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1. Wprowadzenie 

Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 – 2025 jest podstawowym i najważniejszym 

dokumentem jednostki samorządu terytorialnego, określającym obszary, cele i kierunki 

interwencji polityki rozwoju.  

Strategia uwzględnia zarówno potrzeby jak i oczekiwania całej wspólnoty lokalnej. Jako 

kluczowy plan postępowania władz samorządowych pełni rolę jednego z głównych narzędzi  

wspierania pozytywnych zmian oraz niwelowania pojawiających się barier. Stanowi diagnozę 

zagrożeń oraz szans rozwoju społecznego i gospodarczego.  

Strategia Rozwoju Gminy Głusk została przygotowana w wyniku wspólnych prac 

prowadzonych przez pracowników gminy, ekspertów oraz lokalną społeczność.  

Strategia jest spójna z celami i priorytetami określonymi w dokumentach szczebla krajowego 

i regionalnego, tj. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 

Obszary wiejskie; Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030r.; Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.).   

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 – 2025 wynika przede wszystkim 

z konieczności uaktualnienia dokumentu. Nie mniej jednak jest także odpowiedzią na 

dynamikę zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. 

Gmina to przede wszystkim wspólnota samorządowa, w której sytuacja społeczna, 

gospodarcza i demograficzna ulega ciągłym przeobrażeniom. Rosnące dysproporcje w 

dynamice rozwoju poszczególnych samorządów oraz zmiany obserwowanych trendów 

demograficznych w znacznym stopniu wpływają na sytuację ekonomiczno-społeczną gminy  

rozumianej, nie tylko jako jednostkę podziału administracyjnego, ale przede wszystkim jako 

ogół mieszkańców.    

Do czynników determinujących potrzebę aktualizacji Strategii należy zaliczyć również 

dostosowanie do nowych dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego oraz 

dokumentów nadrzędnych, w tym dokumentów nowego okresu programowania UE.  

Niniejsza Strategia określa cele i kierunki interwencji, służące efektywnemu podnoszeniu 

konkurencyjności Gminy Głusk oraz jej zrównoważonego rozwoju. Opiera się na 

konkretnych założeniach, mających na celu rozwiązanie problemów gospodarczych, 

społecznych i przestrzennych. Wskazuje rozwiązania niezbędne do stałego i efektywnego 

rozwoju całej wspólnoty. 
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2. Metodologia 

2.1. Założenia systemu zarządzania rozwojem  

Nowe wyzwania rozwoju regionalnego, zwłaszcza w kontekście spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej, spowodowały, zainicjowaną w 2009 roku, debatę dotyczącą 

sposobu planowania strategicznego na poziomie krajowym, jak i regionalnym. 

Dnia 27 kwietnia 2009 roku Rada Ministrów przyjęła „Założenia systemu zarządzania 

rozwojem Polski” – dokument określający wyzwania i zasady funkcjonowania systemu 

krajowego zarządzania strategicznego. Jeden z kluczowych wyznaczników polityki rozwoju, 

czyli spójność, rozumiana jest poprzez zidentyfikowane węzłowe obszary tematyczne i jasno 

określone cele realizacyjne oraz integrację wymiaru społeczno-gospodarczego i terytorialnego 

strategii. Dokument Rady Ministrów zaleca również zapewnienie integralności wszystkich 

polityk sektorowych, dziedzinowych i regionalnych, w tym również tworzonych i 

realizowanych na poziomie lokalnym. Kluczowe jest wprowadzenie ściślejszego powiązania 

kompleksowych dokumentów strategicznych (długookresowa i średniookresowa strategia 

rozwoju kraju) z innymi dokumentami strategicznymi (strategie rozwojowe o zasięgu 

ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym oraz różnorodne programy) tworzonymi dla 

poszczególnych dziedzin lub dla sektorów gospodarki. Powiązanie to powinno być tworzone 

na poziomie metodologicznym (struktura dokumentu, operacjonalizacja i zarządzanie przez 

cele, monitoring, ewaluacja, itp.) oraz współzależności celów. Takie podejście wzmocni 

koordynację działań rozwojowych i poprzez synergię przyniesie większe efekty w wymiarze 

społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. 

Na poniższym schemacie przedstawiony został aktualny system prowadzenia polityki 

rozwoju, oparty o hierarchiczny układ dokumentów strategicznych, wzajemnie ze sobą 

spójnych i powiązanych. Obejmuje on wytyczne płynące ze strategii Europa 2020, 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju oraz 9 

strategii zintegrowanych, obejmujących 8 strategii branżowych i Krajową Strategię Rozwoju 

Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. W tak ujęty system wpisuje 

się Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 

r.), stanowiąca z kolei podstawę do konstruowania subregionalnych i lokalnych dokumentów 

strategicznych. 

 

 



 STRATEGIA ROZWOJU GMINY GŁUSK NA LATA 2016-2025 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentalne wytyczne dotyczące polityki rozwoju płyną z nadrzędnych dokumentów 

europejskich,  określających  zasady  Europejskiej Polityki  Spójności.  Będąca  podstawą 

Europejskiej Polityki Spójności, Strategia Europa 2020, oparta została na trzech priorytetach:   

rozwoju   gospodarki   opartej   na   wiedzy   i   innowacjach, promocji   gospodarki 

oszczędzającej  zasoby,  zielonej  i  konkurencyjnej, sprzyjaniu  gospodarce  o  wysokim 

zatrudnieniu, sprzyjającej spójności społecznej i terytorialnej. Istotnej  modyfikacji uległa 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu „EUROPA 2020” 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju                                               

„Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności” 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020.                

Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,      

sprawne państwo. 

Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2010 -2020:    

Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie 

Strategia Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 (z perspektywą 

do 2030 r.) 

8 strategii branżowych:  

- Rozwoju Transportu                         

- Rozwoju Bezpieczeństwa   

  Narodowego RP                            

 - Bezpieczeństwo Energetyczne       

   i Środowisko  

- Rozwoju Kapitału Społecznego 

- Innowacyjności i Efektywności  

  Gospodarki 

- Zrównoważonego Rozwoju   

  Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 

- Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

- Sprawne Państwo 

Koncepcja  

Przestrzennego 

Zagospodarowania  

Kraju 2030 

 

 
Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Województwa 

Lubelskiego 2015 
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zasada  redystrybucji  środków  europejskich,  która  w  ostatnich  latach  została 

przeorientowana z funkcji wyrównawczej na wzmacnianie konkurencyjności obszarów 

silnych i lepsze wykorzystanie istniejących potencjałów rozwojowych. 

Głównym  dokumentem  szczebla  krajowego,  wskazującym strategiczne  zadania  państwa 

w horyzoncie  czasowym  spójnym  z  dokumentami  europejskimi,  tym  samym  oddającym 

priorytety  rozdziału  funduszy  europejskich  na  lata  2014-2020, jest  średniookresowa 

Strategia   Rozwoju   Kraju   2020 – Aktywne  społeczeństwo,  konkurencyjna  gospodarka, 

sprawne państwo. Określone w dokumencie, podstawowe priorytety rozwoju, koncentrujące 

główne  działania  i wyznaczające  kierunki  interwencji,  mające  na  celu  przyspieszenie 

procesów rozwojowych, obejmują: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjną gospodarkę 

oraz spójność społeczną i terytorialną. 

Dopełnieniem i swoistym narzędziem realizacji priorytetów, określonych przez dokument 

Strategii Rozwoju  Kraju  2020, jest 9 strategii zintegrowanych, których zadaniem pozostaje 

rozwinięcie działań SRK i uszczegółowienie reform w niej określonych. Z punktu widzenia 

lokalnej  polityki  rozwoju  kluczowe  miejsce  zajmuje  dokument  Krajowej  Strategii  

Rozwoju Regionalnego 2010-2020:  Regiony,  Miasta,  Obszary  wiejskie.  Zgodnie z  

przedstawionym w nim, nowym paradygmatem rozwoju regionalnego, w proces planowania 

strategicznego należy włączyć następujące wytyczne: 

 wykorzystywanie zasobów endogenicznych regionów (uniezależnianie się od 

transferów zewnętrznych); 

 tworzenie polityk wieloletnich i zdecentralizowanych w przeciwieństwie do 

dotychczasowych dotacji jednorazowo przeznaczanych na działania krótkoterminowe; 

 finansowanie inwestycji wyselekcjonowanych (jako tych działań, które w 

największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i 

powodują jego dyfuzję); 

 wieloszczeblowe  zarządzanie  polityką  regionalną – zaangażowanie wielu partnerów, 

tworzenie i utrwalanie szerokich partnerstw między instytucjami publicznymi i  

społeczeństwa  obywatelskiego tak, by zapewnić skuteczny i wielopoziomowy system 

zarządzania polityką rozwoju; 

 zróżnicowane podejście do różnych typów  regionów – wykorzystywanie specjalizacji  

regionalnych i subregionalnych  oraz  reagowanie  na  specyficzne bariery rozwojowe. 
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Spośród  pozostałych  strategii  zintegrowanych, szczególnie  ważne  dla  lokalnej  polityki 

rozwoju jest uwzględnienie wytycznych płynących z tych strategii, które w istotnym stopniu 

dotyczą obszarów związanych z zakresem zadań własnych JST. 

Tak zdefiniowany układ instytucjonalny programowania polityki rozwoju, w którym 

dokumenty niższego szczebla uwzględniają priorytety wynikające z programów nadrzędnych, 

wzmacnia efekty rozwojowe poprzez jednoznaczne określanie kluczowych kierunków 

interwencji. Skutkować ma to koncentracją środków publicznych na jasno zdefiniowanych 

celach rozwojowych. 

 

2.2. Nowy model prowadzenia polityki rozwoju 

Realizacja nowego podejścia do zarządzania strategicznego krajem zakłada wdrażanie jednej, 

wspólnej polityki, określającej cele dla wszystkich podmiotów (publicznych, społecznych i 

prywatnych). Wszystko to w celu stymulowania konkurencyjności w skali lokalnej, 

regionalnej, krajowej i międzynarodowej oraz zwiększania spójności terytorialnej poprzez 

wspomaganie rozprzestrzeniania się procesów rozwoju z ośrodków (obszarów) najszybciej 

rozwijających się na pozostałe obszary, przy jednoczesnym wykorzystywaniu specyficznych 

regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych. Nowe podejście zakłada 

koncentrację interwencji wszelkich polityk publicznych na wybranych obszarach 

tematycznych i przestrzennych (tzw. obszarach  strategicznej interwencji). Oznacza to 

wzmacnianie  strategicznego  wymiaru  realizacji  polityk  publicznych,  czyli  doprowadzenie  

do stanu koncentracji na tych tematach i na tych terytoriach, które albo mają silny potencjał 

rozwojowy, albo wymagają interwencji publicznej w celu rozwiązania zidentyfikowanych 

problemów (likwidacji barier rozwojowych). Istotne przy tym jest sieciowanie powiązań 

instytucjonalnych i funkcjonalnych wszelkich podmiotów (szczególnie publicznych) 

włączonych w realizację polityk publicznych. Warunkiem skuteczności jest stała poprawa 

jakości zarządzania  politykami  publicznymi  i  wzmocnienie  koordynacji hierarchicznej 

(pomiędzy różnymi szczeblami struktury zarządzania państwem) i horyzontalnej (pomiędzy 

różnymi obszarami tematycznymi) wszelkich polityk publicznych służących zdefiniowanemu 

rozwojowi lokalnemu, regionalnemu i kraju. 
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2.3. Polityka zorientowana terytorialnie 

Nowy model zarządzania strategicznego rozwojem wynika z delegacji  prawnych  zapisanych 

w  Ustawie  z  dnia 6  grudnia 2006  roku   o   zasadach prowadzenia polityki  rozwoju, 

nowelizowanej po raz ostatni we wrześniu 2014 roku. Art. 4 Ustawy stanowi, że politykę 

rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów 

programowych. Wedle art. 9 Ustawy, strategiami rozwoju są: długookresowa strategia 

rozwoju kraju, średniookresowa strategia rozwoju kraju oraz inne strategie rozwoju – 

dokumenty  określające podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju odnoszące się 

do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju przestrzennego, w tym obszarów 

funkcjonalnych. 

Nowelizacja   ustawy   o   zasadach   prowadzenia   polityki   rozwoju   wprowadziła  pojęcia 

programów  rozwoju  gmin  i  powiatów.  Programy  te są  dokumentami  o  charakterze 

operacyjno-wdrożeniowym,  realizującymi  kierunki  i  cele  określone  w  średniookresowej 

strategii  rozwoju  kraju,  strategiach  sektorowych,  regionalnych,  rozwoju  przestrzennego,    

a także w programach wieloletnich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych.    

Z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym wynika natomiast, że rady gmin mogą 

przyjmować programy gospodarcze oraz wyznaczać kierunki działania wójtom, burmistrzom 

i prezydentom miast, a rady powiatów wyznaczać kierunki działania zarządom powiatów. 

Dotychczas  przyjmowane  dokumenty strategii rozwoju gmin były przyjmowane w oparciu o 

tę podstawę prawną i stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianie. 

Ustawa z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym definiuje 

pojęcie obszaru funkcjonalnego, przez który należy rozumieć „obszar szczególnego zjawiska 

z zakresu gospodarki  przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący 

zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, 

charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami  i  przewidywanymi jednolitymi  celami 

rozwoju”, natomiast  przez  miejski  obszar  funkcjonalny  ośrodka wojewódzkiego – „typ  

obszaru funkcjonalnego obejmującego miasto będące siedzibą władz samorządu 

województwa lub wojewody oraz jego bezpośrednie otoczenie powiązane z nim 

funkcjonalnie”. Koncepcja  obszarów  funkcjonalnych  jest  spełnieniem  nowych  regulacji 

europejskich i polskich w zakresie polityki rozwoju. Ma ona polegać na integracji działań 

różnych podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych wobec terytoriów 

określonych nie tylko administracyjnie, a przestrzennie i funkcjonalnie. Obszary  
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funkcjonalne niekoniecznie  muszą  więc  pokrywać  się  z  granicami  podziałów 

administracyjnych, ale uwzględniać funkcjonalne powiązania geograficzne, przestrzenne oraz 

społeczno-gospodarcze. 

Wzrost znaczenia polityki zorientowanej terytorialnie dyktowany jest lepszym 

dostosowaniem interwencji do potrzeb i potencjałów poszczególnych obszarów, 

wykorzystaniem endogenicznych   charakterystyk danego terytorium, a w mniejszym zakresie 

– na  zewnętrznym  wsparciu, czyli wyrównawczych transferach finansowych. Ma stanowić 

odpowiedź na niski poziom kapitału społecznego, a w szczególności deficyty współpracy,  

koordynacji,  podejścia  strategicznego oraz mało  efektywne  wydatkowanie środków. 

Najważniejszymi instrumentami realizacji polityki zorientowanej terytorialnie pozostają: 

kontrakt  terytorialny  i  Zintegrowane  Inwestycje  Terytorialne  (ZIT).  Kontrakt  terytorialny  

(który zastąpił kontrakt wojewódzki) oznacza „umowę, określającą cele i przedsięwzięcia 

priorytetowe,  które  mają  istotne  znaczenie dla  rozwoju  kraju oraz wskazanego w niej 

województwa, sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie, 

opracowywanych  przez  zarząd  województwa,  programów  służących realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności”. ZIT to narzędzie, zaproponowane przez Komisję 

Europejską w aktach prawnych na nową perspektywę, bazujące na tworzeniu i rozwijaniu 

partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego: miast i obszarów powiązanych z nimi 

funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) – dla wspólnej 

realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przy  połączonym finansowaniu z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego  Funduszu  Społecznego. Gwarantuje to 

elastyczność oraz skuteczne wdrażanie zintegrowanych działań poprzez uproszczone 

finansowanie, a także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe 

możliwości oddziaływania projektów unijnych. 

Najważniejszym celem implementacji podejścia terytorialnego i związanych z nim 

instrumentów, jest mobilizowanie do współpracy różnych partnerów, w układach 

terytorialnych, jak i sektorowych, uprawdopodabniające skuteczną koordynację polityk 

rozwoju i poprawę efektywności interwencji publicznych. 

Nadrzędnym założeniem opracowania Strategii Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 

było wyznaczenie celów i kierunków rozwoju oraz określenie narzędzi ich realizacji.  

Strategia będzie podstawą decyzji inwestycyjnych i prorozwojowych podejmowanych przez 

władze samorządowe i inwestorów w najbliższych latach. 
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Główne tezy dokumentu zostały oparte na diagnozie społeczno-gospodarczej obszaru 

objętego Strategią, badaniu ankietowym mieszkańców, analizie problemowej, analizie SWOT 

oraz określeniu kluczowych obszarów strategicznych.  

Podczas prac nad strategią za pomocą metody SWOT określone zostały najważniejsze 

elementy rozwoju Gminy. Wypracowano wnioski diagnostyczno-projektowe, sformułowano 

wizję i misję rozwoju Gminy do roku 2025, a także określono cele strategiczne i operacyjne, 

kierunki rozwoju oraz system monitorowania i ewaluacji Strategii. 

Dzięki szerokiemu zaangażowaniu w proces kształtowania dokumentu, jakim jest Strategia 

Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 składające się na nią elementy stanowią 

konsolidację świadomych rozwiązań i propozycji prowadzenia polityki rozwoju Gminy 

Głusk. Jest wyzwaniem dla całej społeczności lokalnej.    

 

3. Metodologia prac nad strategią 

Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 powstała z wykorzystaniem metody 

partycypacyjnej z uwzględnieniem zarówno sfery przestrzennej, społecznej jak                                    

i gospodarczej. W prace nad dokumentem zaangażowani byli przedstawiciele władz 

samorządowych, instytucji kultury, oświaty, opieki społecznej, organizacji pozarządowych, 

lokalni liderzy życia społecznego i przedsiębiorcy. Cele i kierunki rozwoju Gminy na lata 

2016-2025 zostały opracowane w trakcie spotkań informacyjnych z elementami warsztatów, 

spotkań konsultacyjnych i spotkań sektorowych.  

Dokonano analizy stanu społeczno-gospodarczego i badania ankietowego dotyczącego 

jakości życia mieszkańców gminy.  

Zadbano również o zintegrowanie z dokumentami strategicznymi na szczeblu krajowym                              

i regionalnym, w celu zapewnienia możliwości aplikowania o środki zewnętrzne w ramach 

nowej perspektywy finansowej.  

 

4. Ogólna charakterystyka Gminy  

4.1. Położenie i podział administracyjny Gminy 

Gmina Głusk jest gminą wiejską położoną w środkowej części województwa lubelskiego                         

i wschodniej części powiatu lubelskiego. Gmina zajmuje obszar 64 km
2
, sąsiadując 

bezpośrednio z południowymi i wschodnimi dzielnicami Lublina przy dwóch drogach 
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wylotowych: krajowej S-17 w stronę Chełma i granicy wschodniej oraz wojewódzkiej 835                

w kierunku Biłgoraja. Gmina Głusk sąsiaduje z siedmioma gminami: 

- Niedrzwica Duża – od zachodu 

- Miastem Lublin – od północy i zachodu 

- Miastem Świdnik – od północy  

- Mełgiew i Piaski – od wschodu  

- Jabłonna i Strzyżewice – od południa 

 

Rysunek 1- Położenie Gminy Głusk 
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Rysunek 2 – Mapa Gminy Głusk 

 

 

 

Przez teren gminy przepływa rzeka Skrzyniczanka, która wpływa do rzeki Czerniejówki, a ta 

stanowi jeden z dopływów rzeki Bystrzycy. Gmina Głusk składa się z 16 sołectw w obrębie 

których znajduje się 17 miejscowości: Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, 

Ćmiłów, Dominów, Głuszczyzna, Kazimierzówka, Kalinówka, Kliny, Mętów, Majdan 

Mętowski, Nowiny, Prawiedniki Kolonia, Prawiedniki, Wilczopole - Kolonia, Wilczopole 

Wieś, Wólka Abramowicka, Żabia Wola. 

Gmina Głusk leży w całości w jednostce fizjograficznej zwanej Wyniosłością Giełczewską 

(343.17) i wraz z innymi jednostkami współtworzy Wyżynę Lubelską. Wyniosłość 

Giełczewska jest najwyższą, środkową częścią Wyżyny Lubelskiej z kulminacją w Bożym 
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Darze (306 m n.p.m.). Od północy przechodzi bez wyraźnej granicy w Płaskowyż Świdnicki. 

Od strony wschodniej granicą jest dolina Wieprza, zachodniej dolina Bystrzycy, a od strony 

południowej granicę stanowi Padół Zamojski, którym płynie do Wieprza rzeczka Por. 

Najbardziej zwartą częścią Wyżyny jest Wyniosłość Giełczewska, która w sposób zasadniczy 

różni się od sąsiednich mezoregionów.  O zwartości przyrodniczej i krajobrazowej gminy 

świadczy w głównej mierze jej przynależność do jednej jednostki taksonomicznej. Posiada 

ona wszystkie przewodnie cechy mezoregionu.  

Uwarunkowania przyrodnicze Wyniosłości Giełczewskiej, oceniane dla potrzeb rozwoju 

gminy Głusk, wynikają z fizjonomii krajobrazu, będącego syntezą ukształtowania terenu, 

nagromadzonych zasobów i walorów przyrody oraz jego pokrycia antropogenicznego. 

Pod względem funkcjonalnym gmina leży w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina, w tak 

zwanym obszarze „zielonego pierścienia” i stanowi dynamicznie urbanizującą się strefę 

podmiejską. 

 

4.2. Wody 

Niemal w całości Gmina Głusk objęta jest dorzeczem Bystrzycy i jej prawobrzeżnego 

dopływu Czerniejówki. Jedynie niewielki wschodni fragment jest objęty dorzeczem rzeki 

Stawek, będącej lewobrzeżnym dopływem Wieprza.  

Gmina jest uboga w wody powierzchniowe, co jest typowe dla obszarów wyżynnych, 

zbudowanych z utworów przepuszczalnych. Wody powierzchniowe, reprezentowane są przez 

Bystrzycę, Czerniejówkę, Skrzyniczankę oraz sztuczne zbiorniki wodne (Dominów, Mętów, 

Żabia Wola). Wody podziemne płynące na terenie gminy Głusk należą do kategorii I i II.  

Dla utrzymania wysokiej jakości wód podziemnych niezbędne jest właściwe 

zagospodarowanie stref ochronnych ujęć wody.  

 

4.3. Gleby 

W Gminie Głusk przeważają gleby brunatne wytworzone z utworów lessowatych, piasków 

gliniastych i glin lekkich, a także gleby płowe (pseudobielicowe) wytworzone z utworów 

lessowatych i gleby bielicowe, wytworzone z piasków luźnych i piasków gliniastych lekkich. 

W dolinach rzecznych Czerniejówki i Bystrzycy występują: mady rzeczne oraz gleby 

mułowo-torfowe, deluwia i rzadziej gleby torfowo-murszowe. 

Wśród gruntów ornych dominują gleby z klasy IIIa i IIIb. Są to gleby średnio dobre. 
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4.4. Fauna i flora 

Fauna 

W lasach stwierdzono gniazdowanie relatywnie dużej grupy dziuplaków: 3 gatunki 

dzięciołów (w tym 1 stanowisko rzadkiego dzięcioła czarnego), 6 gatunków sikor, kowalika, 

pełzacza leśnego i 2 gatunki muchołówek – szara i żałobna. Ponadto na terenie gminy 

zanotowano występowanie 9 gatunków płazów, 4 gatunki gadów, 92 gatunki ptaków 

lęgowych i 16 gatunków ssaków 

Ze względu na rolniczy charakter gminy wiele zwierząt polnych znajduje schronienie                       

w okolicznych lasach. Obserwuje się żerujące sarny i myszołowy. Miejscami występują  

samce ortolana, należące tak jak potrzeszcz i przepiórka do gatunków zagrożonych 

wyginięciem w Europie Zachodniej.  

Największe walory przyrodnicze posiada dolina Czerniejówki. W tym rejonie stwierdzono              

9 gatunków płazów (w tym rzekotkę drzewną, kumaka nizinnego, ropuchę zieloną). Na 

terenach podmokłych znajdują się liczne gatunki ptaków: czajka, krzyżówka, strumieniówka, 

potrzos, dziwonia, perkoz, kokoszka, łyska, brzęczek. 

Flora 

Krajobraz gminy bogaty jest w lasy, łąki i pastwiska występujące w dolinach rzeki Bystrzycy                              

i Czerniejówki, kępy śródpolnych zadrzewień i zarośli, sady oraz pojedyncze drzewa.                         

W lasach występują rozmaite gatunki drzew i krzewów.  W krajobrazie dominują pospolite 

rośliny naczyniowe, niemniej jednak występują tu również gatunki chronione i rzadkie 

(łącznie stwierdzono 29 takich gatunków). Duży udział w budowie zbiorowisk roślinnych 

mają gatunki synantropijne, również obcego pochodzenia. Do zbiorowisk roślinnych na 

terenie gminy należą: ols (dolina Czerniejówki, powyżej stawów w Dominowie), łęgi (dolina 

Czerniejówki i Bystrzycy), grąd, dąbrowa świetlista (Majdan Mętowski, w kompleksie 

Dąbrowa oraz w lasach chłopskich Głuszczyzna i Kol. Prawiedniki), kontynentalny bór 

mieszany, zbiorowiska kserotermiczne (kompleks Dąbrowa, Ćmiłów i Kol. Prawiedniki), 

zbiorowiska roślinne łąk i pastwisk, zbiorowiska wodne i szuwarowe (zakola Czerniejówki i 

Bystrzycy, stawy, rowy melioracyjne), zbiorowiska synantropijne. 

Na terenie gminy Głusk stwierdzono występowanie 11 gatunków roślin prawnie chronionych,                  

w tym 7 gatunków podlegających ochronie częściowej i 4 – ścisłej. 

Gatunki objęte ochroną ścisłą: 
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 Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora) – las chłopski na wschód od Prawiednik 

Kolonii; 

 Lilia złotogłów (Lilium martagon) – kilkanaście okazów w lesie na południe od 

Majdanu Mętowskiego i w lesie w rejonie Ćmiłowa; 

 Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum) – 1 płat o pow. 1 m
2
 w lesie chłopskim 

Ćmiłów; 

 Rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera) – Nowiny, las sosnowy na północ od wsi, 

przy zachodniej granicy Gminy Głusk, około 300 okazów; 

Gatunki objęte ochroną częściową: 

 Kruszyna pospolita (Frangula alnus) – gatunek pospolity w lasach całej Gminy; 

 Kalina koralowa (Viburnum opulus) – najliczniej w lesie prywatnym koło Prawiednik 

Kolonia; 

 Porzeczka czarna (Ribes nigrum) – pojedyncze krzewy w olszynach w dolinie 

Czerniejówki; 

 Przytulia wonna (Galium odoratum) – Las Dąbrowa, lasy prywatne w rejonie 

Ćmiłowa i Kol. Prawiedniki; 

 Kopytnik pospolity (Asarum europaeum) – uroczysko Dąbrowa, lasy prywatne w 

rejonie Prawiednik; 

 Konwalia majowa (Convallaria majalis) – uroczysko Dąbrowa, w lasach prywatnych 

koło Ćmiłowa, Kol. Prawiedniki i Głuszczyzny; 

 Pierwiosnek lekarski (Primula versis) – pojedyncze okazy w lesie prywatnym koło 

Ćmiłowa. 

 

4.5. Klimat 

Decydującą rolę w kształtowaniu pogody na terenie gminy Głusk odgrywają masy powietrza 

polarno – morskiego i kontynentalnego oraz w nieco mniejszym stopniu - powietrza 

zwrotnikowego. Średnia roczna temperatura powietrza dla gminy wynosi +8
o
C. 

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią temperaturą +18,7
o
C, zaś najzimniejszym 

styczeń, ze średnią temperaturą powietrza -3,0
o
C. Charakterystyczną cechą klimatu tego 

obszaru jest długi czas trwania okresów: letniego (100-110 dni) i wegetacyjnego (210-220 

dni). Średnia roczna suma opadów wynosi około 550 mm. Największe natężenie opadów 
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występuje w miesiącach letnich – 220 mm. Najmniej opadów notuje się w miesiącach 

zimowych. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 80 dni. 

 

4.6. Leśnictwo 

Szatę roślinną reprezentują: lasy, drzewa przydrożne, różne formy zieleni ozdobnej, 

towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, roślinność szuwarowa, zaroślowa i łąkowa, a także 

roślinność użytkowa pól uprawnych i ogrodów. 

Lasy na obszarze gminy zajmują powierzchnię 472 ha. Lesistość utrzymuje się na poziomie 

7,26% i jest jedną z najniższych w województwie lubelskim, w którym wynosi około 28%.                  

W bezpośrednim sąsiedztwie gminy znajdują się trzy kompleksy leśne: od strony Prawiednik 

– Las Dąbrowa (Zemborzycki), od strony Klin, Kazimierzówki – Las Wierzchowiska i od 

strony Mętowa – Las Skrzynicki. Lasy te stanowią kontynuację wymienionych kompleksów 

leśnych. 

Gmina Głusk, z uwagi na małą lesistość należy do terenów stosunkowo ubogich pod 

względem faunistycznym. Najcenniejszymi terenami są nieduże kompleksy leśne, a 

zwłaszcza ich obrzeża oraz łąki w dolinach Czerniejówki i Bystrzycy, głównie na odcinkach 

meandrujących rzek.  

4.7. Pomniki przyrody 

Północno-zachodni obszar gminy to granice Czerniejowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Jest to jeden z elementów obszarów chronionych województwa lubelskiego. 

Na obszarze gminy istnieją dwa pomniki przyrody:  

1. Jałowiec pospolity o obwodzie pnia 85 cm, rosnący w Wilczopolu - Kolonii, obok 

posesji numer 89; 

2. Lipa drobnolistna o obwodzie pnia 315 cm, rosnąca w Kol. Prawiedniki, obok posesji 

numer 3. 

4.8. Historia 

Informacje ogólne 

Przez tereny położone na południowy – wschód od granic Lublina oraz obecnej gminy Głusk, 

przebiegał w średniowieczu uczęszczany trakt ruski vel lubelski. W okresie nowożytnym 

został on zastąpiony „traktem skrzyneckim” biegnącym od Lublina przez Abramowice do 

Rawy Ruskiej. Najstarsze wsie gminy jak Wilczopole, Mętów i Ćmiłów – wzmiankowane już 

od XIV, XV wieku – należały pierwotnie do drobnej szlachty zagrodowej. 
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W II poł. XVII wieku nastąpił proces kumulacji małych majątków w jednych rękach. Tak 

stało się w przypadku Tomasza Kazimierza Głuskiego z Drzewc, który posiadł Dominów, 

Abramowice, część Wilczopola, Ćmiłów i Skrzynice (poza gminą). Jako ukoronowanie 

swojej działalności Tomasz Kazimierz  Głuski założył rolnicze miasteczko Głusko, 

(późniejszy Głusk), a prawa miejskie  w 1686 roku nadał sam Król Jan III Sobieski. Następni 

już XVIII – wieczni właściciele dóbr, zabiegali o pozyskanie kolejnych terenów. 

O tym, że Głusk był niegdyś samodzielnym miastem świadczy zachowany do dzisiaj 

zabytkowy układ urbanistyczny i kilka ciekawych zabytków. 

W latach 20 – tych XIX wieku dobra przeszły w ręce Grabowskich. Jednocześnie zaczęła 

spadać ranga Głuska jako centrum i głównej siedziby właścicieli. Sparaliżowany sąsiedztwem 

wielkich aglomeracji, nękany pożarami i epidemiami, odsunięty od ruchu turystycznego 

wskutek poprowadzenia nowej strategicznej szosy Lublin – Piaski, w latach 1869/70 utracił 

prawa miejskie. 

Po reformie w 1973 roku Głusk stał się siedzibą gminy w woj. Lubelskim. W 1987 roku 

włączono w granice Lublina płn. obszar gminy wraz z Głuskiem i Abramowicami. 

Przynależności administracyjne świeckie i kościelne 

Przed powstaniem województwa lubelskiego dzisiejszy obszar gminy należał jako część 

ziemi lubelskiej do woj. sandomierskiego, a po 1474 r. – do nowoutworzonego woj. 

lubelskiego. Po utracie niepodległości, w r. 1773 tereny województwa znalazły się pod 

zaborem austriackim i weszły w skład Prowincji Polskiej. Po 1785 r. występował jako cyrkuł 

lubelski w Galicji Zachodniej. W Księstwie Warszawskim – powiat lubelski w tymże 

departamencie. W czasach Królestwa Kongresowego – obwód i powiat lubelski w woj. 

lubelskim. Po Powstaniu Listopadowym przemianowano województwa na gubernie. Po 1842 

r. tereny wokół Głuska znalazły się ponownie w powiecie lubelskim. Następstwem Powstania 

Styczniowego była wzmożona rusyfikacja i unifikacja ziem Królestwa z Imperium 

Rosyjskim, co próbowano osiągnąć poprzez rozdrobnienie jednostek administracyjnych, 

umożliwiających skuteczniejszy nadzór policyjny. Uszczuplona gubernia lubelska podzielona 

została na powiaty i gminy wiejskie. Głusk stał się siedzibą gminy, jednak w 1869 r. utracił 

prawa miejskie (w ramach represyjnego likwidowania miast podupadających ). Po wybuchu I 

wojny światowej, w r. 1915 tereny powiatu lubelskiego znalazły się pod okupacją austriacko-

węgierską. Wprowadzone początkowo obwody, w r. 1917 zastąpione zostały dawnymi 

gminami. Tu – gminą Lublin. W okresie międzywojennym przywrócono historyczne 
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przynależności administracyjne w postaci województw i powiatów. Głusk mianowano 

siedzibą gminy Zemborzyce. Podczas II wojny światowej, Lublin i jego okolice znalazły się 

w odnośnym dystrykcie i powiecie Generalnej Guberni. Po wyzwoleniu, obszar gminy 

Zemborzyce z siedzibą w Głusku należał do województwa i powiatu lubelskiego. Po reformie 

1973 r. Głusk sam stał się siedzibą gminy w woj. lubelskim. W 1987 r. włączono w granice 

Lublina płn. obszar gminy wraz z Głuskiem i Abramowicami. Stąd do końca 2013 r. siedziba 

władz gminnych znajdowała się poza jej granicami. Obecnie, po zakończeniu budowy 

nowego budynku biurowego, siedziba Urzędu Gminy Głusk znajduje się w Dominowie. 

W zakresie administracji kościelnej – gmina jest jednowyznaniowa. Jej miejscowości obecnie 

należą do 7 parafii rzym.- kat. W tym do 3 znajdujących się na terenie gminy: parafia 

rzymsko – katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Kazimierzówce 

(utworzenie parafii w 1947 r.) należące miejscowości – Kazimierzówka, Kalinówka; parafia 

pod wezwaniem Narodzenia NMP – Matki Bożej Siewnej w Wilczopolu (utworzenie w 1984 

r.) należące miejscowości – Wilczopole - Kolonia, Wilczopole Wieś, Kliny oraz Majdan 

Mętowski; parafia pod wezwaniem św. Ducha w Ćmiłowie (utworzenie w 1987 r.) należące 

miejscowości – Ćmiłów, Mętów, Żabia Wola i Prawiedniki Kolonia. Pozostałe miejscowości 

należą do 4 parafii położonych poza granicami gminy. Parafia pod wezwaniem Świętego 

Jakuba Apostoła na ulicy Głuskiej w Lublinie (założenie parafii 1398 r.) należące 

miejscowości – Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Dominów, Wólka 

Abramowicka; parafia pod wezwaniem M.B. Częstochowskiej w Żabiej Woli obejmująca 

miejscowość Prawiedniki Wieś; parafia pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Czerniejowie 

obejmująca miejscowość Głuszczyznę oraz parafia w Krężnicy Jarej pod wezwaniem św. 

Floriana obejmująca miejscowość Nowiny. 

Struktura osadnicza i własnościowa 

Mocno obecnie uszczuplona gmina Głusk historycznie zintegrowana była z terenami 

przyległymi bezpośrednio do południowej granicy Lublina i znajdującymi się tam głównymi 

miejscowościami Abramowicami, Dominowem i XVII-wiecznym miastem Głuskiem. 

Najstarsze ślady kulturowe odnotowuje się jednak w Mętowie, gdzie przechowały się relikty 

ciałopalnego cmentarzyska kurhanowego z przeł. IX/X w., przebadane pod koniec XIX w. 

przez Olechonowicza, następnie po II wojnie św. przez J. Gurbę, a ostatnio przez J. 

Niedźwiedzia. 
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Najstarsze wsie gminy, jak Wilczopole, Mętów, Ćmiłów vel Śmiłów, wzmiankowane już od 

XIV, XV w. należały pierwotnie do drobnej szlachty zagrodowej Wilczopolskich, 

Smiłowskich, Mętowskich, Dominowskich, Głuskich, a następnie Oszczepalskich, 

Stępkowskich, Skorkowskich. W 2 połowie XVII w. nastąpił proces kumulacji małych 

majątków w jednych rękach. Tak stało się w przypadku Tomasza Kazimierza Głuskiego z 

Drzewc, który posiadł Dominów, Abramowice, część Wilczopola, Ćmiłów, Wólkę 

Abramowicką oraz odleglejsze Skrzynice (poza gminą). 

Następni już XVIII-wieczni właściciele klucza dóbr, zabiegali o pozyskanie kolejnych 

terenów, nawet odległych, jak w przypadku Stefana i Aleksandra Gałęzowskich, którzy w l. 

79/80 dokupili Prawiedniki (od Kiełczewskich) oraz poza gminą Bochotnicę Kościelną (ob. 

Nałęczów). W l. 20 XIX w. dobra przeszły w ręce Grabowskich. Jednocześnie zaczęła spadać 

ranga podupadającego gospodarczo Głuska, jako centrum i głównej siedziby właścicieli. 

Sparaliżowany sąsiedztwem wielkiej aglomeracji, nękany pożarami i epidemiami, wreszcie 

odsunięty od ruchu tranzytowego wskutek poprowadzenia po prostej, nowej strategicznej 

szosy Lublin-Piaski, w latach 1869/70 utracił prawa miejskie. W 1885 r. nastąpiło 

wydzielenie przez Marię Stroynowską z d. Grabowską dóbr Dominów, a następnie ich 

rozbudowa w eklektyczną rezydencję z folwarkiem, ogrodem i rozległymi stawami 

hodowlanymi, o tradycji jeszcze szesnastowiecznej. Obecnie poza Dominowem zabudowa 

dworska zachowała się tylko w Abramowicach – poza gminą. W ciągu dziejów, na części wsi 

i folwarków ciążyły zobowiązania wobec kościołów i klasztorów, jak np. Dominowie – 

spłacającym dziesięcinę lubelskim dominikanom; niektóre zaś wręcz stanowiły własność 

duchowną jak Głuszczyzna, należąca do jezuitów chodelskich, czy wieś Mętów – w XVIII w. 

w rękach dominikańskich. Natomiast Wilczopole stanowi przykład kolonizacji niemieckiej 

już z końca XIX w. Na gruntach folwarku Wilczopole powstała skolonizowana wieś Kliny, 

pierwotnie podzielona na 20 równych działek. Trwałym jej przykładem są pozostałości zboru 

baptystów. Podobnej kolonizacji podlegały już w pocz. XX w. Prawiedniki. 

Część dóbr klucza głuskiego uległa rozdrobnieniu w l. 20 XX w. w ramach tzw. małej 

parcelacji (Dominów, Mętów) lub wylicytowana przez Towarzystwo Kredytu Ziemskiego 

(Kalinówka). Po II wojnie światowej majątki ponownie rozparcelowano. Spektakularnie 

Dominów, gdzie na obszarze wartościowego zespołu dworsko-parkowego i folwarcznego z 

historycznymi stawami hodowlanymi, ulokowano w 1962 r. zamknięty Zakład Poprawczy dla 

Nieletnich. Adaptacja dworu i parku dla potrzeb tej placówki doprowadziła do zatarcia 
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głównych cech zabytkowych zespołu. Podobnie w Abramowicach – od 1946 r. 

przeznaczonych na szpital psychiatryczny i klinikę Akademii Medycznej. 

Paradoksalnie Głusk (obecnie Głusk dzielnica Lublina) nadający nazwę gminie leży poza jej 

granicami. Zmajoryzowany przez rozrastający się Lublin, sukcesywnie traci odrębność 

urbanistyczną i architektoniczną. Zwłaszcza, iż zacieranie się układu lokacyjnego z 

prostokątnym rynkiem i znakomitym ratuszem z przeł. XVII/XVIII w. rozpoczęło się już od 

połowy XIX w., po utracie praw miejskich. 

Historyczna sieć drożna 

Przez tereny położone na południowy-wschód od granic Lublina oraz obecnej gminy Głusk, 

przebiegał w średniowieczu uczęszczany trakt ruski vel lubelski, zastąpiony następnie w 

okresie nowożytnym „traktem skrzyneckim”, biegnącym po wschodniej stronie Czerniejówki 

od Lublina via Abramowice, Głusk, Dominów, Skrzynice, Chmiel, Olszankę, Krzczonów, 

Sobieską Wolę, Żółkiewkę, Tomaszów, Lubyczę Królewską do Rawy Ruskiej. W Głusku 

następowało „życiodajne” dla Wilczopola odgałęzienie tej trasy ku staremu traktowi 

ruskiemu, z którym łączyła się przed Piaskami (od pocz. XIX w. z nowszą szosą). W pobliżu 

południowej granicy gminy, w Chmielu przypadało skrzyżowanie traktów idących na wschód 

(z pominięciem Lublina) ku południowemu-zachodowi, czyli do Krakowa oraz drogi idącej 

diagonalnie, ze Lwowa poprzez Zamość, Krasnystaw (lub Krzczonów), Lublin – do 

Warszawy. Widomym skutkiem takich „pulsujących” styków dróg, było szczególnie liczne 

występowanie karcz§m, co potwierdza przykład Chmiela. Zastąpienie w 1. 20 XIX w. traktu 

skrzynickiego strategiczną szosą o przebiegu północno-zachodnim – południowo-wschodnim 

Lublin – Suchodoły – Piaski – Fajsławice – Łopiennik – Krasnystaw – Zamość, znacznie 

pogorszyło koniunkturę Głuska i w rezultacie stało się jedną z przyczyn utraty praw 

miejskich. 

Obecnie rangę głównych arterii komunikacyjnych posiada wymieniona trasa na Piaski oraz 

ulepszona dawna droga o przebiegu pn.-pd., poprowadzona lewym brzegiem Czerniejówki, z 

Lublina na Wysokie przez Ćmiłów, Czerniejów i Jabłonnę. Połączenie z daleko wysuniętymi 

na zachód Prawiednikami, stanowi historyczna droga lokalna wybiegająca z Mętowa, 

utwardzona na całej długości.  

Architektura obronna 
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Na terenie gminy brak zabytków tej kategorii. Miasteczko Głusk jako rolnicze, miało 

charakter otwarty. Nie stwierdzono żadnych materialnych reliktów umocnień; brak jest 

również odnośnych przekazów w źródłach pisanych. 

Zaledwie domniemanie, stanowi militarna interpretacja rozległych zbiorników wodnych po 

zachodniej stronie zespołu dworskiego w Dominowie, o tradycji sięgającej okresu 

nowożytnego, nie potwierdzona ani w obecnym terenie, ani źródłowo. 

Architektura rezydencjonalna i zieleń komponowana 

Kluczowe miejscowości jak Głusk i Abramowice były włączone uprzednio w granice 

Lublina, zatem Dominów stanowił odosobniony na terenie gminy przykład zachowanych 

pozostałości zespołu dworsko-parkowego i folwarcznego. Od XVI w. wzmiankowany był tu 

wyprzedzająco przed dworem, folwark z ogrodem, specjalizujący się w hodowli ryb, z 

którego zyski odprowadzano w ręce dominikanów lubelskich. Do dzisiaj przechowały się 

relikty założenia XIX w. – przebudowany dwór, wzniesiony w końcu XIX. dla 

Stroynowskich, neogotycka brama wjazdowa z budynkiem gospodarczym oraz ślady parku – 

szpaler grabowy i nieliczne pomnikowe drzewa. Natomiast trwale kontynuowana jest tradycja 

stawów hodowlanych na prawym brzegu rzeki Czerniejówki. Zachowała się również 

częściowo zabudowa folwarczna, zaadoptowana do współczesnych funkcji jak np. obiekt przy 

szosie lubelskiej przeznaczony na dom weselny. Wobec pozostałych zespołów dworskich i 

folwarcznych, na ogół o przybliżonej lokalizacji dysponujemy przekazami pisanymi i planami 

archiwalnymi. Najwcześniej, bo już w XVI w. odnotowany jest folwark Mętowskich w 

Mętowie, pokazany na planie z 1873 r. Jedna z najstarszych miejscowości – Wilczopole, 

posiadała w XVII w. „dwór wielki” Lubowieckich z browarem w otoczeniu parku oraz 

wzmiankowany folwark XIX w. rozparcelowany pod koniec tego samego stulecia. Zachowały 

się XIX -wieczne plany folwarku nic nie wnoszące w zakresie uściślenia jego lokalizacji. 

Reliktowe pozostałości folwarku i zieleni komponowanej, w 1988 r. zostały skreślone z 

ewidencji PSOZ. 

W wieku XVIII funkcjonował w Prawiednikach potwierdzony przez K. Koźmiana „dwór 

ogromny drewniany z sienią na przestrzał”, już wtedy w b. złym stanie (nie zachowany), być 

może usytuowany był w okolicach istniejącego stawu. Natomiast pozostałości zespołu 

folwarcznego znajdującego się po prawej stronie szosy z Lublina widoczne na mapie 

Kwatermistrzostwa z 1830 r. widoczne były jeszcze po II wojnie światowej. Jeden z 

budynków wykorzystywany był również jako czteroklasowa szkoła podstawowa. Park nie 
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zachowany. Również XVIII-wieczną tradycje posiadały niezachowane folwarki w 

Głuszczyźnie, gdzie do okresu powojennego przetrwał spichlerz murowany z budynkiem 

gospodarczym i pozostałościami ogrodu, a także w Żabiej Woli, gdzie znajdował się „folwark 

drewniany z ogrodem warzywnym” . 

Architektura sakralna 

Gmina nie posiada kościołów o wartościach zabytkowych. Kościoły w Ćmiłowie, 

Kazimierzówce i Wilczopolu reprezentują architekturę nowoczesną. Świątynię ćmiłowską, 

wysuniętą ku szosie i usytuowaną wśród skromnej zabudowy jednorodzinnej, charakteryzuje 

bardzo masywna i twarda bryła, wpisująca się w lokalny krajobraz. W Prawiednikach 

miejscowa tradycja przechowała wieść o zatopionym w tutejszym stawie kościele i 

sporadycznie dochodzącym dźwięku jego dzwonów. 

W zakresie kapliczek, warta odnotowania jest nowożytna domkowa, murowana kapliczka w 

Dominowie, z figurą św. Jana Nepomucena oraz drewniana domkowa w Głuszczyźnie 

również z figurką św. Jana Nepomucena. W Dominowie znajduje się jedyna na tym terenie 

drewniana kapliczka słupowa. 

Jeśli chodzi o krzyże, można zaobserwować duże ich nagromadzenie zarówno przy trakcie 

skrzynickim, jak i drodze z Lublina do Jabłonny, co ukazuje Mapa Kwatermistrzostwa z 1830 

r. Krzyże obecnie istniejące, posiadają świeżą metrykę – należy rozróżnić kilka drewnianych 

obiektów w Klinach oraz żeliwny na czterostopniowym cokole, drewniany krzyż w Majdanie 

Mętowskim oraz kilka drewnianych w Prawiednikach. W Żabiej Woli – 2 drewniane krzyże: 

1918 r. z napisem „Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie” oraz z 1954 r. 

krzyż z pasyjką.  

Miejsca pamięci 

W gminie Głusk nie ma obiektów tej kategorii, natomiast w najbliższym sąsiedztwie,                    

w miejscowości Krępiec (gm. Mełgiew), w lesie, w odległości ok. 1,5 km. od szosy Lublin-

Piaski, znajduje się pomnik upamiętniający zbrodnie hitlerowskie. Monument umieszczono w 

miejscu, gdzie w latach 1942-43 grzebano zwłoki więźniów Majdanka, a także dokonywano 

masowych egzekucji, jak np. w kwietniu 1942 r., kiedy to rozstrzelano 3 tyś. Żydów z 

Majdanka, a następnie złożono ich zwłoki do dołów, zapoczątkowując w ten sposób szereg 

bezimiennych grobów. W 1943 r. w ramach akcji zacierania śladów zbrodni niemieckich, 

zwłoki wydobywano i palono, a prochy ponownie zsypywano do dołów. Dokładna liczba 

ofiar nie jest możliwa do ustalenia.  
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Architektura użyteczności publicznej 

Wyłączony z granic gminy Głusk, posiada wręcz podręcznikowy przykład barokowego 

ratusza z przełomu XVII/XVIII w., o wyjątkowo malowniczej architekturze z ozdobnymi 

wolutowymi szczytami, którego nie można pominąć. Na odnotowanie zasługuje odrębna 

grupa obiektów jakimi były karczmy. Tradycja, od XVI w. wiąże się z Mętowem oraz 

Kazimierzówką, stanowiącą przykład osadotwórczej roli uczęszczanej karczmy przy szosie 

piaseckiej. 

Jedynym budynkiem szkolnym z okresu międzywojennego zachował się obiekt w Mętowie, 

pierwotnie drewniany, wtórnie obmurowany. Usytuowany przy szosie, zajmuje skraj dużej, 

niezagospodarowanej działki, obsadzonej topolami.  

Budownictwo przemysłowe 

Zaliczamy tu jedyną cegielnię, potwierdzoną w okresie międzywojennym należącą do 

folwarku Kalinówka. Na planach z lat 20/30 XX w. uwzględnione są jako jej zabudowa dwa 

murowane czworaki, z których jeden zachował się do dzisiaj ale jest całkowici 

przebudowany.  

Stosunkowo licznie reprezentowane są na omawianym terenie stare młyny. Najwcześniej 

wzmiankowany – mętowski, o tradycji XVI w., zaznaczony na mapie K. Pertheesa z 1784 r., 

oraz uwzględniony na kilku planach z XIX w. wraz z czworakami – uległ całkowitemu 

spaleniu w 2012 roku. 

Również z okresu staropolskiego sięga tradycja młyna w Prawiednikach. Obecny elektryczny 

młyn drewniany (wcześniej wodny) w 1979 r. odbudowany został po pożarze, przy użyciu 

ocalałych materiałów.  

W Wilczopolu zachował się młyn drewniano-murowany nieużytkowany, wzniesiony w latach 

dwudziestych XX w. Obok istniał tartak. W Kazimierzówce zaś znajduje się dobrze 

zachowany młyn z kamienia wapiennego, z dekoracyjnymi obramieniami z czerwonej cegły, 

elektryczny, wzniesiony w okresie międzywojennym. Obecnie nieużytkowany. 

Ruralistyka 

Na terenie gminy występują układy wyłącznie jednodrożnicowe z obu- lub jednostronną 

zabudową – w przypadku położenia na wyższym, prawym brzegu Czerniejówki 

Egzemplifikację tego drugiego rozwiązania stanowi Mętów, Prawiedniki i Żabia Wola. Wsie 

usytuowane są przy głównych trasach komunikacyjnych, w tym Wilczopole – przy 

odgałęzieniu nowożytnego traktu na Piaski, o zanikłej obecnie randze. W gminie dominuje 
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zabudowa siedliskowa o charakterze rozluźnionym, poza Majdanem Mętowskim ze 

stosunkowo gęstą zabudową. Sporadycznie występują starsze typy siedlisk z zabudową 

okólnikową, jak np. w zagrodzie młynarskiej w Prawiednikach, z budynkami jednak już XX 

w. Starsze przykłady zagród, z reguły napotykane są we wsiach na wysokim, trudniej 

dostępnym brzegu rzecznym, z zachowanymi rytmicznie rozmieszczonymi dojazdami po 

skarpie jak w Mętowie czy Prawiednikach. 

Starsza zabudowa w większości została wyparta przez nową, bez walorów 

architektonicznych. Najcenniejsze przykłady chałup zachowały się w Mętowie jak np. 

zrębowa chałupa z dachem czterospadowym krytym strzechą nr 63, z podupadającą 

zabudową gospodarczą. Wartościowsze przykłady budownictwa międzywojennego występują 

w Wilczopolu, Majdanie Mętowskim. W Wilczopolu-Kolonii zachowały się budynki 

gospodarcze z kamienia wapiennego i czerwonej cegły (w większości podupadające już 

technicznie), z pocz. XX w., świadectwo kolonizacji. 

Charakterystyczny jest proces przyśpieszonego zanikania starych budowli, co 

zdezaktualizowało już Spis Zabytków Architektury i Budownictwa w Polsce, woj. lubelskie, 

wydany w 1985 r. Ciągle jeszcze czytelne są pierwotne łanowe rozmierzenia pól w 

najstarszych wsiach: Mętowie, Ćmiłowie, Wólce Abramowickiej i Żabiej Woli tworzące 

charakterystyczny pejzaż pól pasmowych. 

 

4.9. Dziedzictwo kulturowe 

Na terenie gminy działają następujące instytucje kulturalne:  

 Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk – instytucja z szeroką ofertą kulturalną dla 

mieszkańców gminy oferująca m.in. warsztaty familijne, plastyczne, teatralne, 

taneczne, językowe, filmowe, zajęcia fitness, kluby kobiet i osób 50+; 

 Brama-Wieża – Skansen Wsi Głuseckiej – świetlica kulturalno-turystyczna; 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Dominowie oraz jej Filia Biblioteczna w Wilczopolu. 

Księgozbiór biblioteki liczy 16 455 woluminów co stanowi ok. 0,19% w porównaniu 

do województwa lubelskiego (liczba woluminów w województwie 6 876 569). 

Ponadto w bibliotece zarejestrowanych jest 840 czytelników, co stanowi ok. 0,17% 

porównując z województwem (liczba czytelników w województwie 415 989). W 

ciągu roku wypożyczanych jest około 16 000 książek. Biblioteka prowadzi również 

wypożyczalnie czasopism oraz działalność informacyjną i promującą 
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upowszechnianie czytelnictwa w naszym środowisku. Współpracuje ze szkołami, 

przedszkolami i stowarzyszeniami pożytku publicznego z terenu gminy; 

 Orkiestra Dęta Gminy Głusk; 

 Kapela z Prawiednik; 

 Gminny Ludowy Klub Sportowy „Głusk”; 

 Stowarzyszenie Zespół Tańca Ludowego „Mały Głusk”; 

 Kościoły; 

 Stowarzyszenie „Dobry Siew”. 

Na obszarze gminy zachowało się kilka ciekawych zabytków kultury materialnej                              

o charakterze rezydencjonalnym oraz religijnym. Do najcenniejszych należą: 

 Pozostałości zespołu dworsko-parkowego i folwarcznego w Dominowie; 

 Opuszczony budynek szkolny z okresu międzywojennego w Mętowie;   

 Zabudowa mieszkalno-gospodarcza staropolskiego młyna w Prawiednikach (obecnie 

zaadaptowana na funkcje rekreacyjne);  

 Młyn drewniano-murowany, wzniesiony w XX w. w Wilczopolu; 

 Młyn z kamienia wapiennego w Kazimierzówce, z dekoracyjnymi obramieniami                             

z czerwonej cegły, elektryczny, wzniesiony w okresie międzywojennym; 

 Murowana nowożytna domkowa kapliczka w Dominowie, z figurą św. Jana 

Nepomucena;  

 Drewniana domkowa kapliczka w Głuszczyźnie z pomnikiem św. Jana Nepomucena; 

 Kapliczka słupowa w Dominowie; 

 Drewniane krzyże w Klinach i w Prawiednikach; 

 Żeliwny krzyż na czterostopniowym cokole w Majdanie Mętowskim; 

 Drewniane krzyże w Żabiej Woli z 1918 r. oraz z 1954 r.;  

 Pozostałości wczesnośredniowiecznego cmentarzyska kurhanowego na terenie 

Mętowa z pojedynczym obiektem wpisanym  do rejestru zabytków woj. Lubelskiego 

pod  nr A/379. 

4.10. Demografia 

W Gminie Głusk w 2015 r. liczba mieszkańców wynosiła 9851 osób, zaś średnia gęstość 

zaludnienia 154 osób na km
2
,
 
co na przestrzeni ostatnich lat oznacza wzrost o ok. 5 osób na              

1 km
2
 w ciągu roku.   
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Tabela 1 – Liczba ludności w Gminie Głusk w latach 2010- 2014 

Liczba ludności  2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem  8419 8702 8989 9268 9583 

- kobiety 4343 4488 4635 4781 4954 

- mężczyźni 4076 4214 4354 4487 4629 

Ludność na 1 km
2 

131 135 140 144 149 

Kobiety na 100 

mężczyzn 

106 106 106 106 107 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Ludności UG Głusk 

 

Wykres 1 - Zmiana liczby mieszkańców Gminy Głusk w latach 2010-2016 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Ludności UG Głusk 

 

Wykres 2 – Procentowa struktura mieszkańców w podziale na płeć w gminie Głusk w roku 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Ludności UG Głusk 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

8419 

8702 

8989 

9268 

9583 

0.52% 

0.48% 

Kobiety  Mężczyźni 
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Z danych przedstawionych w Tabeli 1 wynika, że od roku 2010 liczba mieszkańców na 

terenie Gminy Głusk wzrosła o 1164 osoby. W analizowanym przedziale czasowym kobiety 

stanowiły znaczną większość, a ich liczba na 100 mężczyzn wahała się w granicach 106 -107. 

Kobiety stanowią również największy % ogólnej liczby ludności tj. 51,70%, zaś mężczyźni 

stanowią o 3,4% mniej populacji w ogólnej liczbie ludności, co przedstawia Wykres 1.  

Wykres 1 ukazuje zmiany liczby ludności Gminy Głusk w latach 2010-2014. Na podstawie 

danych w nim zawartych, możemy zauważyć, że w porównaniu do lat ubiegłych w 2014 roku 

na terenie Gminy Głusk odnotowano największy wzrost liczby ludności (o 315 osób)                                      

w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najmniejszy wzrost zarejestrowano natomiast w 2013 

roku.   

 

Tabela 2 - Ruch naturalny ludności w Gminie Głusk w latach 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Małżeństwa 104 91 103 89 82 

Urodzenia żywe 96 102 103 106 103 

Zgony 74 82 50 65 65 

Przyrost naturalny 22 20 53 41 38 

małżeństwa na 1000 ludności 12,4 10,5 11,5 9,6 8,6 

urodzenia na 1000 ludności 11,4 11,7 11,5 11,4 10,8 

zgony na 1000 ludności 8,8 9,4 5,6 7 6,8 

przyrost naturalny na 1000 ludności 2,6 2,3 5,9 4,4 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Głusk 

 

Przyrost naturalny w Gminie Głusk wykazuje trend malejący pomimo chwilowego 

zachwiania tendencji w 2012 roku, kiedy to kształtował się na najwyższym poziomie 5,9 w 

stosunku to rozpatrywanego przedziału czasowego. W 2014 roku na 1000 mieszkańców 

wyniósł 4,0 i był niższy o 1,9 od roku 2012. Pomimo znacznej liczby zgonów w latach 2010-

2014 odnotowano stosunkowo wysoki wskaźnik liczby urodzeń żywych. Natomiast liczba 

zawieranych małżeństw w 2014 roku w porównaniu do 2010 roku zmniejszyła się o 22. 
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Tabela 3 – Migracje ludności na pobyt stały w Gminie Głusk w latach 2010 – 2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Zameldowania 487 486 478 464 525 

Wymeldowania 109 127 152 121 154 

SALDO MIGRACJI 378 359 326 343 371 

Procentowy udział w stosunku do liczby mieszkańców 

Zameldowania 5,78 5,58 5,31 5 5,47 

Wymeldowania 1,29 1,45 1,69 1,3 1,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Głusk 

 

Saldo migracji utrzymuje się na niemal stałym, dodatnim poziomie. Pomimo początkowej 

tendencji spadkowej liczby zameldowań w 2014 roku przybyło 525 osób tj. o 61 więcej niż           

w roku poprzednim. Procentowy udział zameldowań w stosunku do liczby mieszkańców 

najwięcej wynosił w 2010 roku i pomimo ciągłego spadku do 2013 roku (5 punktów 

procentowych) w 2014 roku wzrósł o 0,47%. Natomiast największą liczbę wymeldowań 

odnotowano w 2012 roku (1,69%), zaś najmniejszą w 2013 roku (1,3%). 

 

Tabela 4 - Ludność według wieku w Gminie Głusk w latach 2009-2014 

Rok 

Wiek 

0-2 3-6 7-12 13-15 16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65+ 

2009 96 400 565 347 564 660 611 1400 1144 1087 397 838 

2010 96 428 823 349 542 595 616 1407 1162 1102 444 855 

2011 102 463 623 338 507 670 632 1560 1328 1192 499 788 

2012 103 503 649 303 504 697 644 1548 1376 1178 548 936 

2013 106 531 682 306 504 680 642 1601 1475 1177 568 996 

2014 103 530 754 337 472 699 658 1644 1462 1179 600 1145 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Głusk 

 

W latach 2009-2014  liczba mieszkańców w wieku 0-6 zwiększyła się o 137 osób, a w wieku 

powyżej 50 lat zwiększyła się o 602 osoby. Wpływ na tego typu zjawisko ma stosunkowo 

wysoka liczba urodzeń żywych oraz utrzymująca się przewaga liczby zameldowań nad liczbą 

wymeldowań. 
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4.11. Edukacja i oświata 

W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Gminy Głusk funkcjonowało 6 przedszkoli 

niepublicznych: Niepubliczne Przedszkole „Elemelek” w Wilczopolu – Kolonii, Przedszkole 

Niepubliczne „Kubuś” w Mętowie, Przedszkole „Tajemniczy Las” w Prawiednikach , 

Przedszkole „Mały VIP” w Kalinówce, Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Dominowie, 

Niepubliczne Przedszkole „Kucykowa Kraina” w Kalinówce oraz 2 punkty przedszkolne: 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Prawiednikach i Klub Przedszkolaka w Kalinówce 

prowadzony przez Stowarzyszenie Nasza Szkoła. 

Gmina Głusk prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w 

Prawiednikach oraz 3 zespoły szkół w skład, których wchodzą szkoły podstawowe i 

gimnazja: Zespół Szkół w Wilczopolu - Kolonii (SP i Gimnazjum im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego), Zespół Szkół  w Mętowie (SP i Gimnazjum im. Jana Pawła II) oraz Zespół 

Szkół w Kalinówce. Przy szkołach podstawowych działają oddziały przedszkolne tzw. 

„zerówki”  

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wynosiła 1012 w tym: w oddziałach 

przedszkolnych 170, w szkołach podstawowych – 610, zaś w gimnazjach – 232 ( wg danych 

SIO stan na dzień 31.03.2014 r. ). W roku szkolnym 2014/2015 liczba uczniów wzrosła  i 

wynosiła, ogółem -1054, w tym w oddziałach przedszkolnych -119, szkołach podstawowych -

680 i w gimnazjach - 255 uczniów (wg danych SIO stan na 31.03.2015r.). Analizując dane 

demograficzne gminy należy stwierdzić, że z uwagi na obserwowany  wzrost liczby 

mieszkańców w gminie nie przewiduje się niżu demograficznego w szkołach w najbliższych 

latach, co potwierdza poniższy wykres. 

 

Tabela 5. Przewidywana liczba dzieci w poszczególnych szkołach wg danych meldunkowych 

Przewidywana liczba dzieci w poszczególnych szkołach wg danych meldunkowych 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

ZS w Kalinówce 287 292 305 312 326 327 312 

ZS w Mętowie 590 598 591 603 582 589 588 
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ZS w Wilczopolu 142 146 149 154 159 162 173 

PSP Prawiedniki 118 124 125 124 121 106 105 

Gmina Głusk 1137 1160 1170 1193 1188 1184 1178 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Głusk 

 

Wykres 3. Przewidywana liczba dzieci w poszczególnych szkołach wg danych meldunkowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Głusk 
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Tabela 6 – Liczba dzieci w szkołach prowadzonych przez Gminę Głusk 

Szkoła   

  31.03.2013 30.09.2013 31.03.2014 30.09.2014 31.03.2015 30.09.2015 

Klasa 
liczba 

uczniów 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

liczba 

oddziałów 

SP w 

Kalinówka 

"0" 27 1 46 2 46 2 33 2 35 2 43 2 

I 23 1 22 1 21 1 51 3 51 3 51 3 

II 35 2 25 1 26 1 21 1 21 1 49 3 

III 17 1 35 2 35 2 28 1 28 1 22 1 

IV 24 1 21 1 21 1 36 2 37 2 26 1 

V 23 1 23 1 23 1 25 1 25 1 39 2 

VI 10 1 23 1 23 1 24 1 24 1 26 1 

SUMA 159 8 195 9 195 9 218 11 221 11 256 13 

Gim. w 

Kalinówce 

I 11 1 14 1 14 1 24 1 23 1 22 1 

II 15 1 10 1 10 1 12 1 12 1 23 1 

III 21 1 16 1 16 1 10 1 10 1 9 1 

Suma 47 3 40 3 40 3 46 3 45 3 54 3 

SP w Mętowie 

"0" 89 4 79 4 77 4 43 2 42 2 23 1 

I 52 2 59 3 58 3 81 4 80 4 54 3 

II 45 2 51 2 50 2 58 3 57 3 79 4 

III 47 2 46 2 47 2 49 2 49 2 56 3 
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IV 29 2 47 2 47 2 49 2 49 2 51 2 

V 53 2 32 2 32 2 48 2 48 2 49 2 

VI 35 2 54 2 54 2 31 2 31 2 48 2 

SUMA 350 16 368 17 365 17 359 17 356 17 360 17 

Gim. w 

Mętowie 

I 44 2 48 2 48 2 56 3 56 3 34 2 

II 41 2 46 2 45 2 48 2 48 2 56 3 

III 51 2 41 2 40 2 46 2 46 2 47 2 

Suma 136 6 135 6 133 6 150 7 150 7 137 7 

SP w 

Wilczopolu - 

Kolonii 

"0" 21 1 22 1 23 1 20 1 20 1 18 1 

I 11 1 13 1 13 1 15 1 15 1 22 1 

II 14 1 12 1 12 1 14 1 14 1 15 1 

III 18 1 17 1 17 1 11 1 12 1 14 1 

IV 15 1 18 1 18 1 17 1 17 1 12 1 

V 18 1 15 1 15 1 17 1 17 1 18 1 

VI 22 1 18 1 18 1 16 1 16 1 18 1 

SUMA 119 7 115 7 116 7 110 7 111 7 117 7 

Gim. w 

Wilczopolu - 

Kolonii 

I 18 1 22 1 22 1 17 1 17 1 14 1 

II 17 1 19 1 20 1 22 1 23 1 15 1 

III 15 1 17 1 17 1 20 1 20 1 22 1 

Suma 50 3 58 3 59 3 59 3 60 3 51 3 
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PSP w 

Prawiednikach 

"0" 30 2 25 1 24 1 22 1 22 1 20 1 

I 12 1 19 1 19 1 20 1 20 1 13 1 

II 14 1 12 1 12 1 20 1 20 1 20 1 

III 18 1 14 1 14 1 11 1 11 1 20 1 

IV 9 1 18 1 18 1 13 1 13 1 11 1 

V 8 1 9 1 9 1 17 1 17 1 12 1 

VI 13 1 8 1 8 1 8 1 8 1 17 1 

SUMA 104 8 105 7 104 7 111 7 111 7 113 7 

Źródło: na podstawie danych z SIO 
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Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Głusk funkcjonują w 4 obiektach 

oświatowych. Stan bazy lokalowej obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 7. Stan bazy lokalowej w placówkach oświatowych w gminie Głusk 
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1. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Prawiednikach 
5700 1158,44 1 1 7 1 0 1 0 0 

1 punkt 

wyda-

wania 

2. 
Zespół Szkół w 

Mętowie 
20290 3383,00 2 1 19 1 1 1 2 1 1 

3. 
Zespół Szkół w 

Wilczopolu-Kolonii 
11999 1773,89 2 1 10 1 0 1 1 0 1 

4. 

Zespół Szkół w 

Kalinówce   8200 1486,91 1  1 10 1 0 

Sala 

niepełno-

wymiaro-

wa 

1 0 

1 punkt 

wyda-

wania 

 Ogółem  46189 7759,24 7 4 46 4 1 4 4 1 2/2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Głusk 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz funkcjonujących urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych należy uznać za bardzo dobry, co jest rezultatem stałych oraz 

znacznych nakładów finansowych przeznaczanych przez Gminę od kilku lat na poprawę bazy 

lokalowej szkół. Z uwagi na wzrost liczby uczniów w Zespole Szkół w Kalinówce istnieje 

potrzeba rozbudowy bazy dydaktycznej o klas o pracownie i pełnowymiarową salę sportową.  
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4.12. Rynek pracy i bezrobocie  

Według ustawy o pomocy społecznej pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej 

państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby        

i możliwości (art. 2. 1). Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka (art. 3. 1). 

Wspomniana ustawa stwierdza, że udziela się pomocy osobom i rodzinom w szczególności z 

powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub 

ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności 

w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; 

trudności  w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i 

sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Głusk odpowiedzialny jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Rynek 1, Dominów 20-388 Lublin. 

Do jego obowiązków należy: 

 prowadzenie diagnozy jednostkowej i środowiskowej; 

 bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki 

i usług domowych); 

 współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem lokalnym; 

 aktywizowanie środowiska lokalnego. 

W 2014 roku pomocą społeczną objętych zostało 877 osób z terenu gminy Głusk, co stanowi 

9,03% ogółu mieszkańców. 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie liczba osób bezrobotnych w Gminie 

Głusk na koniec I kwartału 2014 roku wynosiła 377 osób ( w tym 168 kobiet i 209 

mężczyzn), z czego tylko 45 osób uprawnionych było do zasiłku. Natomiast na koniec I 

kwartału 2015 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 78 osób i wynosiła 299 osób. Bez 

pracy nadal pozostawało aż 146 kobiet i 153 mężczyzn, którzy stosunkowo łatwiej uzyskali 

zatrudnienie.  
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Liczba osób bezrobotnych w Gminie Głusk stanowiła na koniec I kwartału 2014 roku 5,1% 

ogólnej liczby osób bezrobotnych z terenu powiatu Lubelskiego, zaś na koniec I kwartału 

2015 roku zmniejszyła się o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego.  

 

Tabela 8 – Liczba bezrobotnych w Gminie Głusk oraz Powiecie lubelskim w latach 2014-2015 

   

2014* 2015* 

 

Gmina Głusk Powiat Lubelski Gmina Głusk Powiat Lubelski 

Bezrobotni ogółem 377 7355 299 6390 

Bezrobotne kobiety 168 3332 146 2861 

Bezrobotni mężczyźni 209 4023 153 3529 

Uprawnieni do zasiłku 45 643 39 632 

* według stanu na koniec marca 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie 

 

4.13. Przedsiębiorczość 

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego za 2013 rok, na terenie Gminy Głusk                  

w krajowym rejestrze urzędowym REGON, zarejestrowanych było 847 podmiotów 

gospodarki narodowej, z czego aż 740 zarejestrowanych to osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. W 2013 r. najwięcej działalności zarejestrowano w sektorze 

budowlanym (110 podmiotów) i przemysłowym (96 podmiotów). Według stanu na 17 

grudnia 2015 r. na terenie Gminy Głusk według kryterium głównego miejsca wykonywania 

działalności  zarejestrowanych było 679 podmiotów.   
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Tabela 9 – Wykaz podmiotów według sekcji  PKD 2007 oraz sektorów własnościowych z terenu 

Gminy Głusk w latach 2013-2014 

 

    2013 2014 

SEKCJA OPIS 

SEKTOR 

PRYWATNY 

SEKTOR 

PUBLICZNY 

SEKTOR 

PRYWATNY 

SEKTOR 

PUBLICZNY 

A 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo 24 0 24 0 

B górnictwo i wydobywanie 1 0 1 0 

C przetwórstwo przemysłowe 88 0 90 0 

D 

wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze 

do układów klimatyzacyjnych 2 0 1 0 

E 

dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z 

rekultywacją 5 0 6 0 

F budownictwo 110 0 107 0 

G 

handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając 

motocykle 244 0 252 0 

H 

transport i gospodarka 

magazynowa 57 0 62 0 

I 

działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 18 0 20 0 

J informacja i komunikacja 18 0 25 0 

K 

działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa 29 0 29 0 

L działalność związana z obsługą 7 0 9 0 
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rynku nieruchomości 

M 

działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna 70 0 77 0 

N 

działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność 

wspierająca 30 0 25 0 

O 

administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 6 0 6 2 

P edukacja 27 13 32 13 

Q 

opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 47 1 53 2 

R 

działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 9 0 10 1 

S i T 

pozostała działalność usługowa 

[S] oraz gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników, 

gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące 

usługi na własne potrzeby [T] 41 0 46 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Posługując się Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej 2007 można zauważyć, że                     

w 2013 roku najwięcej podmiotów gospodarczych w Gminie Głusk działa w sekcji G - handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (244 

podmioty), sekcji F – budownictwo (110 podmiotów) oraz sekcji C – przetwórstwo 

przemysłowe (88 podmiotów). Natomiast w 2014 roku w dalszym ciągu największym 

zainteresowaniem wśród zakładających działalność gospodarczą cieszyły się kody PKD 

wchodzące w skład sekcji C,F i G.   
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Tabela 10 – Podmioty zarejestrowane na terenie Gminy Głusk według klas wielkości w latach                      

2012-2014 

Podmioty zatrudniające  2012 2013 2014 

0-9 766 819 863 

10-49 25 23 23 

50-249 5 5 7 

ogółem 796 847 893 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

W 2014 roku ponad 96% stanowiły podmioty zatrudniające do 9 pracowników. W grupie tej 

znajdują się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W porównaniu do roku 

2012 ich liczba wzrosła o 97 podmiotów.  Ponadto swoją działalność prowadzą 23 zakłady o 

zatrudnieniu do 49 osób oraz 7 zakładów o zatrudnieniu do 249 osób. Ich liczba minimalnie 

wzrosła w porównaniu z latami ubiegłymi.   

 

Tabela 11 –  Liczba przedsiębiorców działających  na terenie gminy ze względu na kryterium wieku 

przedsiębiorcy 

Wiek przedsiębiorcy 

Liczba 

przedsiębiorców Wiek przedsiębiorcy 

Liczba 

przedsiębiorców 

19 1 48 17 

21 5 49 20 

22 1 50 15 

23 2 51 11 

24 12 52 14 

25 11 53 7 

26 14 54 10 

27 20 55 12 

28 14 56 9 

29 15 57 13 

30 19 58 6 

31 22 59 10 

32 26 60 6 

33 21 61 9 
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34 31 62 5 

35 30 63 11 

36 30 64 1 

37 21 65 4 

38 16 66 2 

39 27 67 5 

40 27 68 3 

41 28 70 1 

42 26 71 2 

43 11 72 1 

44 17 73 2 

45 20 77 1 

46 25 78 1 

47 12 79 1 

  

86 1 

Źródło: opracowanie na podstawie danych CEIDG 

 

Jak wynika z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej do największej liczby przedsiębiorców należą osoby powyżej trzydziestego 

roku życia, najmniej zaś po ukończeniu 60 roku życia.  

Do największych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Głusk należą:  

1. Zakład Produkcyjny RADPOL Prawiedniki-Kolonia 57, 20-525 Lublin; 

2. „KACZYŃSKI” J. Kaczyńska, J.Kaczyński  Sp. Jawna                                                                           

Kalinówka  ul. Chmielna 21, 21-040 Świdnik (hurtownia AGD); 

3. „AUTO-PARK”  Czarnik i s-ka Sp. Jawna Autoryzowany Salon Toyoty 

Kalinówka 18, 21-040 Świdnik; 

4. KIA Technotop Sp. z o.o. Kalinówka 43A, 21-040 Świdnik; 

5. DAJAR Sp. z o.o. Hurtownia Lublin, Kazimierzówka 160, 21-040 Świdnik;  

6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WAT sp. z o.o. Mętów 165, 20-388 Lublin 

Producent  blach dachowych;  

7. BUDEXPOL BUKOWSKI & WSPÓLNICY Spółka Komandytowa  

Kalinówka 165, 21-040 Świdnik;  

8. „ANGO” s.c.  ĆMIŁÓW 97, 20-388 Lublin (hurtownia kwiatów); 
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9. MEBLOMIX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Nowakowski,                                               

Kalinówka 15, 21-040 Świdnik;  

10. ANWOD Zakład Produkcji Armatury Wodociągowej  mgr inż. Waldemar  

Anasiewicz, Abramowice Kościelne 2, 20-388 Lublin; 

11.  Zakład Produkcji Wędlin Tradycyjnych „AGRYŚ” Agnieszka Kycia                                      

Kalinówka, ul. Orzechowa 34, 21-040 Świdnik; 

12. Dariusz Żmudziak Firma Produkcyjno-Handlowa KAMID  

Kalinówka 13C, 21-040 Świdnik (produkcja wyrobów cukierniczych);  

13. Cukiernia „JACEK” Józefa Czapińska 

Głuszczyzna 32A, 20-388 Lublin; 

14. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LAZUR” Bożena Choina   

Kazimierzówka 11A, 21-040 Świdnik („Dwór Choiny”); 

15. Marian Mydlak Delikatesy Kalinówka  

Kalinówka 157, 21-040 Świdnik; 

16. Dariusz Małysz P.P.H.U. „DARPIEK”  

Abramowice Prywatne 56A, 20-388 Lublin (piekarnia, sklep, stacja auto-gaz); 

17. Marian Wejman Firma Handlowa „GROSIK” 

Prawiedniki 21, 20-515 Lublin (piekarnia, sklep); 

18. Firma DYŚ s.c. Teresa Dyś, Tomasz Dyś, Grzegorz Dyś  

Mętów 155, 20-388 Lublin;  

19.  Firma „Król” s.c. Chłodnia – Hurtownia Krzysztof Król, Tomasz Król 

Kalinówka 68, 21-040 Świdnik; 

20. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowlane San Bud Jedliczko Andrzej 

Kalinówka 15, 21-040  Świdnik;  

21. Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr. inż. Waldemar Zaniuk   

            Kalinówka 138, 21-040 Świdnik;  

22. Andrzej Kłapeć MARSYL materiały budowlane firma handlowo - usługowa  

 

4.14. Rolnictwo 

Gmina Głusk jest gminą typowo rolniczą. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 5 552 ha. 

Grunty orne obejmują 86,75% powierzchni gminy. Na terenie gminy przeważa gospodarka 

indywidualna oparta na gospodarstwach rodzinnych. 
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Analiza wyników Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 r., pierwszego 

spisu realizowanego od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wskazuje na ogólną 

liczbę gospodarstw rolnych wynoszącą 2126 z których 971 prowadzi działalność rolną. 

Rolnictwo na terenie gminy charakteryzuje się rozdrobnieniem gospodarstw rolnych: 

 od 1 ha – 5 ha - 514 gospodarstw; 

 od 1ha -10 ha – 667 gospodarstw; 

 od 1ha -15 ha – 706 gospodarstw; 

 od 5ha – 10 ha – 153 gospodarstw; 

 od 5ha – 15 ha – 192 gospodarstw; 

 od 10 ha – 15 ha – 39 gospodarstw. 

Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych ogółem 

wynosi 9357, 54 ha w tym 4622,78 ha prowadzona jest działalność rolnicza. W uprawach na 

terenie gminy przeważają: pszenica, jęczmień, owies, buraki cukrowe, rzepak i ziemniaki. W 

pobliżu Głuska uprawia się dużo warzyw. W latach ostatnich zauważalny jest spadek 

pogłowia bydła i trzody chlewnej. Wśród gruntów ornych dominują gleby z klasy IIIa i IIIb. 

Są to gleby średnio dobre. 

Rolnicy  z terenu gminy Głusk mogą korzystać ze wsparcia instytucji rolnictwa. Należą do 

nich: Lubelska Izba Rolnicza,  Powiatowa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

z siedzibą w Elizówce gdzie z dopłat bezpośrednich  skorzystało w 2014 r. 702 rolników, w 

2015 r. 691 z pomocy dla młodego rolnika w 2014 roku skorzystało 6 rolników. Rolnicy 

mogą korzystać z pomocy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pracownik ośrodka 

co czwartek urzęduje w Urzędzie Gminy Głusk. Prowadzi on doradztwo rolnicze obejmujące 

działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa 

domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych rolników poprzez różnego rodzaju szkoleń praktycznych i 

teoretycznych. 

Rolnicy z terenu gminy oraz z sąsiednich gmin mają możliwość sprzedaży swoich produktów 

na targowisku przy Urzędzie Gminy Głusk. Targowisko  jest zrealizowane  w ramach 

rządowego programu „Mój rynek”, który zakłada, że w rolnicy będą mogli sprzedawać swoje 

produkty w komfortowych, higienicznych warunkach, a ich klienci kupować świeżą i tańszą 

żywność bezpośrednio od producenta. Dniem targowym jest piątek, a oficjalne otwarcie 

obiektu nastąpiło 24 lipca 2015 r. Do wynajęcia są lokale o powierzchni od 16 metrów 
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kwadratowych, a także wiaty handlowe. Do dyspozycji sprzedających i kupujących jest 

również pełne zaplecze sanitarne i bezpłatny parking. 

 

4.15. Tereny inwestycyjne 

Gmina Głusk dysponuje terenami inwestycyjnymi, które ze względu na bliskość miast 

Lublina i Świdnika dających szerokie rynki zbytu stanowią doskonałą ofertę dla 

potencjalnych inwestorów. Szczególnie godne zainteresowania są tereny położone przy 

drodze krajowej Lublin – Zamość o znaczeniu międzynarodowym, prowadzącej do przejść 

granicznych w Hrebennem – 88 km i Dorohusku – 123 km, które znajdują się w odległości 

niespełna 7 km od centrum miasta Lublin i 5 km od miasta Świdnik. Ponadto Gmina Głusk 

posiada tereny pod zabudowę o charakterze usług komercyjnych, obejmujących handel 

hurtowy i detaliczny oraz inne rodzaje działalności gospodarczej. 

 

4.16. Mieszkalnictwo 

Liczba mieszkań w Gminie Głusk systematycznie rośnie. W latach 2012-2014 zarejestrowano 

wzrost liczby mieszkań. Przeciętny metraż przypadający na 1 mieszkanie w 2012 roku 

wynosił 115,1 m
2
, zaś w 2013 r. wzrósł o  0,9 m

2 
, z czego wynika, że sytuacja mieszkaniowa 

w Gminie rozwija się w stabilnym tempie. 

 

Tabela 12– Zasoby mieszkaniowe w Gminie Głusk w latach 2012-2014 

2012 2013 2014 

Mieszkania 2811 2925 3029 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m
2 

115,1 116,0 117 

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych  12 12 21 

Liczba lokali socjalnych 3 3 3 

Źródło: na podstawie danych z GUS 
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Tabela 13 – Mieszkania oddane do użytkowania w Gminie Głusk w latach 2012-2014 

2012 2013 2014 

OGÓŁEM 124 126 112 

w tym: 

Indywidualne 105 126 112 

przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 18 - - 

Źródło: na podstawie danych z GUS 

 

4.17. Turystyka i rekreacja  

Malowniczy krajobraz gminy, w powiązaniu z jej położeniem w bezpośrednim sąsiedztwie 

miasta Lublina oraz występowaniem ciekawych zabytków minionych epok sprzyjać powinny 

rozwojowi rekreacji weekendowej. Na obszarze gminy nie rozwinęła się baza turystyczna. 

Wynika to z bliskości Lublina, z którego pochodzi większość turystów odwiedzających teren 

gminy. Walory turystyczno-krajoznawcze ekosystemu doliny rzeki Czerniejówki sprzyjać 

będą rozwojowi turystyki w momencie zadbania o uregulowanie gospodarki ściekowej  w 

obrębie doliny. Ze względu na niepowtarzalne walory przyrodnicze dolina wymaga 

szczególnej ochrony przed skutkami skażeń i zanieczyszczeń środowiska. W gminie 

występuje 1880 ha obszarów krajobrazu  prawnie chronionych. 

Przez teren gminy przebiega szlak rowerowy Głusk – Prawiedniki o długości 37,2 km. Na 

szlaku położone są obiekty atrakcyjne turystycznie: młyn w Kazimierzówce, zespół dworsko-

parkowy w Dominowie, stawy na Czerniejówce.  
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Rysunek 3- Schemat szlaku rowerowego

 

Na terenie gminy działają dwa gospodarstwa agroturystyczne: Gospodarstwo Rolno-

Agroturystyczne w Kalinówce 1a, Krzysztof Starościc i Gospodarstwo Rolno-

Agroturystyczne w Wilczopolu 89, Zbigniew Sawicki. 

 

4.18. Infrastruktura techniczna 

Gmina Głusk ze względu na swoje położenie, istniejącą infrastrukturę oraz bliskość Lublina 

stwarza dobre warunki do rozwoju rolnictwa, przetwórstwa rolnego oraz drobnej 

przedsiębiorczości. Gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami budowlanymi i inwestycyjnymi, 

Gmina prowadzi otwartą politykę gospodarczo – promocyjną, zapewnia dogodne możliwości 

rozpoczęcia działalności gospodarczej. Gmina posiada również aktualny plan 

zagospodarowania przestrzennego oraz studium rozwoju Gminy. 

Na terenie gminy znajduje się jedna droga krajowa nr 17, jedna droga wojewódzka nr 835 o 

długości 30 km, 9 dróg powiatowych o łącznej długości 26,365 km oraz 25 dróg gminnych o 

długości 83,3 km, z czego 54, 5 km o nawierzchni bitumicznej. Znaczne obszary będące 

przedmiotem zainteresowania potencjalnych inwestorów budownictwa mieszkaniowego 

wymagają budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej.  
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Gmina Głusk charakteryzuje się niezrównoważonym rozwojem gospodarki wodno – 

ściekowej. Szybka realizacja sieci wodociągowej (gmina zwodociągowana w całości) we 

wszystkich miejscowościach gminy nie szła w parze z rozwojem sieci kanalizacyjnej. 

Długość sieci wodociągowej wynosi 144 km, długość przyłączy 109 km. Na terenie gminy 

brak jest oczyszczalni ścieków. W obecnej chwili ścieki z kanalizacji sanitarnej 

doprowadzane są do miasta Lublin i oczyszczane przez oczyszczalnię ścieków w Hajdowie. 

Od gospodarstw wyposażonych w szamba, ścieki odbierane są na podstawie indywidualnych 

umów, przez prywatne firmy, wyposażone w wozy asenizacyjne. Wszystkie firmy wywożą 

nieczystości do punktu zlewnego w Lublinie przy oczyszczalni w Hajdowie. Mimo 

możliwości podłączenia miejscowości gminnych do kolektora miejskiego w Lublinie pod 

uwagę należy wziąć konieczność ponoszenia przez mieszkańców gminy znacznych kosztów 

za zrzut ścieków. Wydaje się sprawą otwartą budowa gminnej oczyszczalni ścieków. Obecnie 

na terenie gminy jest około 40 km sieci kanalizacyjnej. Skanalizowane są miejscowości: 

Dominów, Żabia Wola, Ćmiłów, Wólka Abramowicka, pn. część Mętowa, Abramowice 

Prywatne. Stan sanitarny gleb nie budzi poważniejszych zastrzeżeń, poza strefą 

oddziaływania drogi krajowej S17, S12. Ponadto w gminie ponad 40% gruntów ornych jest 

zagrożonych silną erozją. 

Całość gminy jest stelefonizowana. Telefony w przeliczeniu na 100 mieszkańców to około 

12. W najbliższym czasie planuje się dalszą rozbudowę sieci telefonicznej kablowej. 

Pozostała część terenu gminy jest obsługiwana przez sieci bezprzewodowej telefonii 

komórkowej operatorów dostępnych na rynku krajowym. Na terenie miejscowości 

Prawiedniki, części miejscowości Kazimierzówka i Kalinówka znajduje się sieć 

światłowodowa. 

Gazyfikację gminy rozpoczęto w 1989 roku. Obecnie zgazyfikowane jest 93% gminy. 

Długość sieci gazowej wynosi 85,4 km, zaś długość przyłączy 39,4 km. Sieć gazowa zasilana 

jest od północy ze stacji redukcyjno – pomiarowej pierwszego stopnia zlokalizowanej w 

miejscowości Głusk. Od północnego wschodu sieć ta połączona jest z układem sieci SN 

gminy Świdnik. Główne ciągi sieci przebiegają z północy na południe przez miejscowości 

położone w ciągu drogi Lublin – Biłgoraj oraz w ciągu doliny rzeki Czerniejówki. Dwa 

odgałęzienia wyprowadzone od tej sieci w kierunku zachodnim doprowadzają gaz do 

miejscowości: Głuszczyzna, Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia i Nowiny. Odgałęzienie 

poprowadzone w kierunku południowo – wschodnim doprowadza gaz do miejscowości: 
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Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Kliny i Majdan Mętowski. Dwa dalsze odgałęzienia 

poprowadzone w kierunku wschodnim zasilają w gaz: Abramowice Prywatne, Abramowice 

Kościelne, Kalinówkę i Kazimierzówkę. 

Gospodarka cieplna w gminie oparta jest na lokalnych kotłowniach lub indywidualnych 

urządzeniach grzewczych opalanych przeważnie paliwem stałym lub gazem ziemnym. 

Zastosowanie gazu dla celów grzewczych sukcesywnie wzrasta, szczególnie w nowej 

zabudowie mieszkaniowej. 

Elektroenergetyką obecną na terenie gminy zarządza LUBZEL DYSTRYBUCJA. 

Bezpośrednio gmina Głusk zasilana jest przede wszystkim za pośrednictwem sieci średniego 

napięcia w wykonaniu napowietrznym o długości ok. 84,3 km. Występują niewielkie odcinki 

sieci kablowej o długości ok. 0,8 km. Długość sieci kablowej SN ulegnie zwiększeniu po 

realizacji zasilania nowoprojektowanych stacji transformatorowych wnętrzowych. Sieć 

napowietrzna i kablowa średniego napięcia zasila stacje transformatorowe w wykonaniu 

słupowym w ilości 62 szt. oraz wnętrzowym w ilości 2 szt. (7 stacji transformatorowych 

wnętrzowych posiada opracowania projektowe i przewidywana jest ich realizacja). Stacje te 

zapewniają zapotrzebowanie mocy dla istniejącej zabudowy na poziomie obowiązującego 

obecnie standardu. 

W rejonie drogi Lublin-Zamość zlokalizowana jest rozdzielnia sieciowa RS Kazimierzówka. 

Tereny intensywnej zabudowy jednorodzinnej (np. Wólka Abramowicka, Ćmiłów, Mętów) 

wymagają realizacji sieci zasilającej średniego napięcia w wykonaniu kablowym oraz stacji 

transformatorowych wnętrzowych.   

Sieć rozdzielcza niskiego napięcia wykonana jest jako napowietrzna o łącznej długości                   

99,8 km oraz kablowa o długości 14,1 km.  

Sieć oświetlenia drogowego posiada łączną długość 26,4 km. 

Przez teren gminy przebiega 6 linii napowietrznych wysokiego napięcia : 

1. linia 110 kV relacji GSZ Abramowice - GPZ Wschód; 

2. linia 110 kV relacji GSZ Abramowice - GSZ Odlewnia; 

3. linia 110 kV relacji GSZ Abramowice - GPZ Świdnik; 

4. linia 110 kV relacji GSZ Abramowice - GPZ Bychawa; 

5. linia 220 kV relacji GSZ Abramowice - Elektrownia Stalowa Wola; 

6. linia 220 kV relacji GSZ Abramowice - GPZ Zamość – Mokre. 
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Powyższa infrastruktura elektroenergetyczna wymaga jednak szeregu zabiegów 

modernizacyjnych. 

 

5. Raport społeczny 

 

Na potrzeby opracowania strategii przeprowadzono wśród mieszkańców gminy Głusk 

badania ankietowe. Formularz ankietowy został udostępniony na stronie internetowej gminy 

oraz w formie papierowej był udostępniany w Urzędzie Gminy.  

W badaniu ankietowym wzięło udział łącznie 350 respondentów. Po wyodrębnieniu kategorii 

wiekowych, najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy w wieku od 18 do 25 lat. Ponadto                         

w sondażu wzięły udział 84 osoby w wieku 26-35 lat, 62 osoby w wieku 36-45 lat, 58 osób                    

w wieku 46-55 lat oraz 42 osoby w wieku powyżej 56 roku życia. Podział badanych osób ze 

względu na wiek prezentuje poniższa tabela.  

 

Tabela  14 – Podział respondentów ze względu na wiek 

Kategoria wiekowa 

respondentów Liczba ankietowanych Odsetek ankietowanych 

18-25 104 29,7 

26-35 84 24 

36-45 62 17,7 

46-55 58 16,6 

56-65 36 10,3 

66 i powyżej 6 1,7 

Źródło: opracowanie własne 

 

Biorąc pod uwagę podział respondentów ze względu na płeć w badaniu wzięło udział 207 

kobiet oraz 143 mężczyzn. Przyjmując podział procentowy, w sondażu wzięło udział 59% 

kobiet oraz 41% mężczyzn, co przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres 4 – Podział respondentów ze względu na płeć

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W badaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich poziomów wykształcenia. Najwięcej 

ankiet wypełniły osoby z wyższym (41%) oraz średnim wykształceniem (36%). Osoby                           

z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i zawodowym stanowiły jedynie 23% 

wszystkich ankietowanych. Strukturę wykształcenia respondentów przedstawia poniższy 

wykres.  

 

Wykres 5 – Struktura wykształcenia respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wśród ankietowanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby pracujące (54%). Kolejną, co do 

wielkości grupę stanowiły osoby uczące się (26%). Osoby pozostające bez zatrudnienia, 

emeryci i renciści oraz osoby o innym statusie na rynku pracy stanowiły 20% wszystkich 

ankietowanych. Szczegółowe wyniki prezentuje poniższy wykres. 

 

Wykres 6 – Struktura respondentów ze względu na status na rynku pracy 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W grupie 350 respondentów 189 osób to osoby aktywne zawodowo co stanowi 54% ogólnej 

liczby ankietowanych. Natomiast osoby, które prowadziły lub prowadzą własną działalność 

gospodarczą stanowią 15% ogólnej liczby osób posiadających zatrudnienie. Swojego statusu 

na rynku pracy nie określił zaledwie 1% ankietowanych. Poniży wykres prezentuje rozkład 

struktury sytuacji na rynku pracy. 
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Wykres 7 – Struktura sytuacji na rynku pracy badanych n=350 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W przeprowadzonym badaniu ankietowym poruszono kwestie dotyczące oceny 

poszczególnych elementów jakości życia mieszkańców, rozpatrywanych z punktu widzenia 

najbliższego otoczenia. Badani oceniali w ankiecie zagadnienia dotyczące poszczególnych 

elementów decydujących o standardzie życia w Gminie Głusk, odpowiadając na zadane w 

niej pytania w skali: bardzo dobry, dobry, średni, słaby, zły, nie mam zdania.  Ankietowani 

odpowiadali na pytania pogrupowane w trzy obszary problemowe: infrastruktura i 

gospodarka, środowisko i turystyka, społeczeństwo i edukacja. Wyniki ankiety zawarto na 

przedstawionych poniżej wykresach. 

 

 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY GŁUSK NA LATA 2016-2025 
 

53 
 

Wykres 8– Najwyżej oceniane aspekty jakości życia 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 9 - Aspekty jakości życia ocenione przez respondentów jako średnie 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 



 STRATEGIA ROZWOJU GMINY GŁUSK NA LATA 2016-2025 

 

55 
 

 

Wykres 10 – Negatywne elementy jakości życia mieszkańców 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 11 – Ocena warunków współpracy z JST przez respondentów prowadzących działalność gospodarczą  

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Poddając ocenie warunki życia w Gminie Głusk ankietowani najlepiej ocenili atrakcyjność 

położenia geograficznego. Aż 91% respondentów oceniła ten element bardzo dobrze                         

i dobrze). Potencjał rozwojowy wynikający z bliskiego położenia miasta Lublin jest 

dostrzegany zarówno przez mieszkańców, jak i władze samorządowe Gminy Głusk.  

Na uwagę mieszkańców zasługują wysokie oceny w zakresie poziomu szkolnictwa i usług 

edukacyjnych. 55% ankietowanych ocenia go jako bardzo dobry. Pozytywne oceny                                

w zakresie usług publicznych w dziedzinie edukacji świadczą z jednej strony o relatywnie 

dobrej bazie infrastrukturalnej, z drugiej zaś o poczuciu bezpieczeństwa uczniów oraz jakości 

nauczania. Wobec oczekiwań mieszkańców, co do większego rozwoju gospodarczego, 

placówki edukacyjne mogą pełnić również ważną rolę w zakresie edukacji dla 

przedsiębiorczości oraz w zakresie kształcenia zawodowego. 

Respondenci wysoko ocenili również infrastrukturę techniczną – w tym dostępność 

kanalizacji i sieci wodociągowej oraz system zarządzania gospodarki odpadami – dla 53% 

jest on bardzo dobry i dobry. Takie wyniki mogą wskazywać na dużą aktywność samorządów 

w ostatnich latach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i drogowej (związanej                                

z możliwością  finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej).  

Pozytywnie oceniony został również poziom bezpieczeństwa w gminie, który mieszkańcy 

uważają za jedną z mocnych stron.  

W badaniu przeanalizowano także odpowiedzi oceniające dany aspekt życia jako średni. 

Należy uznać, że respondenci zaznaczając taką odpowiedź uznają ten aspekt za względnie 

uregulowany, nie wpływający negatywnie na jakość życia. 

Do czynników tych zalicza się stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, funkcjonowanie 

instytucji kulturalnych, jakość dróg oraz czystość w miejscach publicznych.  

Do najsłabiej ocenianych elementów życia społecznego ankietowani zaliczyli dostępność 

ścieżek i tras rowerowych, aktywność i poziom integracji mieszkańców, jakość oferty czasu 

wolnego kierowanej do seniorów, do młodzieży oraz możliwość znalezienia zatrudnienia. Ten 

ostatni element oceniony został przez respondentów najbardziej negatywnie. Aż 83% 

wskazało, że jest to najsłabszy czynnik. Można uznać, że przyczyny tego stanu rzeczy 

wynikają z małej liczby oferowanych miejsc pracy oraz niskich zarobków. Tak więc za 

największe wyzwanie w okresie obowiązywania niniejszej Strategii należy uznać wsparcie 

aktywizacji osób bezrobotnych na rynku pracy, przyciąganie nowych inwestorów oraz 

kształtowanie postaw przedsiębiorczych. 
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Duża grupa respondentów słabo i bardzo słabo ocenia ofertę w zakresie zagospodarowania 

wolnego czasu dla młodzieży (70% ocen negatywnych) i osób starszych (59% ocen 

negatywnych). Może to świadczyć o wysokim zainteresowaniu spędzaniem wolnego czasu                   

w sposób aktywny i zorganizowany z uwzględnieniem zdrowego trybu życia. Jeżeli 

powiążemy to z dość sceptyczną oceną infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz 

dostępnością  ścieżek i tras rowerowych szczególnym wyzwaniem dla przedstawicieli władz 

samorządowych jest poszerzenie działań aktywizujących na bazie istniejącej infrastruktury 

sportowej i kulturalnej oraz szersze spopularyzowanie wydarzeń kulturalno- sportowych 

organizowanych przez Centrum Kultury.  

Wykres 10 przedstawia wyniki badań sondażowych związanych z rynkiem pracy, biznesem 

oraz współpracą przedsiębiorców z instytucjami samorządowymi. Jak wskazano powyżej, 

badania sondażowe przedstawiają, że główną barierą dla mieszkańców są kwestie związane z 

rynkiem pracy, a zwłaszcza znalezieniem zatrudnienia. Jedynie 1 % respondentów oceniło ten  

aspekt jakości życia pozytywnie, przy 83% ocen negatywnych.  

Na niższą aktywność ekonomiczną mieszkańców wpływ może mieć również brak ich 

aktywności społecznej, co w warunkach odczuwalnych barier na rynku pracy może 

przyczyniać się do zwiększenia liczby osób bezrobotnych.  

W opinii osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą biorących udział w badaniu 

najsłabiej oceniane są warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej. 
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Wykres 12 – Ocena potencjału rozwojowego Gminy Głusk 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 13 – Ocena konieczności realizacji określonych typów inwestycji na terenie Gminy Głusk w perspektywie do 2025 roku.  

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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6. Bilans strategiczny Gminy Głusk 

W celu właściwego określenia obszarów strategicznego rozwoju Gminy Głusk dokonano jej 

bilansu strategicznego. Bilans strategiczny polega na systematycznej, wielokryterialnej  

analizie podmiotu. Podstawę prac stanowiły dwa dokumenty: 

I. Ustawa o samorządzie gminnym określająca zadania własne gminy; 

II. Agenda 21 określająca zasady zrównoważonego rozwoju. 

W oparciu o te dwa źródła określono listę czynników sukcesu podzielonych na trzy grupy. 

Następnie w ramach każdej grupy określono wagi poszczególnych czynników (sumujące się 

do 100%) i oceniono każdy z czynników w skali 1-3 gdzie: 1 oznacza czynnik o słabym 

stopniu rozwoju, 2 – średnim, 3 – dobrze  rozwinięty). Wartość wynikająca z iloczynu wagi i 

oceny dała wynik poszczególnych cech. 

 

Tabela  15 – Bilans strategiczny w obszarze rozwoju społecznego 

Lp.  Rozwój społeczeństwa na terenie 

Gminy Głusk 

WAGA OCENA  WARTOŚĆ 

1 Ludność 15% 2 0,30 

2 Bezrobocie (miejsca pracy) 15% 1 0,15 

3 Edukacja (dostosowanie do potrzeb 

aktualnych i przyszłych) 

10% 3 0,30 

4 Ochrona zdrowia i opieka społeczna 10% 1 0,10 

5 Budżet 10% 2 0,20 

6 Współpraca z otoczeniem  10% 3 0,30 

7 Kultura 10% 2 0,20 

8 Sport i rekreacja 10% 2 0,20 

9 Bezpieczeństwo publiczne 10% 3 0,30 

Źródło: opracowanie własne 

Omówienie analizowanych w bilansie cech: 

1. Ludność – sytuację ludnościową określono w oparciu o zebrane dane statystyczne; 

2. Bezrobocie (miejsca pracy) – oceniono pod względem wysokości poziomu 

bezrobocia; 

3. Edukacja – oceniono stan i dostosowanie systemu edukacji do potrzeb aktualnych      

i przyszłych; 

4. Ochrona zdrowia i opieka społeczna – oceniono stan opieki zdrowotnej                            

i społecznej na terenie Gminy Głusk; 
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5. Budżet – oceniono w sposób zagregowany (zagregowany – zbiorczy, 

zagregowanie oznacza zebranie elementów, złączenie w całość) biorąc pod uwagę 

zarówno jego wielkość jak i możliwości; 

6. Współpraca z otoczeniem – oceniono współpracę wewnętrzną (z sąsiednimi 

gminami, w ramach powiatu oraz województwa) i zewnętrzną – w ramach 

pozyskiwania środków z Unii Europejskiej; 

7. Kultura – oceniono zaplecze kulturalne, funkcjonowanie ośrodków kultury oraz 

udostępnianą przez nich ofertę; 

8. Sport i rekreacja – oceniono istniejące zaplecze sportowo – rekreacyjne; 

9. Bezpieczeństwo publiczne – oceniono bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie 

przeciwpożarowym, publicznym oraz zagrożeń klęskami żywiołowymi. 

Dla określenia pozycji strategicznej Gminy Głusk w obszarze rozwoju społeczeństwa 

zestawiono w/w cechy na Wykresie 13, z którego wynika, że do największych atutów Gminy 

Głusk należy zaliczyć ludność, edukację, współpracę z otoczeniem oraz bezpieczeństwo 

publiczne.  

 

Tabela  16 – Bilans strategiczny w obszarze rozwoju gospodarczego 

Lp.  Rozwój gospodarczy na terenie 

Gminy Głusk 

WAGA OCENA  WARTOŚĆ 

INFRASTRUKTURA 

1 Mieszkalnictwo 5% 2 0,10 

2 Sieć komunikacyjna 5% 2 0,10 

3 Komunikacja publiczna 11% 1 0,11 

4 Sieć wodociągowa 11% 1 0,11 

5 Sieć kanalizacyjna i gospodarka 

odpadami 

11% 1 0,11 

EKONOMIA 

6 Usługi i przetwórstwo 11% 2 0,22 

7 Turystyka i rekreacja 18% 2 0,36 

8 Handel, transport i magazynowanie 13% 2 0,26 

9 Budownictwo 15% 3 0,45 

Źródło: opracowanie własne 
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Omówienie opisanych cech: 

1. Mieszkalnictwo – oceniono ogólny stan mieszkalnictwa w Gminie Głusk; 

2. Sieć komunikacyjna – oceniono ogólny stan istniejącej sieci drogowej; 

3. Komunikacja publiczna – oceniono połączenia między miejscowościami, 

pobliskimi miastami i sąsiadującymi gminami; 

4. Sieć wodociągowa – oceniono stopień zwodociągowania; 

5. Sieć kanalizacyjna i gospodarka odpadami – oceniono aktualna sytuację gminy 

w tym zakresie; 

6. Usługi i przetwórstwo – oceniono poziom rozwoju w tym zakresie; 

7.  Turystyka – oceniono poziom rozwoju; 

8. Handel, transport i magazynowanie – oceniono poziom rozwoju w tym 

zakresie; 

9. Budownictwo – oceniono poziom rozwoju w tym zakresie. 

Prezentacja cech i ich wartości w obszarze rozwoju gospodarczego została przedstawiona na 

Wykresie 14. Podstawą do dalszego rozwoju Gminy Głusk są przede wszystkim działania 

związane z rozbudową sieci komunikacyjnej i związanej z nią komunikacji publicznej.  

Dokonując bilansu strategicznego oceniono aktualny stan Gminy Głusk. W celu określenia 

możliwości rozwojowych dokonano analizy potencjału rozwojowego dla poszczególnych 

cech w sposób następujący: do każdej cechy dołączono kolumnę z opisaną „możliwością 

zmiany” danej cechy w skali; 0 – brak możliwości zmiany, 1 – niewielka możliwość zmiany, 

2 – duża możliwość zmiany.  

Ponadto wprowadzono drugą zmienną, która jest możliwość finansowania rozwoju ze 

środków zewnętrznych. W przypadku tej zmiennej wartość 1 – oznacza niewielkie 

możliwości, 2 – pewne możliwości i 3 – duże możliwości zewnętrznego finansowania. Pod 

uwagę brane były następujące źródła finansowania: środki z Unii Europejskiej, partnerstwa 

publiczno – prywatnego, możliwość pozyskania inwestorów. Wskaźnik potencjału 

rozwojowego poszczególnych gmin określa wzór:  

 

Wpr = Wc x M2 x Mf 

gdzie: 

Wpr – wskaźnik potencjału rozwojowego, 
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Wc – waga cechy (z bilansu strategicznego), 

M2 – możliwości zmian, 

Mf – możliwości finansowania.  

 

Tabela  17 – Bilans strategiczny – potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju społecznego 

Lp.  Rozwój społeczeństwa na terenie 

Gminy Głusk 

WAGA Wpr 

1 Ludność 15% 0,00 

2 Bezrobocie (miejsca pracy) 15% 0,15 

3 Edukacja (dostosowanie do potrzeb 

aktualnych i przyszłych) 

10% 1,20 

4 Ochrona zdrowia i opieka społeczna 10% 0,80 

5 Budżet 10% 0,80 

6 Współpraca z otoczeniem  10% 2,70 

7 Kultura 10% 1,80 

8 Sport i rekreacja 10% 1,20 

9 Bezpieczeństwo publiczne 10% 0,80 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres 14 - Bilans strategiczny – potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju społecznego 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rozwój gospodarczy jest jednym z najważniejszych elementów dobrobytu mieszkańców. 

Rozwój tego obszaru powoduje zarówno spadek bezrobocia (skutek bezpośredni) jak i wzrost 

wpływów z podatków (skutek pośredni). Potencjał rozwojowy Gminy Głusk w tym zakresie 

przedstawia Tabela 15.  

Tabela  18 – Bilans strategiczny – potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju gospodarczego 

Lp.  Rozwój gospodarczy na terenie 

Gminy Głusk 

WAGA Wpr 

INFRASTRUKTURA 

1 Mieszkalnictwo 5% 0,20 

2 Sieć komunikacyjna 5% 0,10 

3 Komunikacja publiczna 11% 0,22 

4 Sieć wodociągowa 11% 0,33 

5 Sieć kanalizacyjna i gospodarka 

odpadami 

11% 0,33 

EKONOMIA 

6 Usługi i przetwórstwo 11% 0,44 

7 Turystyka i rekreacja 18% 1,44 

8 Handel, transport i magazynowanie 13% 0,52 

9 Budownictwo 15% 0,60 
Źródło: opracowanie własne 

Wykres 15 - Bilans strategiczny – potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju gospodarczego 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Wykres 16 – Bilans strategiczny w obszarze rozwoju społecznego 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 17 – Bilans strategiczny w obszarze rozwoju gospodarczego 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne
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7. Zasady zrównoważonego rozwoju Gminy Głusk 

Zrównoważony rozwój ma służyć mieszkańcom. Oznacza to, że władze gminy nie mogą 

dążyć do realizacji dowolnych celów cząstkowych, ale jedynie takich, które są zgodne  z 

celami strategicznymi.  

Zrównoważenie rozwoju oznacza (zgodnie z Agendą 21), iż dokonując alokacji środków 

budżetowych, w tym inwestycyjnych i dokonując wyboru kierunków rozwoju powinno się 

dążyć do równoważenia celów: społecznych, gospodarczych i rozwoju przestrzennego. 

W warunkach samorządowych granice między tymi obszarami są bardzo często nieostre. 

Należy więc wyodrębnić działania pod kątem głównych kierunków strategicznych, tj.: 

niwelowania słabych stron (aspekt społeczny) oraz służących długookresowemu rozwojowi 

(np. inwestycje wnoszące nową jakość w życie społeczno- gospodarcze, służące budowaniu 

silnej gospodarczo jednostki – wzmacniającej akcent gospodarczy). 

Zasady budowania pozycji konkurencyjnej i rozwoju społecznego gminy: 

 Zasada selektywnego tworzenia korzyści zewnętrznych w powiązaniu z polityką 

koncentracji na wybranych dziedzinach rozwoju to taki dobór inwestycji, które dają 

efekt mnożnikowy: nie tylko dochodowy, ale także zatrudnienia i demograficzny; 

 Zasada budowy przewagi konkurencyjnej dla nowych sektorów – przewidywanie 

kierunków rozwoju; wykorzystywanie nowoczesnych sektorów gospodarki;  

 Zasada równoważenia rozwoju – niwelowania słabych i wzmacniania silnych stron 

gminy – w praktyce oznaczająca konieczność równoważenia interesów 

społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych; 

 Zasada ochrony wartości przyrody i kultury; 

 Zasada uspołeczniania procesów podejmowania decyzji – poprzez prowadzenie 

szerokich konsultacji społecznych uwzględniających potrzeby mieszkańców w 

procesie podejmowania decyzji; 

 Zasada przejrzystości i jawności, przy powszechnym dostępie do informacji;  

 Zasada koncentracji środków - oznaczającą skoncentrowanie środków publicznych 

na niewielu precyzyjnie określonych celach i projektach; 

 Zasada subsydiarności – oznaczająca, że wszelkie działania powinny być 

podejmowane na możliwie najniższym szczeblu, który jest zdolny do ich realizacji 

w obrębie regionu (zasada subsydiarności – zasada pomocniczości, subsydiarność, z łac. 

‘subsidium' - pomoc, wsparcie, siły rezerwowe) ; 
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 Zasada przystępności – prowadzenie polityki informacyjnej zrozumiałej dla 

społeczności lokalnej. 

 

Podczas prac nad niniejszą Strategią aby działania ukierunkowane na rozwój społeczny 

gospodarczy oraz budowę mocnej pozycji w regionie były spójne i przynosiły trwałe efekty, 

oprócz w/w zasad pod uwagę wzięto również specyfikę Gminy Głusk.  

 

8. Analiza SWOT 

Analiza SWOT (z ang. strengths, weaknesses, opportunities, threats) jest narzędziem 

analitycznym, wykorzystywanym w procesie planowania strategicznego. Polega na 

zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron analizowanego obszaru oraz przeciwstawienie im 

możliwych przyszłych szans i zagrożeń. 

Rysunek 4 – Schematyczne przedstawienie analizy SWOT 

 

 

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej 

sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):  

S mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obszaru,  

W słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obszaru,  

O szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru szansę korzystnej zmiany,  
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T zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obszaru niebezpieczeństwo zmiany 

niekorzystnej. 

Silne i słabe strony traktowane są jako czynniki wewnętrzne, natomiast szanse i zagrożenia 

jako czynniki zewnętrzne – umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu jednostki. 

 

Tabela 19 -  Wyniki analizy SWOT - Gmina Głusk 

CZYNNIKI WEWNETRZNE 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 atrakcyjne położenie geograficzne 

 dobrze rozwinięta infrastruktura 

techniczna (wodociągi, gaz, prąd) 

 tereny inwestycyjno – usługowe w m. 

Kalinówka, Kazimierzówka przy drodze 

serwisowej 

 duże zasoby atrakcyjnie położonych 

terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową 

 wzrost liczby MŚP, głównie w zakresie 

usług 

 ulgi podatkowe dla nowopowstałych 

przedsiębiorstw oraz firm 

rozszerzających swoją działalność 

 umiejętne inwestowanie w zadania 

oświatowe wyrównujące szanse 

edukacyjne uczniów 

 wysoka jakość usług edukacyjnych, 

oświatowych i wychowawczych 

 opieka edukacyjna dla najmłodszych 

dzieci z terenu gminy (niepubliczne 

przedszkola) 

 tendencja wzrostowa liczby uczniów w 

 komunikacja publiczna – brak połączeń 

pomiędzy miejscowościami i z miastem 

Lublin 

 infrastruktura drogowa gminna i 

powiatowa (wąskie drogi, brak 

chodników, brak ścieżek rowerowych) 

 brak dojazdu do drogi powiatowej, tzw. 

Gościńca 

 niedoinwestowana baza oświatowa (ZS 

w Kalinówce wraz z salą sportową, SP 

Prawiedniki, Szkoła w m. Dominów, 

przedszkola – Mętów, Wilczopole, 

Dominów, brak żłobków) 

 niewystarczająca ilość placów zabaw 

 niewystarczająca ilość terenów pod 

usługi  

 brak świetlic w Głuszczyźnie, Nowinach, 

Kazimierzówce, Żabiej Woli 

 bezrobocie 

 brak domów dziennej opieki dla osób 

starszych oraz domów pomocy 

społecznej 

 mała aktywność mieszkańców oraz niski 
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szkołach 

 utrzymywanie stołówek szkolnych i 

dożywianie dzieci potrzebujących  

 stały wzrost liczby mieszkańców 

 wykwalifikowane jednostki OSP 

 wysoki poziom bezpieczeństwa  

 nowa siedziba Urzędu Gminy 

 działalność Centrum Promocji i Kultury 

Gminy Głusk 

 czyste środowisko 

 brak uciążliwych obiektów 

przemysłowych 

 wysoka jakość gleb 

 funkcjonowanie gospodarstw 

specjalistycznych 

 Dobrze wykształcona i kompetentna 

kadra pracownicza instytucji publicznych 

 Doświadczenie w pozyskiwaniu 

funduszy zewnętrznych 

poziom ich integracji 

 niski poziom dostępności i 

niewystarczająca  infrastruktura sportowa 

i kulturalna dla mieszkańców 

 brak instrumentów wsparcia dla 

przedsiębiorców  

 słabo rozwijająca się aktywność 

nowoosiedlających się mieszkańców 

gminy 

 brak centralnego, gminnego ośrodka 

zdrowia, w tym świadczącego opiekę 

zdrowotną dla dzieci i usług 

rehabilitacyjnych 

 niewystarczająca infrastruktura sieci 

kanalizacji sanitarnej 

 niewystarczające wyposażenie jednostek 

OSP 

 niska estetyka miejscowości i niedostatki 

małej infrastruktury publicznej 

 Brak powszechnego dostępu do internetu  
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CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 położenie w bezpośrednim sąsiedztwie 

Lublina i napływ nowych mieszkańców 

pochodzących ze stolicy województwa 

 pozyskiwanie środków zewnętrznych z 

Unii Europejskiej w ramach programów 

operacyjnych w perspektywie 2014-2020 

(m.in. ZIT, RPO WL, PROW). 

 przynależność do Lubelskiego Obszaru 

Metropolitalnego 

 rozwój aktywności obywatelskiej i 

sektora organizacji pozarządowych 

odpowiedzią na problemy społeczne 

 tworzenie i funkcjonowanie obszarów 

intensywności gospodarczej i rolniczej 

 wykorzystanie potencjału gminy w 

produkcji rolniczej 

 wykorzystanie potencjału Gminy w 

zakresie budownictwa jednorodzinnego 

oraz sektora usług na terenach 

inwestycyjnych. 

 promocja aktywnego wypoczynku                        

i turystyki wiejskiej, turystyki 

„weekendowej” 

 

 niekorzystne zmiany demograficzne – 

starzenie się społeczeństwa, emigracja 

zarobkowa ludzi młodych 

 niewystarczające środki przekazywane z 

budżetu państwa na zadania dodatkowo 

zlecone Gminie na podstawie aktów 

prawnych. Częsta zmiana warunków 

finansowania zadań publicznych 

 niestabilność przepisów prawa, które 

spowalniają działania inwestycyjne i 

rozwojowe 

 rosnący odsetek mieszkańców gminy, 

którzy długotrwale pozostają bez pracy 

 globalny kryzys gospodarczy, mający 

wpływ na kondycję/sytuację 

przedsiębiorców/ zakładów pracy 

 

Analiza SWOT pokazuje, że Gmina Głusk powinna rozwijać się w oparciu o korzystne 

położenie geograficzne. Należy pamiętać, że graniczy ona z miastami o dużej aktywności 

gospodarczej, do których należą miasto Lublin (stolica województwa) oraz miasto Świdnik.                  

Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z usytuowania administracyjnego, jako jednostka 
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samorządu terytorialnego dążąca do zrównoważonego rozwoju Gmina Głusk powinna 

wykorzystać ich potencjał do budowania i realizacji strategii społeczno– gospodarczej.   

Jednym z głównych celów prorozwojowych powinna być poprawa sieci komunikacyjnej, 

która nie tylko zwiększy atrakcyjność gminy jako miejsca idealnego do inwestowania, 

wartego odwiedzenia, jak również pozyskania nowych mieszkańców. Ten kierunek jest 

jednym z ważniejszych elementów rozwoju. Niemniej realizacja tego celu wymaga 

konsekwentnego wzmocnienia dotychczasowych działań, takich jak poprawa i rozbudowa 

istniejącej infrastruktury technicznej czy dbałość o rozwój infrastruktury turystycznej.  

Ważne jest także wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa poprzez stworzenie i 

wdrożenie programów pomocowych dla przedsiębiorców i rolników, organizację bezpłatnych 

szkoleń, wsparcie proinnowacyjności poprzez opracowanie i wdrożenie nowych modeli 

biznesowych dla MŚP i sektora rolniczego, w szczególności w celu umiędzynarodowienia, 

wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 

produktów i usług, wsparcie w pozyskiwaniu środków na rozwój działalności. Ponadto, 

istotnym jest wsparcie w zakresie rozwoju produkcji, marketingu i sprzedaży płodów rolnych, 

wykorzystując naturalny, rolniczy potencjał gminy. Docelowo, proponuje się utworzenie 

Lokalnego Inkubatora Przetwórstwa i Innowacyjności, stanowiącego miejsce rozwoju 

koncepcji biznesowych łączących wykorzystanie lokalnych potencjałów z wprowadzaniem 

innowacyjnych technologii.  

Nie należy również zapominać o działaniach skierowanych bezpośrednio do lokalnej 

społeczności. Należy podjąć kroki zmierzające do zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych                         

i wypoczynkowych oraz potrzeb kulturalnych m.in. poprzez organizację koncertów, wystaw, 

imprez artystycznych i plenerowych, kultywowanie i promocję tradycji, wspieranie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. Ze względu na brak odpowiedniej oferty spędzania wolnego 

czasu dla osób starszych pożądane jest kształtowanie i promocja aktywnych postaw na rzecz 

zdrowego i aktywnego stylu życia oraz włączenie ich do życia społecznego     

 

9. Wizja Gminy Głusk 

Wizja rozwoju Gminy to pożądany obraz przyszłości jednostki, jej sytuacji gospodarczej                         

i społecznej za kilka lat. Stanowi pewien stan docelowy, do którego dążyć będzie cała 

wspólnota samorządowa (władze lokalne i partnerzy społeczno-gospodarczy) wykorzystując 

przy tym możliwości płynące z własnych przewag oraz szans pojawiających się w otoczeniu.  
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Obraz określony zapisami wizji, przewiduje stworzenie warunków do trwałego, 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Głusk.  

Wizja stanowi odpowiedź na oczekiwania i aspiracje mieszkańców, a jednocześnie ma na celu 

ukształtowanie wizerunku jednostki, który chce ona osiągnąć na koniec założonego horyzontu 

czasowego tj. w roku 2025. Możliwe jest to jedynie poprzez aktywną partycypację społeczną 

(współdecydowanie) lokalnej społeczności z przedstawicielami władz samorządowych oraz 

partnerami gospodarczymi. 

Wizja gminy Głusk to:  

 

 

10. Misja Gminy Głusk 

Wizja gminy znajduje swoje urzeczywistnienie w misji. Stanowi ona nadrzędny cel 

funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Określa przede wszystkim rolę władz w procesie 

rozwoju, ale ma równocześnie integrować, motywować i rozbudzać aspiracje całej 

społeczności lokalnej. Misja ma także motywować i integrować mieszkańców oraz 

ugruntować w nich potrzeby partycypacji w rozwoju oraz wzmacniać lokalną tożsamość.  

Wreszcie misja spełnia funkcję promującą gminę, w szczególności wobec potencjalnych 

inwestorów oraz turystów. Stanowi jasny przekaz dla mieszkańców i gości odwiedzających 

gminę.  

 

 

 

 

 

 

Gmina Głusk jako centrum aktywności gospodarczej 

racjonalnie wykorzystującej swoje atuty związane z 

położeniem i dziedzictwem dla zrównoważonego rozwoju w 

bezpiecznym, czystym, spokojnym i przedsiębiorczym 

otoczeniu  
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Misja Gminy Głusk to:  

 

Do zapewnienia skutecznej realizacji założeń Strategii Rozwoju Gminy Głusk na lata                  

2016-2025, oprócz określenia misji ważne jest także wskazanie zestawu wartości, którymi 

gmina będzie się kierować wykonując zadania własne oraz zlecone. Wartości te mają sprzyjać 

wszechstronnemu i zrównoważonemu rozwojowi oraz wyróżniać gminę na tle innych 

ośrodków. Powinny one przyświecać wszystkim interesariuszom rozwoju gminy Głusk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAUFANIE 

WSPÓŁPRACA 

DOBROBYT SPOŁECZNY 

ZAANGAŻOWANIE 

SZACUNEK 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

szczerość i otwartość, wzajemny szacunek i wiara w czystość 

intencji partnerów w działaniu 

dokładność i poprawność wykonywanych działań, uczciwość i 

sumienność w wykonywanej pracy 

zrozumienie dla różnicowanych potrzeb i poglądów na wszystkich 

płaszczyznach, ukierunkowane na tworzenie pozytywnych relacji z 

otoczeniem  

tworzenie więzi i współdziałanie we wzajemnych relacjach 
mieszkańców, przedstawicieli władz samorządowych i organizacji 
społeczno - gospodarczychwładz samorządowych i organizacji 

społeczno-gospodarczych 

koncentracja na pracy, nastawienie na maksymalizację efektów 

pracy i osiąganie wyznaczonych celów 

ukierunkowanie na osiąganie wartości docelowych takich jak: 

zdrowie, bezpieczeństwo, wykształcenie, zamożność i poczucie 

samorealizacji każdego mieszkańca 

Zwiększenie i podniesienie atrakcyjności gospodarczej i 

społecznej w gminie Głusk oraz poprawa jakości życia 

mieszkańców, aby osiągnąć pozycję ośrodka subregionalnego 

wyróżniającego się pod względem rozwoju w skali regionalnej 

i ponadregionalnej. 
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Realizacja polityki samorządowej zgodnie z powyższymi zasadami zagwarantuje, iż 

podejmowane działania charakteryzować się będą wysoką wartością dodaną. Tym samym 

osiągnięty zostanie efekt synergii rozwoju – zwielokrotnienia osiągniętych korzyści. 

 

11. Obszary i cele strategiczne 

Na podstawie analizy obecnego stanu rozwoju gminy, określono trzy główne, ściśle od siebie 

zależne oraz połączone ze sobą obszary, na których powinien koncentrować się wysiłek 

strategiczny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla każdego z głównych obszarów rozwoju opracowany został cel strategiczny, który 

uszczegółowiony jest dostosowanymi do zagadnienia celami operacyjnymi. Dla ich 

urzeczywistnienia wyodrębniono natomiast kierunki działań – przykładowe interwencje do 

realizacji. Należy je jednak odbierać jako pewną propozycję, otwartą listę przedsięwzięć                 

w danym zakresie, opisującą ogólne ramy koncentracji aktywności finansowej, programowej 

oraz organizacyjnej całej wspólnoty gminy w perspektywie długofalowej. 

  

 

 

 

Cel Strategiczny:  

Zrównoważone środowisko i ład przestrzenny 

Cele operacyjne i kierunki działań:  

1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej na terenie gminy 

1.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej 

GOSPODARKA  

  

PRZESTRZEŃ SPOŁECZEŃSTWO  

OBSZAR TEMATYCZNY: 

PRZESTRZEŃ 
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1.2. Budowa węzłów przesiadkowych 

1.3. Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej 

1.4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

2. Tworzenie i zwiększenie atrakcyjności terenów mieszkaniowych i turystycznych   

2.1. Przygotowanie i promocja terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 

2.2. Monitoring w miejscach strategicznych gminy: szkoły budynki użyteczności 

publicznej, GCKiP, itp.  

2.3. Budowa placów zabaw 

2.4. Tworzenie i modernizacja małej infrastruktury publicznej (kosze na śmieci, ławki, 

stojaki na rowery, wiaty przystankowe, siłownie napowietrzne) 

2.5. Zagospodarowanie terenów zlokalizowanych przy zbiornikach wodnych 

3. Ochrona środowiska naturalnego, upowszechnianie Odnawialnych Źródeł Energii  

3.1. Rozbudowa i modernizacja  energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kalinówce wraz 

z budową sali gimnastycznej 

3.2. Budowa przedszkoli jako budynków pasywnych w Mętowie i Wilczopolu 

3.3. Montaż rozproszonych instalacji OZE na budynkach prywatnych 

3.4. Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej 

3.5. Montaż systemów sterujących i monitorujących zużycie energii  

w obiektach użyteczności publicznej 

3.6. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne 

3.7. Budowa placówki oświatowej jako budynku pasywnego w Dominowie 

 

 

 

 

Cel Strategiczny:  

Przedsiębiorczość i zachęty inwestycyjne podstawą rozwoju gospodarczego 

Cele operacyjne i kierunki działań:  

1. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

1.1. Stworzenie systemu obsługi inwestora 

1.2. Doradztwo dla osób zakładających i rozwijających działalność gospodarczą 

OBSZAR TEMATYCZNY: 

GOSPODARKA 
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1.3. Promocja walorów inwestycyjnych gminy i istniejących przedsiębiorstw 

1.4. Promowanie i kreowanie sprzyjających warunków do tworzenia i rozwoju klastrów  

2. Efektywne wykorzystanie zasobów na potrzeby przedsiębiorczości 

2.1. Tworzenie i rozwój Obszarów Intensywności Gospodarczej 

2.2. Uzbrajanie terenów przeznaczonych pod inwestycje 

2.3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do rozwoju przedsiębiorczości 

3. Uruchamianie i rozwój sektora drobnej produkcji i usług skierowanych do mieszkańców 

gminy i miasta Lublin 

3.1. Wsparcie przedsiębiorców działających w branżach drobnych usług i produkcji 

opartej o naturalne zasoby gminy, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej 

żywności 

3.2. Uruchamianie miejsc sprzedaży (targowisk, sklepów tymczasowych (pop-up stores), 

stoisk w marketach) lokalnych produktów 

3.3. Uruchomienie lokalnego Inkubatora Przetwórstwa i Innowacyjności 

 

 

 

 

Cel Strategiczny:  

Aktywne wspólnoty lokalne 

Cele operacyjne i kierunki działań:  

1. Budowanie i wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego 

1.1. Budowanie i wzrost poziomu tożsamości lokalnej, zwłaszcza w grupie osób nowo 

osiedlających się  

1.2. Rewitalizacja fizyczna i społeczno-gospodarcza mieszkańców 

1.3. Promowanie aktywności organizacji pozarządowych 

1.4. Działania na rzecz integracji społeczności lokalnej  

1.5. Tworzenie gminnych programów aktywizacji dla grup marginalizowanych: osób 

starszych, klientów OPS-u, niepełnosprawnych 

1.6. Tworzenie warunków do powstawania lokalnych inicjatyw edukacyjnych, 

podnoszących kwalifikacje lokalnej społeczności  

OBSZAR TEMATYCZNY: 

SPOŁECZEŃSTWO 
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2. Rozwój usług społecznych, profilaktycznych i zdrowotnych 

2.1. Budowa, modernizacja i wyposażenie świetlic 

2.2. Tworzenie placówek przedszkolnych w Mętowie i Wilczopolu 

2.3. Budowa placówki oświatowej w miejscowości Dominów i rozbudowa placówek 

oświatowych w Kalinówce i Prawiednikach 

2.4. Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznych 

2.5. Budowa i modernizacja obiektów sportowych 

2.6. Upowszechnianie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia 

2.7. Wspieranie i promocja badań profilaktycznych 

2.8. Rozwój ochrony zdrowia w placówkach edukacyjnych 

2.9. Propagowanie i wspieranie inicjatyw wykorzystujących infrastrukturę rekreacyjno-

sportową w celu wypracowania zachowań prozdrowotnych 

2.10. Kształtowanie, pobudzanie świadomości oraz wsparcie osób wykluczonych 

społecznie, w szczególności w zakresie obowiązków wychowawczych 

3. Wysoka jakość systemu edukacji i kultury 

3.1. Tworzenie oddziałów przedszkolnych przy publicznych placówkach oświatowych 

3.2. Tworzenie i realizacja programów zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych w 

szkołach, w tym nauka przedsiębiorczości, komunikacji, historii i ekologii 

3.3. Wspieranie oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju form opieki nad 

dziećmi do lat trzech 

3.4. Kontynuowanie efektywnych działań edukacyjnych i pozalekcyjnych na poziome 

podstawowym i gimnazjalnym 

3.5. Organizacja warsztatów i zajęć dla mieszkańców z zakresu kultury i tożsamości 

regionalnej 

3.6. Tworzenie warunków oraz działania na rzecz wzbogacenia oferty sposobów 

spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy  

3.7. Popularyzacja i rozwój tzw. turystyki weekendowej 

 

12. System wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii 

Procedury wdrażania, monitorowania i ewaluacji zawierają listę działań, których podjęcie ma 

na celu ułatwienie realizacji Strategii Rozwoju Gminy oraz umożliwienie stałego 

monitorowania i dostosowywania jej zapisów do zmieniających się warunków otoczenia 
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społeczno-gospodarczego. Proces wdrażania Strategii jest rozpatrywany na trzech głównych 

poziomach:  

- organizacyjnym,  

- merytorycznym,  

- społecznym.  

Monitoring Strategii Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 należy przeprowadzać na 

poziomie organizacyjnym, merytorycznym i społecznym. Obecny kształt Strategii 

opracowany został w warunkach społecznych, ekonomicznych i politycznych, które są 

stanami dynamicznymi.  

Ewaluacja na poziomie strategicznym obejmować będzie systematyczną obserwację zmian 

wewnętrznych i zewnętrznych, uwarunkowań rozwoju gminy, procesów zachodzących                    

w otoczeniu biznesu oraz aktualizowanie celów i priorytetów.  

Zaznaczyć należy, że realizacja badań ewaluacyjnych odbywać się będzie z zastosowaniem 

podstawowych kryteriów ewaluacji, którymi są: 

Trafność (ang. relevance) 

Kryterium to pozwala ocenić w jakim stopniu cele strategii odpowiadają potrzebom i 

priorytetom danego sektora lub regionu. Ustalone w wyniku zastosowania kryterium trafności 

wnioski wpływają na podjęcie decyzji o kontynuowaniu, modyfikacji lub wstrzymaniu 

strategii. 

Efektywność (ang. efficiency) 

Kryterium efektywności pozwala ocenić tzw. „ekonomiczność” danej strategii, czyli stosunek 

poniesionych nakładów (zasobów finansowych, ludzkich, poświęcony czas) do uzyskanych 

produktów, rezultatów oraz oddziaływania. Kryterium efektywności stosowane jest przy 

analizach możliwości osiągnięcia zbliżonych efektów przy wykorzystaniu mniejszych 

zasobów oraz zwiększaniu efektów przy zastosowaniu porównywalnych zasobów. Kryterium 

ma również zastosowanie przy porównywaniu ewaluowanej strategii z podobnymi strategiami 

w danym sektorze. 

Skuteczność (ang. effectiveness) 

Kryterium skuteczności pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele strategii zdefiniowane na 

etapie programowania zostały osiągnięte. Z uwagi na fakt, że cele projektu/programu 

formułowane są na kilku poziomach, od celów ogólnych do operacyjnych, należy jasno 
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doprecyzować, do którego poziomu celów będziemy się odwoływać. Należy również wziąć 

pod uwagę, nie tylko pozytywne efekty programu, ale również ewentualne efekty negatywne. 

Użyteczność (ang. utility) 

Kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie strategii odpowiada 

potrzebom grupy docelowej. Dzięki zastosowaniu tego kryterium można ocenić, czy zmiany 

wywołane realizacją strategii są korzystne z punktu widzenia jego beneficjentów. Należy 

wziąć pod uwagę różnice interesów osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. To co ocenimy 

jako użyteczne dla jednej grupy, może nie być użytecznym z punktu widzenia innej grupy. 

Trwałość (ang. sustainability) 

Kryterium trwałości pozwala ocenić czy uprzednio zaplanowane pozytywne efekty strategii 

będą nadal widoczne po zakończeniu jego realizacji. Kryterium to ma zastosowanie przy 

ocenie wartości strategii w kategorii jego użyteczności, w dłuższej perspektywie czasowej. 

Kryterium trwałości stosowane jest w ewaluacjach ex-post, ponieważ pozwala ocenić na ile 

zmiany wywołane oddziaływaniem strategii są faktycznie trwałe i widoczne po zakończeniu 

wsparcia finansowego. 

POZIOM ORGANIZACYJNY  

Strategia proponuje przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej 

społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających na polu aktywizacji mieszkańców 

gminy, które mogą być partnerami administracji samorządowej w procesie wdrażania. Tak 

realizowana zasada partnerstwa jest jednym z fundamentalnych elementów polityki 

strukturalnej Unii Europejskiej.  

Wdrażanie Strategii, zawierającej zadania będące w kompetencjach wielu podmiotów, 

wymaga ścisłej koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Stąd też 

efektywność realizacji celów wyodrębnionych w Strategii, w dużej mierze będzie zależała od 

przyjętego modelu jej wdrażania.   

Koordynacja procesu wdrażania i aktualizacji Strategii będzie odbywać się poprzez 

wykorzystanie samorządowego modelu zarządzania strategią. Model ten przekazuje proces 

zarządzania Strategią w ręce przedstawicieli władz jednostek samorządowych. Decyzje, 

podejmowane w porozumieniu tych organów, oparte na kompleksowym podejściu do 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych, będą w bardzo istotny sposób wpływały na rozwój 

lokalny Gminy Głusk. Podstawowymi zadaniami w zakresie wdrażania Strategii i rozwoju 

lokalnego powinny być:  
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- koordynacja współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami 

pozarządowymi i przedsiębiorstwami;  

- harmonizacja realizacji działań zapisanych w Strategii i innych dokumentach branżowych;  

- przygotowanie okresowych raportów o stanie społeczno-gospodarczym gminy;  

- pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań zapisanych w Strategii. 

Podstawą skutecznego wdrażania działań służących osiąganiu celów Strategii Rozwoju jest 

dysponowanie wiedzą na temat postępów osiąganych w zakresie wdrażanych kierunków 

interwencji oraz zdolność do reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy przyjętymi 

założeniami a uzyskiwanymi efektami realizacji kluczowych zadań. Wszyscy partnerzy 

realizujący zadania w Strategii Rozwoju będą poproszeni o aktywną współpracę. W tym celu 

u każdej jednostki koordynującej zadania w Strategii powinna zostać wyznaczona osoba do 

aktualizacji i monitorowania dokumentu. Utworzenie takiej struktury poziomej na terenie 

gminy z pewnością przyczyni się do koordynacji zadań w zakresie wspierania rozwoju 

lokalnego, efektywniejszego generowania pomysłów na wspólne projekty oraz realnego 

zarządzania Strategią Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025.  

POZIOM MERYTORYCZNY  

Poziom merytoryczny obejmuje wdrażanie i monitorowanie realizacji celów zapisanych                   

w Strategii oraz przegląd jej zapisów i ich aktualizację. W konsekwencji systematycznych 

działań wdrożeniowych i monitorujących, osiągnięte zostaną cele operacyjne 

(średniookresowe) i strategiczne (długookresowe). Strategia Rozwoju Gminy Głusk określona 

została na lata 2016-2025. Okres ten uwzględnia kolejny okres budżetowy Unii Europejskiej 

oraz działania aktualizacyjne dokumentów regionalnych i krajowych.  

Strategia jest nadrzędnym dokumentem prowadzącym do osiągania celów średniookresowych 

i długookresowych w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy. 

POZIOM SPOŁECZNY  

Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów Strategii Rozwoju Gminy Głusk na lata 

2016-2025 wśród społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych                                  

i zewnętrznych) dla realizacji zadań w niej określonych. Adresatami zapisów niniejszego 

dokumentu są mieszkańcy gminy, a w szczególności:  

1. Radni, pracownicy Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;  

2. Przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora gospodarczego, instytucje otoczenia biznesu; 

4. Sektor finansowy – banki, instytucje pożyczkowe i kredytowe;  
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5. Placówki oświatowe;  

6. Organizacje pozarządowe z terenu gminy.   

OCENA ŚRÓDOKRESOWA 

Przedmiotowa Strategia zostanie objęta śródokresową oceną tj. analizą i przeglądem w 

kontekście stopnia osiągniętych celów i wdrożonych kierunków działań oraz uwarunkowań 

zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na realizację Strategii. Ocena śródokresowa 

zostanie przeprowadzona w 2020 roku w formie sporządzenia raportu opracowanego przez 

zewnętrznych ekspertów i/lub pracowników Urzędu Gminy, który zostanie przedstawiony 

Wójtowi i Radzie Gminy w celu zaopiniowania i ewentualnego podjęcia dalszych kroków tj. 

decyzji o konieczności aktualizacji strategii.   

 

Rysunek 4  - Proces wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 
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Źródło: opracowanie własne 

 

13. Zgodność celów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Głusk 

na lata 2016-2025 z krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi 

oraz gminnymi dokumentami o charakterze strategicznym 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności. 

Strategia jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju, a także kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju,                    

z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Głównym celem wyznaczonym                            

w dokumencie jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami 

jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. W dokumencie 

wyznaczone zostały trzy obszary strategiczne, z którymi korelują założenia niniejszej 

Strategii. 

Długookresowa 

Strategia Rozwoju 

Kraju - Polska 2030 

Trzecia fala 

nowoczesności 

 

Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 

Zrównoważone 

środowisko i ład 

przestrzenny 

Przedsiębiorczość i 

zachęty inwestycyjne 

podstawa rozwoju 

gospodarczego 

Aktywne wspólnoty 

lokalne 

 

OBSZAR: 

Konkurencyjność            

i innowacyjność 

gospodarki 

  X   

 

OBSZAR: 

Równoważenie 

potencjałów 

rozwojowych regionów 

X X X 

 

OBSZAR: 

Efektywność i 

sprawność państwa 

  X   
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Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 

gospodarka, sprawne państwo. 

Jest to najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele rozwoju 

kraju do 2020 r. Strategia wskazuje kluczowe zadania państwa, których podjęcie w 

perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe. Celem 

głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i 

instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz 

poprawę jakości życia ludności. 

 

Strategia Rozwoju 

Kraju 2020 

 

Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 

Zrównoważone 

środowisko i ład 

przestrzenny 

Przedsiębiorczość i 

zachęty inwestycyjne 

podstawa rozwoju 

gospodarczego 

Aktywne wspólnoty 

lokalne 

 

 

OBSZAR:  

Sprawne i efektywne 

państwo 

 

  X   

 

 

OBSZAR: 

Konkurencyjna 

gospodarka 

 

 

 
X 

 

 

 

OBSZAR:  

Spójność społeczna i 

terytorialna 

 

 

 X X X  

 

Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 jest zgodna z założeniami Strategii 

Rozwoju Kraju 2020. 
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Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

Kolejnym dokumentem, z którym wykazuje zbieżność niniejszy dokument, jest Strategia 

Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Jest to strategia sektorowa o randze krajowej, stanowiąca jedną 

z dziewięciu strategii zintegrowanych i będąca odpowiedzią na konieczność podniesienia 

jakości życia w Polsce w perspektywie roku 2020. Dokument jest jednocześnie punktem 

wyjścia do rozbudowy i podnoszenia jakości kapitału ludzkiego w Polsce poprzez 

zastosowanie właściwych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb osób na każdym etapie 

życia. 

Głównym celem realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest rozwijanie kapitału 

ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć 

w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia.                          

W dokumencie wyznaczono pięć celów szczegółowych, które wykazują zbieżność z celami 

określonymi dla Strategii Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025. 

 

 

 

Strategia Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego 2020 

 

Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 

Zrównoważone 

środowisko i ład 

przestrzenny 

Przedsiębiorczość i 

zachęty inwestycyjne 

podstawa rozwoju 

gospodarczego 

Aktywne 

wspólnoty lokalne 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1:  

Wzrost zatrudnienia 

 

   

X 

 

 X  

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2: 

Wydłużenie okresu 

aktywności zawodowej i 

zapewnienie lepszej jakości 

funkcjonowania osób 

starszych 

 

 

  

 

 

X  

 

 

 

X  
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CEL SZCZEGÓŁOWY 3:  

Poprawa sytuacji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

 

 

 

 

 X 

 

 

X 

 

 

X  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 4:  

Poprawa zdrowia obywateli 

oraz efektywności systemu 

opieki zdrowotnej 

 

 

   

 

X  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 5:  

Podniesienie poziomu 

kompetencji oraz 

kwalifikacje obywateli 

 

 

  

 

X  

 

 

X  

 

Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 jest zgodna z założeniami Strategii 

Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary 

wiejskie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie 

stanowi kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny odnoszący się do 

prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Celem 

strategicznym polityki regionalnej, wskazanym w Strategii, jest efektywne wykorzystywanie 

specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania 

celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. 

Ponadto w dokumencie ustalone zostały trzy cele, z którymi zgodne są cele strategiczne 

niniejszej Strategii. 
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Krajowa Strategia 

Rozwoju 

Regionalnego               

2010-2020: regiony, 

miasta, obszary 

wiejskie 

 

Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 

Zrównoważone 

środowisko i ład 

przestrzenny 

Przedsiębiorczość i 

zachęty inwestycyjne 

podstawa rozwoju 

gospodarczego 

Aktywne wspólnoty 

lokalne 

 

 

CEL 1:  

Wspomaganie wzrostu 

konkurencyjności 

regionów 

„konkurencyjność” 

 

X X X  

 

 

CEL 2:  

Budowanie spójności 

terytorialnej i 

przeciwdziałanie 

procesom 

marginalizacji na 

obszarach 

problemowych 

„spójność” 

 

 

X X X 

 

 

CEL 3:  

Tworzenie warunków 

dla skutecznej, 

efektywnej i 

partnerskiej realizacji 

działań rozwojowych 

terytorialnie 

„sprawność” 

 

 X X X  
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Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 jest zgodna z założeniami Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą 

do 2030 r.) 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego będąca podstawowym i najważniejszym 

narzędziem prowadzonej przez samorząd województwa polityki regionalnej, wyznacza 

główne cele i kierunki dalszego rozwoju regionu. Zgodność celów strategicznych Strategii 

Rozwoju Gminy Głusk z celami Strategii Województwa Lubelskiego prezentuje poniższa 

tabela. 

 

 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Lubelskiego na lata           

2014-2020 (z perspektywą 

do 2030 r.) 

 

Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 

Zrównoważone 

środowisko i ład 

przestrzenny 

Przedsiębiorczość i 

zachęty inwestycyjne 

podstawą rozwoju 

gospodarczego 

Aktywne 

wspólnoty lokalne 

 

 

CEL STRATEGICZNY 2: 

CEL OPERACYJNY 2.4. 

Wspieranie 

przedsiębiorczości na wsi i 

tworzenia pozarolnicznych 

miejsc pracy na obszarach 

wiejskich 

   

X 

 

 X  

 

 

CEL STRATEGICZNY 2: 

CEL OPERACYJNY 2.5. 

Wyposażenie obszarów 

wiejskich w infrastrukturę 

transportową, komunalną i 

energetyczną  

 

 

 

X 
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CEL STRATEGICZNY 3:  

CEL OPERACYJNY 3.5. 

Wspieranie małych i 

średnich przedsiębiorstw 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY 4:  

CEL OPERACYJNY 4.1. 

Poprawa wewnętrznego 

skomunikowania regionu 

 

 

 

 

X  

  

 

 

 

CEL STRATEGICZNY 4:  

CEL OPERACYJNY 4.2. 

Wspieranie włączenia 

społecznego 

 

 

  

 

 

 

 

X  

 

CEL STRATEGICZNY 4:  

CEL OPERACYJNY  4.3. 

Wzmocnienie społecznej 

tożsamości regionalnej i 

rozwijanie więzi 

współpracy 

wewnątrzregionalnej 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

CEL STRATEGICZNY 4:  

CEL OPERACYJNY  4.5. 

Racjonalne i efektywne 

wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych i 

rekreacyjnych, przy 

zachowaniu i ochronie 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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walorów środowiska 

przyrodniczego 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 jest  jednym z 

narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Zgodność priorytetów RPO 

WL z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 została 

przedstawiona w postaci tabeli. 

 

 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego na lata             

2014-2020 

 

Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016-2025 

Zrównoważone 

środowisko i ład 

przestrzenny 

Przedsiębiorczość i 

zachęty inwestycyjne 

podstawą rozwoju 

gospodarczego 

Aktywne 

wspólnoty lokalne 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 3:  

Konkurencyjność 

przedsiębiorstw 

 

Priorytet inwestycyjny 3a 

 

   

X 

 

 

 

 

Oś PRIORYTETOWA 4: 

Energia przyjazna 

środowisku 

 

Priorytet inwestycyjny 4a 

 

 

 

 

X 

  

 

 

Oś PRIORYTETOWA 4: 

Energia przyjazna 

 

 

X 
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środowisku 

 

Priorytet inwestycyjny 4c 

 

 

 

Oś PRIORYTETOWA 8: 

Mobilność regionalna i 

ekologiczny transport 

 

Priorytet inwestycyjny 7b 

 

 

 

 

X  

  

 

 

 

Oś PRIORYTETOWA 9: 

Rynek pracy 

 

Priorytet inwestycyjny 8i 

 

  

 

X 

 

 

 

  

 

Oś PRIORYTETOWA 9: 

Rynek pracy 

 

Priorytet inwestycyjny 8vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Oś PRIORYTETOWA 13: 

Infrastruktura społeczna 

 

Priorytet inwestycyjny 9a 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 


