 
Sobaszek. – Mam nadzieję, że nasze 
wyjazdy z „Artystyką” wpiszą się 
na stałe w szkolny harmonogram. 
Już teraz planujemy kolejny obóz, 
tym razem zimowy. Chcę, aby moi 
uczniowie mieli możliwość nauki od 
podstaw jazdy na nartach i snowbo-
ardzie. A więc kolejny odpoczynek, 
na który serdecznie zapraszam.

 Elżbieta Sobaszek

Zabawa integracyjna Zakwaterowanie w hotelu. Na razie miny nietęgie…

Zajęcie taneczne z instruktorem Filipem
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Akademia Footbolisty Głusk

sukces GoNi SuKceS

Ostatnie wakacyjne miesiące 
w szkółce piłkarskiej były bardzo 
intensywne. Poza obozem w Suścu, 
w którym udział wzięło niemal 
50 sportowców, letnia przerwa od 
szkoły przebiegała pod znakiem 
wielu turniejów:

ProcAMP 
cuP  
To ogólnopolski turniej piłki 

nożnej dla k lubów sportowych 
z terenów wiejskich. Mlodzi pił-
karze AF Głusk (rocznik 2009/10) 
w yg ra l i  najpier w e l i m i nac je 
z kompletem zwycięstw i zamel-
dowali się w finale, który odbył 
się w Ustce. Do pokonania mieli 
niemal 720 km.  Do nadmorskiej 
miejscowości przyjechało osiem 
najlepszych drużyn z całej Pol-
ski. W fazie grupowej piłkarze 
AF Głusk byl i jedną z dwóch 
najlepszych drużyn, gdzie po 
bardzo wyrównanych meczach, 
o zwycięstwie decydowały rzuty 
karne.  W walce o pierwsze miej-
sce zremisowali z AP Champions 
Ryjewo i przegrali z nimi dopie-

ro w rzutach karnych. Finał oka-
zał się ogromnym sukcesem. AF 
Głusk została wicemistrzem Polski

ePicoM  
cuP 
Był to kolejny, emocjonujący 

turniej drużyn rocznika 2012, 
którego sponsorem była EPICOM 
Sp. z o.o., firma która jest z AF 
niemal od początku powstania 
(bardzo dziękujemy!). Na sta-
dionie piłkarskim w Dominowie 
udział w rozgrywkach o puchar 
wzięło pięć drużyn z Lubelszczy-
zny. Zawodnicy AF z rocznika 
2012 sięgnęli tym razem po sre-
bro, ustępując jedynie drużynie 
z Lublina. 

Puchar  
Polski 
Pasmo sukcesów należy także do 

rodziców i trenerów, którzy po raz 
kolejny wzięli udział w rozgrywkach 
Pucharu Polski. Tym razem to za-
wodnicy Akademii Footbolisty siedli 
na trybunach i kibicowali rodzicom 
i trenerom, którzy dzielnie walczyli 
na murawie. Drużynie „seniorów” 
udało się wygrać aż dwa mecze, 
w trzecim ulegli 0:4 czwartoligowej 
Lubliniance. 

Wakacje 
z piłką
– Nie byłoby tych sukcesów, 

gdyby nie to, że przyk ładamy 
og romną wagę do t reningów 
i angażujemy się w nie na 150 
procent – mówi Sylwester Lis, 
trener rocznika 2012. - Za nami 

wakacje, jednak nawet wtedy nie 
zwalnialiśmy tempa. W sierpniu 
organizowaliśmy intensywne pół-
kolonie i obóz treningowy w Suścu 
– dodaje Jarosław Stępień, prezes 
i trener w AF. Łącznie w dodat-
kowych wakacyjnych koloniach 
i półkoloniach wzięło udział po-
nad 60 podopiecznych akademii. 

- Po tygodniowym obozie, gdzie 
trenowaliśmy dwa razy dziennie, 
rozegraliśmy mnóstwo sparingów. 
Wspólnie się integrujemy, widać też 
zdecydowany wzrost umiejętności 
zawodników – dodaje Jarosław Stę-
pień. Według trenerów, takie obozy, 
czy półkolonie dają tyle samo co 
3-miesięczne intensywne treningi. 

odkrywamy 
talenty
Nabór do drużyn AF trwa cały rok. 
obecnie w AF trenują nawet roczniki 2015/16 i 2017.

zajęcia odbywają się dwa i trzy razy w tygodniu, plus 
treningi indywidualne, w weekendy – mecze ligowe.

znajdź Akademia Footbolisty na Fb, 
sprawdź jak trenujemy i przyjedź na trening!. 

trener jarek tel.: 509436516 
trener Sylwek tel.: 507241676

Na obozie w Suścu nie mogło zabraknąć wodnych atrakcji

Rozgrywki o puchar z udziałem rodziców i trenerów

Tak się cieszą wicemistrzowie Polski z gminy Głusk

Koledzy z boiska i basenu
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P o  z a k o ń c z e n i u  s e z o n u 
2020/2021 wybrano nowy zarząd 
GLKS Głusk. Na kolejną dwuletnią 
kadencję prezesem został wybrany 
Sylwester Szymański, wiceprezesa-
mi zostali Michał Banach i Piotr 
Gęca. 

Dru ż y na seniorów ubieg ł y 
sezon zakończyła na siódmym 
miejscu z dorobkiem 49 punktów. 
Jako ciekawostkę należy dodać, że 
był to sezon z największą średnią 
punktów na mecz w historii wy-
stępów w A-klasie. W sierpniu do 

drużyny dołączyło kilku nowych 
zawodników, m.in. Piotr Prędota, 
były zawodnik ekstraklasy. - Na-
szym celem było miejsce w gór-
nej części tabeli. – mówi trener 
Mariusz Adamczyk. – Uważam, 
że zespół stać na osiągnięcie po-
stawionego przez nas zadania, 

a przyjście takiego zawodnika jak 
Piotrek Prędota może tylko pomóc 
młodym chłopakom w ich piłkar-
skim rozwoju.

Oprócz druż y ny seniorów, 
GLKS posiada także pięć dru-
żyn młodzieżowych. Najstarsza, 
czyli junior młodszy (rocznik 
2005-2007) rywalizuje w swojej 
kategorii wiekowej z drużynami 
zrzeszonymi w LZPN. Doskonale 
spisali się trampkarze starsi, któ-
rzy w ubiegłym sezonie wygra-
li ligę. – Chłopaki spisali się na 

medal, praca włożona w treningi 
zaprocentowała i możemy się cie-
szyć z kolejnego w historii tytułu 
mistrzowskiego dla klubu - mówi 
Piotr Gęca, kierownik drużyny.

Młodzicy młodsi (rocznik 2010-
2011) grają w dziewięcioosobowych 
drużynach. - Jestem dumny ze swo-
ich zawodników, juniorzy zdobyli 
tytuł mistrzowski, aktualnie naszym 
celem jest osiąganie jak najlepszych 
wyników w lidze juniora młodsze-
go, a zespół młodzików z każdym 
meczem wygląda coraz lepiej na 
boisku. - podkreśla Sylwester Szy-
mański, trener zespołów juniorów 
i młodzików

Drużyna orlików (rocznik 2012-

2013) prowadzona przez Mariusza 
Adamczyka występuje w turniejach 
organizowanych przez LZPN. - Je-
stem zadowolony z rozwoju mo-
ich zawodników, trenowanie i gra 
w piłkę sprawia im radość, a jeżeli 
te dwie rzeczy występują, to o roz-
wój nie trzeba się martwić - mówi 
Mariusz Adamczyk. 

Żaki młodsze (rocznik 2014-2015) 
prowadzone przez Michała Banacha 
debiutują w rozgrywkach. - Wyniki 
nie są teraz aż tak ważne, moim ce-
lem jest wszechstronny rozwój za-

wodników, a z postępów jakie osią-
gają chłopcy i dziewczynki jestem 
bardzo zadowolony – mówi trener.

Ostatnią grupą dziecięcą jest 
nowopowstała grupa skrzatów 
(rocznik 2016 i młodsi); trenerem 
zespołu jest Paweł Żołędziowski. 
- Grupa liczy kilkunastu zawod-
ników – chłopców i dziewczynki. 
Wszystkie chętne dzieci zapraszam 
na zajęcia, na pewno razem bę-
dziemy się świetnie bawić - mówi 
trener.

GLKS to także tenis stołowy. 
Zawodnicy rywalizują w LLTSA. 
- Mamy dwie drużyny, pierwsza 
w ystępuje w najw yższej l idze, 
natomiast drugi zespół w trzeciej 
lidze. Obie są w najlepszej formie 
w historii klubu i walczą o najwyż-
sze cele. Jedno jest pewne – w tym 
sezonie zajmiemy najwyższe miej-
sca w historii klubu. Zapraszamy 
również na zajęcia d la dzieci. 
Będą się one odbywać we wtor-
ki i czwartki od 15:30 w Szkole 
Podstawowej w Wilczopolu - mówi 
Eugeniusz Drwal, opiekun grupy 
tenisa stołowego i honorowy czło-
nek klubu. 

SpORT

GlKS Głusk

Nowy ZarZąd, 
NoWy SezoN

Piotr Prędota

Orlicy

Żaki

Juniorzy
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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 budynku OMEGA nad STOKROTKĄ

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

dożyNki 2021 
– to byłA uDANA iMPrezA

Uroczystość, która odbyła się 22 
sierpnia w Dominowie po rocznej, 
pandemicznej przerwie rozpoczęła 
się jak zwykle od korowodu i prze-
kazania tradycyjnego chleba wójtowi 
gminy Głusk Jackowi Anasiewiczo-
wi i przewodniczącej rady gminy 
Sylwii Jurek. Uczynili to tegoroczni 
starostowie - Olga Krzywicka z Klin 
i Artur Kukuryk z Wilczopola. Po 
„obtańczeniu” chleba dożynkowe-
go przez Zespół Tańca Ludowego 
„Mały Głusk” rozpoczęła się pre-
zentacja delegacji z sołectw, a także 
ogródków działkowych. Delegacje 
dożynkowe, pomimo zaskakująco 
deszczowego sierpnia, przyniosły 
piękne wieńce, kosze i inne prace 
wykonane z tegorocznych plonów, 
takich jak: zboża, warzywa, zioła 
czy kwiaty zebrane z ogrodów, pól 
i łąk. 

Podczas przemarszu korowodu 
dożynkowego ogłoszono sukcesy 
dwóch gminnych Kół Gospodyń 
Wiejskich. W półfinale wojewódz-
kim ogólnopolskiego konkursu «Ko-
bieta Gospodarna» w kategorii «cia-
sto jak dawniej» KGW z Żabiej Woli 

zajęło pierwsze miejsce z «tortem 
z mąki chleba razowego», a KGW 
Mętów zdobyło pierwszą nagrodę za 
pracę artystyczną - «serwetę riche-
lieu”. Dożynkowe kompozycje zosta-
ły poświęcone podczas dziękczynnej 
mszy świętej, której przewodniczył 
proboszcz parafii Błogosławionego 
Biskupa Władysława Gorala w Lu-
blinie ksiądz kanonik Mariusz Na-
konieczny.

W części artystycznej wystąpiły 
lokalne grupy wokalne i muzycz-
ne. Jako pierwsza zagrała Orkie-
stra Dęta Gminy Głusk, następnie 
wystąpił Zespół Tańca Ludowego 
«Mały Głusk». Obydwie zostały 
entuzjastycznie przyjęte przez pu-
bliczność. Kolejni artyści to Zespół 
Śpiewaczy «Głuskowianki», Zespół 
Szkolny Pieśni i Tańca «Janek i Ste-
fanek», Schola z Wilczopola, ucznio-
wie i absolwenci ze szkół z terenu 
gminy. 

Wieczorem publiczność bawiła 
się w rytm przebojów z lat 70. i 80. 
z zespołem «Alibii». W programie 
zespołu znalazł się także występ so-
bowtóra Maryli Rodowicz. Imprezie 

towarzyszyły zabawy na dmucha-
nych zjeżdżalniach i inne atrakcje 
dla dzieci, stoiska lokalnych twór-
ców oraz stoiska gastronomiczne, 
a całość zakończyła nocna dyskoteka 
pod chmurką.

Podczas tegorocznych dożynek 
trwała zbiórka na rzecz 16-letniego 
Dawida Grzesiaka z Lublina, który 
leczy się po wypadku drogowym. 

Podczas dożynek nie zabrakło 
również cennych inicjatyw, jak np. 
specjalne stanowisko, na którym 
można się było uczestniczyć w spisie 
powszechnym ludności. Pracownicy 
gminnego ośrodka pomocy społecz-
nej rozdawali także „pudełka życia” 
zawierające ważne informacje o pa-

cjentach. Ułatwiają one ratownikom 
medycznym niesienie skutecznej po-
mocy w stanach zagrożenia zdrowia 
i życia, gdyż ich zawartość mówi 
wszystko o pacjencie, na co choru-
je, jakie przyjmuje leki, na co jest 
uczulony.

Maryla Rodowicz w Dominowie? Prawie jak „oryginał”…

Foto szopa jedna z atrakcji dożynek

Tradycyjne „obtańcowanie” chleba dożynkowego

Dożynkowe prace wykonane z tegorocznych plonów


