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Zareklamuj się  
u nas!
Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców do umieszczania 
reklam swoich firm  na łamach Gazety Hrubieszowskiej oraz  
oferujemy możliwość wyświetlania spotów reklamowych 
(do 30 sek.) przed projekcjami filmowymi w Kinie Plon,  po 
wcześniejszych uzgodnieniach,  co do formy  
i treści zawartych w spotach.  
W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się  pod 
nr tel. 84 696 2615. 
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Po raz pierwszy w naszym mieście

Podziel z nami 
budżet
Mieszkańcy Hrubieszowa mogą współdecydować o tym, jak są wydawane pieniądze z 
samorządowego budżetu. 16 lutego urząd miasta rozpoczął przyjmowanie propozycji, które 
po raz pierwszy mogą być sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Chodzi o projekty o warto-
ści do 100 tys. zł, które w 
swoim założeniu przyczy-
nią się do rozwoju miasta, 

należą do zadań własnych gminy 
miejskiej i podpisze je co naj-
mniej 50 mieszkańców w wieku 
minimum 13 lat. 

- Propozycje można składać 
do końca marca. Do wczoraj (14 
kwietnia) sprawdzaliśmy ich 
zgodność z regulaminem budże-
tu obywatelskiego, wkrótce ogło-
simy listę zadań, które spełniają 
wszystkie wymogi formalne, a w 
maju rozpocznie się głosowanie. 
Ostatecznie to mieszkańcy za-

decydują, które projekty zostaną 
zrealizowane - wyjaśnia Marta 
Majewska, zastępca burmistrza 
Hrubieszowa, jednocześnie prze-
wodnicząca zespołu, który będzie 
weryfikować wnioski.

Jeśli projekt z największą licz-
bą głosów nie wyczerpie pełnej 
puli zapisanej w budżecie, to 
szansę na realizację mają także 
kolejne propozycje. Wnioski 
można składać na formularzu, 
który należy pobrać ze strony 
internetowej urzędu miasta i 
dostarczyć pocztą tradycyjną 
lub elektroniczną, albo złożyć 
osobiście w sekretariacie.

Wyniki głosowania - 1 czerw-
ca, a pełny regulamin i inne 
ważne informacje można znaleźć 
na stronie: wwwmiasto.hrubie-
szow.pl w zakładce «Budżet oby-
watelski 2017».

Co to jest budżet obywatelski?
Miejscem narodzin budże-

tu partycypacyjnego (zwanego 
obywatelskim) było brazylijskie 
miasto Porto Alegre, w którym 
to w 1988 r. tamtejsza rada mia-
sta zaakceptowała pomysł dys-
ponowania częścią finansów 
publicznych przez mieszkań-
ców miasta. Z czasem kolejne 

miasta Ameryki Łacińskiej, Eu-
ropy, a nawet Afryki zachęcone 
pozytywnymi skutkami realiza-
cji projektu zaczęły podążać za 
przykładem brazylijskiej me-
tropolii.

W Polsce prekursorem czyn-
nego zaangażowania mieszkań-
ców w możliwość współdecy-
dowania o podziale budżetu był 
Sopot. W kolejnych latach dołą-
czyły do niego m.in. Gdańsk, Po-
znań, Wrocław, Toruń, Puławy a 
także niektóre dzielnice Krakowa 
i wkrótce także Łodzi. Teraz kolej 
na Hrubieszów!

Budżet obywatelski to szansa m.in. na upiększenie parku Solidarności
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Szanowni  czytelnicy, 
mieszkańcy  miasta 
Hrubieszowa

O ddajemy do Państwa rąk, 
trzecie wydanie Gazety 
Hrubieszowskiej .  W tym 
numerze prezentujemy 

wiele zagadnień z życia naszej 
wspólnoty samorządowej m.in.: 
konsultacje dotyczące modelo-
wej rewitalizacji, wybór ławecz-
ki na deptak, sukcesy naszych 
uczniów, o bezpiecznym Hrubie-
szowie, bieg „Wilczym tropem” 
czy kalendarz imprez miejskich 
i sportowych w 2017 r. 

  Ale wydaje się, że najważniej-
szym wydarzeniem, po części  za-
pewne i historycznym jest  wdro-
żony pierwszy raz w historii na-
szego miasta budżet obywatelski, 
gdzie na pomysły mieszkańców 
zabezpieczyliśmy w budżecie mia-
sta kwotę 100 tys. zł.  Dołączyliśmy  
do grona 171 gmin w Polsce, które 
włączyły  mieszkańców do inicjo-
wania pomysłów zgodnych z ich 
oczekiwaniami.  Funkcjonuje on 
już w Polsce od 5 lat i stał się jed-
nym  z najbardziej rozpoznawal-
nych i sprawdzonych mechani-
zmów angażowania mieszkańców  
w codzienne życie samorządów.  
Jestem przekonany, obserwując 
zwiększające się zainteresowanie 
naszych mieszkańców sprawami 
miasta, że spełni on nasze oczeki-
wania, chociaż zapewne będzie i 

konieczność  dokonywania pew-
nych korekt w miarę zdobywania 
doświadczeń podczas jego realiza-
cji. 

Obecnie jesteśmy  na etapie 
zgłaszania zadań, gdzie już pierw-
sze pomysły  wpłynęły.  W dniu 1 
czerwca  kulminacyjny moment 
ogłoszenia wyników, ale wcze-
śniej - do końca marca można 
zgłaszać zadania. Potem, przez 
dwa tygodnie - do 14 czerwca bę-
dziemy głosować. Ważne jest to, 
że udział w nim mogą wziąć także  
młodzi mieszkańcy naszego mia-
sta, którzy ukończyli 13 lat. 

 Zapraszamy więc do lek-
tury i tworzenia I historycznego 
budżetu obywatelskiego  Miasta 
Hrubieszowa.

Tomasz zając
BurmistrZ miasta HruBiesZoWa

Historia 
hrubieszowskiego 
sportu

U nas jest 
bezpiecznie
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Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Hrubie-
szowa zawiadamia, że 
zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 391/2017 z dnia 6 lu-

tego 2017 r. z dniem 15 lutego 
2017 r. wchodzi w życie program 
pomocy w spłacie zadłużenia z 
tytułu korzystania z lokali miesz-
kalnych stanowiących własność 
gminy miejskiej Hrubieszów w 
formie świadczeń rzeczowych.

Program ma na celu umożli-
wienie najemcom oraz osobom 
korzystającym z lokalu bez tytułu 
prawnego odpracowanie powsta-
łych zaległości czynszowych.

Spłata zadłużenia polegała bę-
dzie na wykonywaniu świadczeń 
rzeczowych na rzecz wierzyciela 
takich jak: prace porządkowe, 
drobne prace remontowe, prace 
ogrodnicze.

Osoby zainteresowane odpra-
cowaniem swojego długu proszo-
ne są o zgłaszanie się tej sprawie w 
Urzędzie Miasta w Hrubieszowie 
Wydział Gospodarki Mieniem 
Komunalnym i Ochrony Środo-
wiska przy ul. 3-go Maja 15.

BurmisTrz miasTa
 (-) Tomasz zając

Kryształowa Cegła  
za rewitalizację

W lubelskiej filharmonii 
odbyła się gala podsu-
mowująca konkurs „O 
Kryształową Cegłę” na 

najlepszą inwestycję budowlaną 
po obu stronach granicy Unii 
Europejskiej. Wśród wyróżnio-
nych znalazła się Gmina Miej-
ska Hrubieszów, która zajęła II 
miejsce w kategorii Przestrzenie 
Publiczne za inwestycję Rewitali-
zacja Centrum Hrubieszowa. 

W dotychczasowych 15 edy-
cjach konkursu rywalizowało 
ze sobą ok. 800 inwestycji bu-
dowlanych, zrealizowanych w 
przygranicznych regionach Pol-
ski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, 
Słowacji. Były to zarówno nowe, 
jak i modernizowane obiekty, o 
zróżnicowanym nakładzie finan-
sowym, reprezentujące bogaty 
katalog kategorii – od niewiel-
kich lokalnych ośrodków kultu-
ry czy sportu, po duże zespoły 
zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej, hotele, sanatoria, obiekty 

sakralne czy akademickie, parki 
naukowo-technologiczne, centra 
handlowe. Przez lata Konkurs 
stał się największym przeglądem 
dokonań architektonicznych, in-
żynierskich, konserwatorskich w 
Europie Wschodniej, a Statuetka 
Kryształowej Cegły postrzegana 
jest w środowisku inwestycyjnym 
jako wyraz uznania i szczególna 
forma rekomendacji.

Szukasz pracowników? 

Zatrudnij skazanego
Z akład Karny w Hrubieszo-

wie zaprasza wszystkich 
przedsiębiorców do na-
wiązania współpracy w za-

kresie zatrudnienia osadzonych, 
odbywających karę pozbawienia 
wolności oraz prowadzenia dzia-
łalności w wybudowanej przez 
zakład karny hali produkcyjnej 
na terenie przyległym do Zakła-
du Karnego.

Przedsiębiorcy w związku 
z zatrudnieniem skazanych 
otrzymują ryczałt z tytułu pono-
szonych kosztów zatrudnienia w 
wysokości 20 proc. kwoty brutto 
wypłaconych wynagrodzeń (w 
najbliższym czasie wzrośnie do 
40 proc.) Zatrudnienie skazanych 
odbywa się na podstawie kodek-
su karnego wykonawczego, w 
ramach skierowania do pracy, 
zapewniającego większą elastycz-
ność w porównaniu do umowy 
o pracę: zatrudniający może w 
każdej chwili wnioskować o wy-

cofanie skazanego z zatrudnienia, 
jak również o zmianę miejsca i 
rodzaju pracy. Przepisy kodeksu 
pracy stosuje się w ograniczo-
nym zakresie – czas pracy i BHP. 
Dokumentację osobową zakłada 
i prowadzi administracja zakła-
du karnego w Hrubieszowie; za 
skazanych nie odprowadza się 
składki zdrowotnej z uwagi na 
całodobową opiekę lekarską, 
nie ma również potrzeby wypła-
cania zasiłku chorobowego za 
okres przebywania na zwolnie-

niu lekarskim; wynagrodzenie 
naliczane jest proporcjonalnie do 
faktycznie przepracowanych go-
dzin, bez względu na to, jakie są 
powody nieobecności skazanego 
w pracy.

Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Hrubieszowa dopuszcza budo-
wę hali produkcyjnej i innych 
obiektów przez Zakład Karny w 
Hrubieszowie na działce będącej 
w trwałym zarządzie Zakładu. 
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują 
się na ulokowanie swojej dzia-
łalności produkcyjnej na terenie 
Zakładu Karnego w Hrubieszo-
wie nie muszą posiadać własnych 
środków do uruchomienia za-
kładu produkcyjnego – jest on fi-
nansowany m.in. z Funduszu Ak-
tywizacji Zawodowej Skazanych.

Zainteresowanych prosimy o 
kontakt z ZK w Hrubieszowie:  
zk_hrubieszow@sw.gov.pl, tel. 84 
696 69 00 lub 84 696 69 18

Nowa atrakcja turystyczna miasta

Kto usiądzie na naszej 
ławeczce?
W Nałęczowie można usiąść obok Prusa, w Lublinie na ławeczce siedzi skupiony Henryk Raabe, pierwszy rektor 
UMCS. My również będziemy mieć swoją ławeczkę, na której usiądzie znany hrubieszowianin.

fo
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Kto powinien usiąść na ławeczce?

W ybór jest duży, zatem i 
decyzja nie jest łatwa. 
Hrubieszów bowiem 
miał i w moim prze-

konaniu nadal ma szczęście do 
wyjątkowych postaci. Jedną 
z nich jest dla mnie profesor 
Wiktor Zin, którego niestety nie 
miałam okazji poznać, a którego 
wrażliwość i twórczość niezwy-
kle sobie cenię. Oprowadzając 
turystów odwiedzających hru-
bieszowskie muzeum, widzę też 
często jak bardzo utożsamiają 
oni profesora z Hrubieszowem 
i jak żywa pozostaje pamięć o 
nim.

P o n i e w a ż 
sztuki plastyczne 
są mi najbliższe, 
to chętnie usia-
dłabym również 
obok Stanisława 

Karulaka, naszego regionalnego 
twórcy ludowego, który pozosta-
wił po sobie liczny i piękny doro-

bek w postaci obrazów i rzeźb o 
tematyce historycznej, religijnej i 
ludowej.

Dorota Grzymała, pracownik 
hrubieszowskiego muzeum

Pomysł  ła-
weczki jest zna-
komity.  Przy 
wyniosłych i 
monumental-
nych pomnikach 
czujemy się nieco 

obco, zaś ławeczka wydaje się swoj-
ska i bliska. Kto ma na niej zasiąść? 
Moje serce zawsze skłania się ku 
literatom. Widziałabym na ławecz-
ce Leśmiana, mimo że sam poeta 
o Hrubieszowie pisał jako o ,,głu-
chym i nieznośnym zakamarku”. Tu 
jednak powstały cudowne ballady 
,,Dusiołek”, ,,Piła”, ,,Śmiercie”, ,,Żoł-
nierz”, ,,Świdryga” i Midryga”, które 
będą sławić Hrubieszów na wieki. 
Mój drugi wybór dotyczy Stanisła-
wa Ciesielczuka, członka Kwadrygi 

– Drugiej Awangardy. Ciesielczuk 
urodził się w Hrubieszowie i tu 
zmarł, a jego metafizyczne pojmo-
wanie świata i przyrody jest wciąż 
żywą inspiracją dla ludzi wrażli-
wych. A tacy są hrubieszowianie.

Majka Marut, instruktorka w 
Hrubieszowskim Domu Kultury

W mojej opinii na ławeczce 
powinien usiąść 
Wiktor Zin. Wy-
bitny architekt, 
profesor, konser-
wator zabytków, 
miłośnik historii 
sztuki.  Mimo 

wielu tytułów i sukcesów jakie w 
życiu osiągnął, nigdy nie zapo-
mniał skąd pochodzi. Przyjeżdżał 
do naszego miasteczka tak często 
jak mógł, i jak zawsze podkreślał, 
że to tu pracowało mu się najlepiej. 
To właśnie w Hrubieszowie wysta-
wiał swoje prace, promował książ-
ki i nagrywał program telewizyjny. 

Dzisiaj w naszym miasteczku 
jest trochę zapomnianą postacią, 
warto odświeżyć pamięć o nim, 
okazją do tego jest 10. rocznica jego 
śmierci, która przypada w maju 
tego roku. Pomnik byłby idealnym 
uhonorowaniem jego wybitnej 
osoby, a młodzi mieszkańcy Hru-
bieszowa będą mieli okazję bliżej 
zapoznać się z jego życiorysem.

Agata Bartnik, członek grupy 
pObudzeni

Na ławecz-
ce powinna się 
znaleźć postać 
Wiktora Zina. To 
osoba niewątpli-
wie zasłużona dla 
Hrubieszowa, 

nieodległa, którą wielu pamięta. Z 
czasem można sięgnąć do innych, 
bardziej odległych postaci, które 
można rozmieścić w różnych 
miejscach naszego miasta. 

Mariusz Tomczuk – fotograf

Kto znajdzie się na niej – o 
tym zadecydują m.in. sami 
mieszkańcy. Tomasz Zając, 
burmistrz Hrubieszowa nie 

ukrywa, że takie miejsce może być 
atrakcją miasta, która przyciągnie 
do nas turystów.

- Łódź ma swoją Galerię Wiel-
kich Łodzian w formie takich 
właśnie ławeczek-pomników 
– mówi burmistrz. - To miejsce, 
gdzie można „dosiąść się” do od-
lanej z brązu podobizny wybitnej 
postaci, a takich którzy rozsławili 
nasze miasto – nie brakuje.

Gdzie stanie ławeczka –  jesz-
cze nie jest ustalone. Najpraw-

dopodobniej będzie to jednak 
deptak. Jeśli znajdą się na to 
pieniądze, to być może ławeczka 
stanie w tym roku. Jeśli nie, to w 
przyszłym roku powinniśmy już 
cieszyć się z nowej atrakcji nasze-
go miasta. 

Jedno jest pewne – z pewnością 
będzie to ulubione miejsce do foto-
grafowania nie tylko dla turystów, 
ale i samych mieszkańców. A kto 
będzie „pozować” do pamiątkowej 
fotki – zadecydują sami mieszkań-
cy. W tym celu władze Hrubie-
szowa zachęcają do wypełnienia 
i przesłania  specjalnej ankiety 
(obok)

Głosowanie rozpoczęło się od 06.03.2017 r. do 18.04.2017 r.
Jedna osoba może przesłać jedną propozycję.
Propozycje i wynik będą udostępnione na stronie internetowej 
www.miasto.hrubieszow.pl.

Moja propozycja postaci z brązu to:

e-mail
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Nasi mistrzowie

Modelarze w formie  

M odelarze z UKS „Jedyn-
ka”,  podopieczni Lesz-
ka Kryszczuka wciąż 
zdobywają medale na 

kolejnych zawodach. Pod koniec 
stycznia w Hrubieszowie odby-
ły się X Ogólnopolskie Zawody 
Modeli Szybowców Halowych 
klasy F1N, zaliczane do Pucha-
ru Polski. W swoich kategoriach 
wygrali: Kacper Kaczmarek, 
Patryk Bajer, Piotr Wielosz-Ha-
łasa. W kolejnych zawodach – w 
Mielcu – pierwsze miejsca w 
swoich kategoriach zajęli: Kacper 
Kaczmarek, Patryk Bajer i Do-
minik Skwarek. 

Po następne medale nasi za-
wodnicy pojechali do Krosna. 
Tam najlepsi byli: Kacper Kacz-
marek i Patryk Bajer.

Po sukcesach w Pucharze Pol-
ski, sekcja modelarstwa lotni-
czego UKS „Jedynka” zdobył 9 
medali na Mistrzostwach Polski 
Modeli Szybowców Halowych  

klasy F1N, rozgrywanych w Su-
wałkach. Hrubieszowianie byli 
najlepsi w kategoriach: junior i 
junior młodszy, a indywidualnie 
złoto zdobyli: Kacper Kaczma-
rek, Łukasz Flisiuk, Piotr Wie-
losz-Hałasa.

 W kolejnych zawodach w 
Chrzanowie pierwsze miejsca 
zajął Kacper Kaczmarek i Krzysz-
tof Kraczkowski. To nie koniec 
sukcesów. Podczas zawodów w 
Grodkowie znów najlepszy oka-
zał się w swojej kategorii  Kac-
per Kaczmarek. W juniorach 
młodszych najlepszym okazał się 
Krzysztof Kraczkowski. Wśród 
juniorów wygrał Dominik Skwa-
rek 

Zawodnicy i szkoleniowcy 
UKS „Jedynka” w Hrubieszowie 
dziękują burmistrzowi Hrubie-
szowa za umożliwienie wyjazdu 
młodzieży sekcji modelarskiej 
na zawody zaliczane do Pucharu 
Polski.

Koncertowe podsumowanie artystycznych ferii zimowych

Dzieci się nie nudziły

W arsztaty taneczne, 
dziennikarskie i pla-
styczne, ponadto lek-
cje śpiewu  i turniej 

szachowy – to tylko kilka propo-
zycji, które czekały na uczestni-
ków ferii zimowych w Hrubie-
szowskim Domu Kultury.

Podsumowanie ferii zimowych 
z udziałem dzieci i młodzieży to 
w Hrubieszowie już tradycja. Co 
roku HDK przygotowuje bogatą 
ofertę dla dzieci i młodzieży, które 
chcą ciekawie i aktywnie spędzić 
okres zimowego wypoczynku.

W tym roku HDK oferował 
warsztaty wokalne, taneczne, ba-
tikowe, dziennikarskie, manualne, 
tkackie, garncarskie i teatralne 
oraz fotograficzne i zdrowego 
żywienia.  Uwiecznieniem ferii 
była koncert „Scena dla Ciebie”, 

w którym wystąpili uczestnicy 
Warsztatów Artystycznych: m.in. 
tanecznych prowadzonych przez 
Joannę Miłoszewicz i Piotra Czar-
neckiego z Akademii Tańca z 

Lublina oraz Sylwię Hrycuniak - 
instruktora HDK, jak też liderów 
grup:Agatę Skorubską, Julitę Świe-
ca i Julitę Wiśniewską, wokalnych 
prowadzonych przez Krzysztofa 

Gumielę (16 wokalistów), teatral-
nych prowadzonych przez Jolantę 
Głowacz. Występom scenicznym 
towarzyszyła wystawa prac, które 
powstawały pod okiem instruk-
torów na warsztatach plastycz-
nych. Bogaty wachlarz działań 
animacyjnych był możliwy dzięki 
dofinansowaniu przez Gminę 
Miejską Hrubieszów.

Ciekawie zajęcia oferowała 
również Miejska Biblioteka Pu-
bliczna i filie MBP. W ofercie 
znajdowały się gry i zabawy pla-
styczne, literackie i ruchowe.

Dla tych, którzy lubią bardziej 
dynamiczny i sportowy wypo-
czynek, był do dyspozycji HOSiR. 
W Ośrodku Sportu można było 
wybrać sporty halowe i zajęcia 
na powietrzu: m.in. lodowisko, 
siłownię i park linowy. 

Jak co roku, ferie zimowe przyniosły wszystkim wiele 
radości i uśmiechu 

Wizyta na Ukrainie

Współpraca  
z Kamieńcem Podolskim

W dniach 9–11 marca w 
Kamieńcu Podolskim 
- na zaproszenie mera 
miasta - przebywała 

delegacja miasta Hrubieszowa 
– burmistrz Tomasz Zając, wi-
ceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej – Grażyna Temporowicz 
oraz Emilia Feliksiak, dyrektor 

Hrubieszowskiego Domu Kultu-
ry oraz przedstawiciele Wyższej 
Szkoły Stosunków Międzyna-
rodowych i Komunikacji Spo-
łecznej w Chełmie – rektor dr 
Michał Gołoś oraz dziekan Sta-
nisław Dubaj.

Podczas wizyty burmistrz 
Tomasz Zając oraz zastępca 

mera Kamieńca Podolskiego 
Wadym Sawczuk podpisali 
Deklarację Współpracy po-
między miastami zmierzającą 
do rozwijania i pogłębiania 
stosunków partnerskich we 
wszystkich możliwych obsza-
rach wspólnot samorządowych 
obu miast.

 Także Grażyna Tempo-
rowicz, kierownik Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Hrubie-
szowskiej podpisała umowę o 
współpracy pomiędzy zespo-
łem z Hrubieszowa a Zespo-
łem Pieśni i Tańca „Bierwio-
nok” z Kamieńca Podolskie-
go.
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Inwestycje w mieście

Będzie widniej i taniej

Gmina Miejska Hrubie-
szów planuje wymianę 
468 tradycyjnych opraw 
oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne oprawy w tech-
nologii LED. Pozwoli to na spore 
oszczędności z tytułu mniejszych 
rachunków za prąd, ale również 
wydłuży czas świecenia latarni w 
nocy.

Całkowity koszt przedsięwzię-
cia to ponad 1,7 mln zł, na który 
gmina ma zamiar otrzymać dofi-
nansowanie. O tym, czy dostanie 
– rozstrzygnie się w października 
br. 

Modernizacja oświetlenia ma 
dotyczyć ulic:  3 Maja, Placu Sta-
szica, Partyzantów, Narutowicza, 
Targowej, Konopnickiej, Ce-

glanej, Wyzwolenia, Krasickie-
go, Prusa, Hubala, Podzamcza, 
Wspólnej, Żeromskiego, Prze-
mysłowej, Szerokiej, 27. Dywizji, 
Pogodnej, Zamojskiej, Prostej, 
Jatkowej, Łaziennej, Sutek, Sta-
szica, Dwernickiego, Rubinowej, 
Wodnej, Krętej, Grabowieckiej, 
Ludnej, Nowej, Michałówki, 
Bursztynowej, Kolejowej, Wy-
zwolenia, Ogrodowej, Nowej, Po-
lnej, Listopadowej, Mickiewicza, 
Łąkowej, Leśmiana, Ciesielczuka, 
Narutowicza, Kilińskiego, Gór-
nej, Różanej, Fiołkowej, Makowej 
i Tęczowej.

Obecnie zużycie energii na 
oświetlenie wynosi 284915 Kwh, 
po modernizacji wartość spadnie 
do 104498 Kwh.

Na panie można liczyć

B ędą pomagać starszym, 
doradzać burmistrzowi, 
a jednocześnie włączą się 
w życie społeczne mia-

sta. Mowa o Hrubieszowskiej 
Radzie Seniorów, która ma za 
sobą już pierwsze spotkanie. W 
wyniku wyborów członkami 
rady zostały: Aldona Hutarz, 

Irena Kot, Marta Podgórska, 
Zofia Kwiatkowska, Bogusława 
Poznańska, Aurela Sułkowska, 
Irena Polakiewicz, Teresa Dul, 
Zuzanna Korycka i Jadwiga 
Gałan. Przewodniczącą HRS 
została Zuzanna Korycka, a sta-
nowisko zastępcy będzie pełnić 
Aldona Hutarz.

Wyróżnienia

Hrubieszów  
z sukcesami

T ym razem docenili nas w 
sporcie. W Centrum Spo-
tkania Kultur w Lublinie 
odbyła się konferencja 

podsumowująca wyniki współ-
zawodnictwa sportowego na Lu-
belszczyźnie w ramach Systemu 
Sportu Młodzieżowego za 2016 
rok.

Hrubieszów został wyróżnio-
ny statuetkami w dwóch katego-
riach: Najlepszy Klub Sportowy 
– IX miejsce dla MKS Unii Hru-
bieszów i Najlepsza Gmina – 
miejsce VI. Ponadto wyróżnienie 
otrzymał trener MKS Unii Hru-
bieszów Andrzej Greszeta, który 
w klasyfikacji najlepszych trene-
rów klubowych zajął IX miejsce.

Statuetki z rąk marszałka 
Krzysztofa Grabczuka odebrali 
sekretarz miasta Paweł Wojcie-
chowski i prezes MKS Unii Hru-
bieszów Ernest Lipski.

Celem systemu sportu mło-
dzieżowego jest zapewnienie 
m ł o d z i e ż y  u z d o l n i o n e j 
s p o r t o w o  o p t y m a l n y c h 
warunków do szkolenia  i 
m o ż l i w o ś c i  p o d n o s z e n i a 
poziomu sportowego, a także 
wytypowanie zawodników o 
wysokim potencjale sportowym 
oraz przygotowanie ich do 
repre zentowani a  k raju  w 
zawodach międzynarodowych 
we wszystkich kategoriach 
wiekowych.

Ku czci poległych

Upamiętniamy rocznice

6 stycznia przypadła 73. 
rocznica mordu doko-
nanego w Hrubieszowie 
na żołnierzach Armii 

Krajowej i Batalionów Chłop-
skich  przez okupacyjne wojska 
niemieckie. Burmistrz Hrubie-
szowa Tomasz Zając, przewod-
nicząca Rady Miejskiej Anna 
Świstowska i prezes Towarzy-
stwa Regionalnego Hrubie-
szowskiego Jerzy Krzyżewski 
złożyli kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym tragiczne 
wydarzenia z 6 stycznia 1944 r. 
Pomnik, który znajduje się na 
ul. Ciesielczuka, zawiera nazwi-
ska czterdziestu pięciu polskich 
żołnierzy. Został wzniesiony 1 
września 1997 r. z inicjatywy 
Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej Koło Obwodo-
we w Hrubieszowie i Społeczeń-
stwa – w hołdzie Bohaterom 
Narodowym.

14 lutego przypadła 75. rocz-
nica powstania Armii Krajowej 
– konspiracyjnych sił zbrojnych 
Polskiego Państwa Podziemnego. 
Z tej okazji zastępca burmistrza 
Marta Majewska, prezes Towa-
rzystwa Regionalnego Hrubie-
szowskiego Jerzy Krzyżewski 
oraz przedstawiciele Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej Okręg Zamość Koło Rejo-
nowe w Hrubieszowie - Kamila 
Maślanka i Czesław Stepaniuk, 
złożyli wieńce pod pomnikiem 
Żołnierza Polskiego Państwa 
Podziemnego Ziemi Hrubie-
szowskiej.

14 lutego odbyła się uroczystość przed pomnikiem 
Żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi 
Hrubieszowskiej 

Dyskusja o rewitalizacji

Konsultacje 
rewitalizacji miasta
13-14 marca spotkaliśmy się z mieszkańcami naszego miasta w celu 
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 
2016-2023. Razem będziemy go tworzyć.

- Celem naszego spotkania 
było m.in. poinformowanie o re-
alizacji projektu – wyjaśnia Marta 
Majewska, zastępca burmistrza 
Hrubieszowa. – Wspólnie po-
znaliśmy potrzeby mieszkańców, 
wiemy też wstępnie, które obiekty 
publiczne powinny być poddane 
rewitalizacji.

W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. przedsiębiorcy, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych 
i liderzy społeczni oraz radni, 
którzy wspólnie dyskutowali w 
powołanych komisjach o rozwoju 
społecznym i gospodarczym mia-
sta. Rozmowy odbyły się również 
z seniorami, grupami i stowarzy-
szeniami działającymi na rzecz 
polityki senioralnej. W  ramach 
konsultacji społecznych odbyły 
się  nie tylko spotkania, ale także 
spacer badawczy oraz warsztaty, 
podczas których urzędnicy miej-
scy i eksperci mieli do dyspozycji 
wszystkich zainteresowanych nad 
tworzeniem dokumentu Lokal-
nego Programu Rewitalizacji.

- Konsultacje społeczne dały 
szansę wypowiedzi wszystkim 
grupom mieszkańców Hrubie-
szowa na temat najistotniej-
szych problemów rewitalizacyj-
nych – dodaje wiceburmistrz. 

– Każdy mieszkaniec, przedsię-
biorca, organizacja pozarządo-
wa, wspólnota mieszkaniowa, 
spółdzielnia, parafia czy insty-
tucja mógł w sposób efektywny 
podzielić się swoimi potrzeba-
mi, uwagami i oczekiwaniami.

Jak podkreślają władze miasta, 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
będą przeciwdziałać pogłębianiu 
kryzysu i przyczynią się do jego 
zażegnania. Mogą to być działa-
nia  społeczne i kulturalne, które 
odbudują wzajemne zaufanie, 
zintegrują mieszkańców i zaanga-
żują ich we wspólne działania na 
rzecz okolicy. To również działa-
nia skierowane na ożywienie go-

spodarcze i poprawę przestrzeni 
wokół nas.

Dodatkowo, celem poznania  
opinii mieszkańców  na temat ak-
tualnych potrzeb w zakresie rewi-
talizacji problemowych obszarów 
miasta oraz oczekiwanych działań 
mających na celu ożywienie spo-
łeczno-gospodarcze, przygotowa-
no ankietę, której wyniki zostaną 
wykorzystane przy wyznaczaniu 
obszaru rewitalizacji.

- Poznanie opinii mieszkań-
ców w kwestii potrzeb rewitali-
zacyjnych wybranych obszarów 
naszego miasta pozwoli na przy-
gotowanie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji możliwie bliskiego 

oczekiwaniom wszystkich grup 
społecznych – dodaje Marta Ma-
jewska.

Czym jest Lokalny 
Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji 
to dokument planistyczny, który 
diagnozuje sytuację w mieście 
oraz określa dzielnice wymagające 
przeprowadzenia zaplanowanych 
zadań rewitalizacyjnych. Dlatego 
najważniejszą częścią Lokalne-
go Programu Rewitalizacji jest 
diagnoza, która wskaże szanse i 
zagrożenia rozwoju obszaru miej-
skiego. Należy zidentyfikować te 
obszary, które w rzeczywistości 
spełniają kryteria poddania ich 
procesom rewitalizacyjnym. Do-
konując tego wyboru należy wziąć 
pod uwagę poziom: bezrobocia, 
ubóstwa oraz trudne warunki 
mieszkaniowe, przestępczości, 
wykształcenie mieszkańców, ich 
przedsiębiorczość, degradację 
techniczną infrastruktury i bu-
dynków, zanieczyszczenie środo-
wiska naturalnego. LPR stanowi 
również formalną podstawę do 
złożenia wniosku na pozyskiwa-
nie m.in. środków europejskich na 
działania związane z rewitalizacją.

Jak ostatecznie będzie wyglądać nasze miasto w przyszłości 
– o tym zadecydują również sami mieszkańcy
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Złote gody hrubieszowskich par

23 pary razem 
od pół wieku
H rubieszowskie pary po 

raz kolejny obchodziły 
swoje święto. Uroczystość 
50-lecia pożycia małżeń-

skiego, czyli tzw. złotych godów 
odbyła się w Hrubieszowskim 
Domu Kultury. Nie zabrakło 
życzeń, poczęstunku i części 
artystycznej.

Jubileuszowa uroczystość zo-
stała przygotowana przez Urząd 
Stanu Cywilnego w Hrubieszo-
wie. 23 hrubieszowskie pary po-
witał w HDK-u  burmistrz mia-
sta Tomasz Zając w obecności 
przewodniczącej Rady Miejskiej 
- Anny Świstowskiej, przewod-
niczącego Rady Gminy Hrubie-
szów - Jerzego Fedorczuka i kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilne-
go - Bożeny Bornej-Musiej.

Jubilaci zostali uhonorowani 
medalami  za długoletnie poży-
cie małżeńskie, które w imieniu 
prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej wręczył burmistrz To-
masz Zając. Oprócz najserdecz-
niejszych życzeń, hrubieszow-
skie pary otrzymały okoliczno-
ściowe listy gratulacyjne oraz 
bukiety kwiatów. Nie zabrakło 
tradycyjnej lampki szampana. W 
miłej atmosferze, przy słodkim 
poczęstunku Jubilaci wysłuchali 
części artystycznej w wykonaniu 
hrubieszowskiej młodzieży.

W uroczystości wzięły udział 
23 małżeństwa: Eugeniusza i Ja-
dwigi Bachusz, Eugeniusza i Bar-

bary Jakubczak, Franciszka i Marii 
Łobockich, Jana i Ireny Obszyń-
skich, Witolda i Haliny Obszyń-
skich, Jana i Teresy Przesmyckich, 
Stanisława i Marii Puzio, Juliana i 
Alicji Pyda, Zygmunta i Stanisła-
wy Sarzyńskich, Lecha i Krystyny 
Świgost, Ryszarda i Kazimiery  
Sidorskich, Eugeniusza i Elżbiety 
Komosa, Stanisława i Marianny 
Omelczuk, Edwarda i Mirosławy 

Piątak, Jana i Zofii Pietruszyńskich, 
Andrzeja i Marii Stecko, Franciszka 
i Bogumiły Kiczyńskich, Stanisła-
wa i Leonory Gołębiowskich, Ka-
zimierza i Krystyny Sarzyńskich, 
Tadeusza i Bronisławy Handziuk, 
Mariana i Barbary Pawlak, Stefana 
i Lucyny Antoniak oraz Franciszka 
i Leokadii Pawluk.

Spotkanie uświetniły wystę-
py młodych artystów – wokali-

stów i recytatorów, działających   
przy Hrubieszowskim Domu 
Kultury, pod opieką Ewy Wa-
tras i Krzysztofa Gumieli: Zu-
zanny Tychmańskiej, Amelii 
Puszczało, Gabrieli Ślusarskiej, 
Weroniki Kuty, Dominiki Kra-
wiec, Doroty Kruk, Mateusza 
Antosiewicza, Karoliny Tar-
nawskiej, Wiktorii Sawickiej, 
Gabrieli Frąc.

Co tam w szkole?

Sportowo i literacko

ZsM nr 2 
„Dbam o zdrowie” – konkurs Klubu Wiewiórka
10 lutego odbył się konkurs wiedzy o zdrowiu, zorganizowany przez 

Szkolny Klub Wiewiórka. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się 
wiedzą na temat higieny osobistej i higieny żywienia. Komisja konkur-
sowa (Joanna Tomasiak i Katarzyna Beń) wyłoniła laureatów konkur-
su.

Kategoria klas drugich:
I miejsce - Izabela Kot, kl. 2D, II miejsce - Olaf Tymecki, kl. 2A, Mi-

kołaj Pudłowski, kl. 2C, III miejsce - Julia Surowiec, kl. 2A, Adrian Pi-
jajko, kl. 2C

Kategoria klas trzecich: I miejsce - Magda Szwanc, kl. 3C, II miejsce 
- Hanna Kossowska, kl. 3D, III miejsce - Krzysztof Płaszczewski, kl. 3A, 
Zuzanna Czernysz, kl. 3C

Powiatowa Gimnazjada 
w siatkówce 

16 lutego w ZSM Nr 2 odbyła się Powiatowa Gimnazjada w siatków-
ce dziewcząt.  Reprezentacja  gospodarzy pokonała ZSM nr 1 i prze-
grała zaledwie dwoma punktami w tie-breaku z drużyną z Dołhoby-
czowa. Gra dziewcząt została doceniona także przez trenerów z innych 
szkół. Miejsce tuż za podium, ale zaangażowanie i emocje zasługują na 
ogromne gratulacje!

ZsM nr 3

Sukcesy literackie…
Trzy uczennice z ZSM Nr 3 zostały wyróżnione w 31. Konkursie Li-

terackim „Debiut”. W kategorii proza (szkoły podstawowe) I miejsce 
zajęła Wiktoria Boniecka z kl. IV b, a Aleksandra Szabat znalazła się na 
III miejscu. Wśród uhonorowanych nagrodami była również Joanna 
Gidzińska z kl. III b gimnazjum.

Podsumowanie konkursu, na którym oceniano 86 prac nadesłanych 
przez 83 autorów odbyło się w Zamojskim Domu Kultury. Uczniów do 
konkursu przygotowywali nauczyciele: Ewa Sitnik-Pogwizd i Marzena 
Jędruszczak.

…i biologiczne
W Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbył się rejonowy etap 

XXV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez 
PCK. Drugie miejsce w kategorii gimnazjum zajął Tomasz Budzyński 
z kl. I a, a Julia Bartko z kl. II b uzyskała wyróżnienie w kategorii gim-
nazjum w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego 
ochrony Meditest.

Miasto w internecie

Strona internetowa 
rewitalizacji 
Hrubieszowa

J ak przebiega II etap rewita-
lizacji centrum Hrubieszo-
wa? Jakie przewiduje zmiany 
społeczne i infrastrukturalne 

oraz czym jest samo pojęcie re-
witalizacji? Na te i wiele innych 
pytań znajdziemy odpowiedzi na 
stronie internetowej rewitalizacji 
centrum Hrubieszowa.

Pod adresem www.hrubie-
szow.sm32.eu dostępne są infor-
macje o projekcie „Rewitalizacja 
Śródmieścia Hrubieszowa szansą 
na likwidację zjawisk kryzyso-
wych oraz ożywienie społeczno-
-gospodarcze miasta”.

Strona internetowa projektu 
jest dostępna również w zakładce 
„Modelowa Rewitalizacja Hru-
bieszowa” na stronie www.mia-
sto.hrubieszow.pl.

Jubileusz

Naszym literatom „stuknęło” 
ćwierć wieku

N a 25. urodziny jubila-
ta - Klubu Literackiego 
Ziemi Hrubieszowskiej 
przybyli nie tylko literaci 

z regionu, ale również z Lublina, 
Warszawy, a nawet z Włoch czy 
Stanów Zjednoczonych.  Ob-
chody rozpoczął  koncert Ma-
rysi i Macieja Łyków. Minione 
ćwierćwiecze klubu podsumo-
wała poetka Ewelina Nizio. Z 
kolei Barbara Marut przeczytała 
,,Dekalog młodego poety’’ Kingi 
Iłłakowicz, która jest związana z 
klubem od prawie 20 lat. Refe-
rat na temat współczesnej poezji 
wygłosił  ksiądz-poeta Wojciech 
Zasada Don Adalberto. Poet-
ka i autorka książek Małgorzata 
Skowron zaprezentowała wiersz 

o ulicach i zaułkach Hrubieszo-
wa. 

Nie mogło zabraknąć urodzi-
nowego tortu, gratulacji i upo-
minków. List gratulacyjny prze-
słał jubilatom minister kultury 
Piotr Gliński.

Opiekunka klubu - Maria 
Marut otrzymała pamiątkowy 
grawer od marszałka wojewódz-
twa, a Marta Majewska, zastępca 

burmistrza wręczyła dyplomy i 
upominki. Emilia Feliksiak, dy-
rektor HDK otrzymała podzię-
kowania za systematyczne wspie-
ranie hrubieszowskich literatów. 
Patronami obchodów byli: Mar-
szałek Województwa Lubelskiego 
Sławomir Sosnowski, wojewoda 
lubelski Przemysław Czarnek i 
burmistrz Hrubieszowa Tomasz 
Zając.

Dostojnym Jubilatom życzymy kolejnych 50 lat we dwoje

Siatkarki ZSM nr 2 nie sprawiły zawodu
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Nasz raport 

Hrubieszów jest bezpieczny
Liczby nie kłamią. W naszym mieście żyje się wyjątkowo bezpiecznie. Wiele miast może nam tego pozazdrościć. 
Policja, Straż Miejska, straż pożarna podsumowała właśnie miniony rok. Jest dobrze!

Policja
W 2016 r. na terenie Hrubie-

szowa odnotowano łącznie 239 
przestępstw. Najwięcej zgłoszeń 
dotyczyło kradzieży i przywłasz-
czenia. Niewiele było bójek i 
pobić i co ciekawe – złodzieje nie 
ukradli ani jednego samochodu.   
Przestępstwa w 2016 r.
kradzież z włamaniem - 16
kradzież i przywłaszczenie - 50
rozbój i wymuszenie rozbójnicze 
- 3
bójki i pobicia - 8
uszkodzenie mienia - 6
kierowanie w stanie nietrzeźwo-
ści - 26
posiadanie i udostępnianie 
narkotyków - 1
inne - 129

Jak podkreśla policja,  w 
większości przypadków udało 
się ustalić sprawców tych prze-
stępstw. Nieco więcej pracy mieli 
mundurowi z wandalami i oso-
bami, które spożywały alkohol w 
miejscach publicznych. 
Wykroczenia w 2016 r.:
przeciwko porządkowi i spokojo-
wi publicznemu - 77

przeciwko instytucjom państwo-
wym, samorządowym i społecz-
nym - 24
przeciwko bezpieczeństwu osób 
i mienia - 210
przeciwko bezpieczeństwu i 
porządkowi w komunikacji - 601
przeciwko mieniu - 328

przeciwko obyczajności publicz-
nej - 134
przeciwko urządzeniom użytecz-
ności publicznej - 129
wykroczenia ujęte w ustawie o 
wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
- 337

W ubiegłym roku było nieco 
więcej kolizji (236; w 2015 - 206)  
i wypadków (9; w 2015 – 7). Na 
szczęście nikt – podobnie jak rok 
wcześniej – nie zginął. Dziewięć 
osób zostało jednak rannych – o 
dwie więcej niż rok wcześniej.

Ł ą c z n i e  h r ubi e s z ow s c y 
policjanci byli wzywani do 1859 
zdarzeń. Większość z nich (śred-
nio raz dziennie) dotyczyła awan-
tur domowych (357). W 56 przy-
padkach interwencje kończyły się 
założeniem tzw. „niebieskich kart”. 
Ponad 100 razy policjanci udziela-
li pomocy osobom leżącym.

Straż Graniczna
Funkcjonariusze Straży Gra-

nicznej, samodzielnie oraz we 
współdziałaniu ze Służbą Celną 
ujawnili na terenie Hrubieszowa 
1,3 mln  szt. (ponad 66 tys. pa-
czek) papierosów bez polskich 
oznaczeń skarbowych akcyzy o 
wartości prawie 900 mln zł oraz 
60,5 litra alkoholu o wartości 
ponad 2 tys. zł. Wymienione wy-
roby akcyzowe ujawniono u 137 
osób (obywatele Ukrainy - 88, 
obywatele Polski - 47 oraz 2 oby-
wateli Armenii).

W Kolejowym Przejściu Gra-
nicznym w trakcie kontroli po-
ciągów wjazdowych z Ukrainy, 
funkcjonariusze Straży Granicz-
nej ujawnili ponad 300 tys. papie-
rosów wartych ponad 220 tys. zł. 

Straż Pożarna
W 2016 r. było mniej pożarów 

(49 przy 60 w 2015 r.) Strażacy od-
notowali 10 fałszywych alarmów 
(11 w 2015 r.)  Najwięcej pożarów 
miało miejsca na polach (14), w 
domkach jednorodzinnych (12) 
Przyczyny pożarów na 
terenie Hrubieszowa  
w 2016 r.
nieostrożność przy posługiwaniu 
się ogniem, w tym papierosy, 
zapałki - 31
nieostrożność przy wypalaniu 
pozostałości roślinnych na polach 
- 1
wady urządzeń i instalacji 
elektrycznych - 2
wady urządzeń ogrzewczych na 
paliwo stałe - 4
nieprawidłowa eksploatacja 
urządzeń ogrzewczych na paliwo 
stałe - 3
wady środków transportu - 2
podpalenia – 2

Straż Miejska
W ubiegłym roku strażnicy 

miejscy wystawili 109 mandatów 
na kwotę 10,3 tys. zł. 

Sukces miasta

Umowa na wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii podpisana

Z udziałem burmistrza

Pierwszy bieg „Tropem Wilczym”

Burmistrz Tomasz Zając zamienił tego dnia garnitur na sportowy strój.

Gmina Miejska Hrubieszów będzie realizować projekt tego typu po raz pierwszy.

P rawie 1,5 mln zł dofinan-
sowania na  kolektory sło-
neczne i panele fotowol-
taiczne otrzyma Gmina 

Miejska Hrubieszów z  Regional-
nego Programu Operacyjnego. 
Dzięki 256  instalacjom wyko-
rzystującym  odnawialne źródła 
energii, mieszkańcy Hrubieszo-
wa zyskają tańszą energię elek-

tryczną i ciepło. Dofinansowanie 
udało się pozyskać dzięki kon-
kursowi zorganizowanemu przez 
Urząd Marszałkowski w Lubli-
nie. Wniosek Gminy Miejskiej w 
Hrubieszowie był jednym z 315, 
które ubiegały się o dotacje. Po 
trzystopniowej weryfikacji dota-
cje otrzymało  108 najwyżej oce-
nionych projektów, w tym nasz. 

Najwięcej projektów dotyczy 
zakupu i montażu kolektorów sło-
necznych, ale również, jak w przy-
padku  Hrubieszowa, paneli foto-
woltaicznych produkujących ener-
gię elektryczną oraz pomp ciepła 
dostarczających ciepłą wodę. War-
tość wszystkich umów przekracza 
462 mln zł, w tym niemal 350 mln 
zł stanowi wkład Unii Europejskiej.

O koło 100 zawodniczek 
i zawodników wzięło 
udział w Biegu Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych 

„Tropem Wilczym”. To pierw-
sza tego typu impreza zorga-
nizowana w naszym mieście. 
Trasa biegu liczyła 1963 m i 
nawiązywała do roku, w którym 
zginął ostatni żołnierz „wyklę-
ty” - Józef Franczak, ps. Lalek. 
Biegacze, wśród których był 

burmistrz Tomasz Zając, wy-
startowali z miejskiego deptaka 
w koszulkach upamiętniających 
żołnierzy „wyklętych”, a metę 
biegu wyznaczono na terenie 
Hrubieszowskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

Tego samego dnia „Tropem 
Wilczym” pobiegli mieszkańcy 
ponad 200 miast w Polsce i poza 
jej granicami. Jak podkreślają 
organizatorzy, celem imprezy 

nie było współzawodnictwo, a 
sam udział i oddanie hołdu bo-
haterom, dlatego na zakończenie 
wszyscy biegacze otrzymali pa-
miątkowe medale.

Współorganizatorami biegu 
byli: dowódca 2. Pułku Rozpo-
znawczego, burmistrz miasta, 
starosta hrubieszowski, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszo-
wie, HOSiR oraz Fundacja Wol-
ność i Demokracja.
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Wspomnienia

Mój 
Hrubieszów

H rubieszów to dla mnie 
czas beztroskiego dzie-
ciństwa na osiedlu woj-
skowym, treningi w Unii, 

filmy w kinie letnim, wspaniali 
nauczyciele i mnóstwo kolegów. 
To także kajaki na Huczwie, tęt-
niący życiem Klub Garnizonowy 
oraz smak i zapach papierówek 
zerwanych prosto z drzewa. 

Hrubieszów był i jest ma-
gicznym miastem: nie tylko ze 
względu na specyficzny, trudno 
dostrzegalny akcent jego miesz-
kańców (dlatego hrubieszowia-
nin zawsze rozpozna po nim 
krajana), ale również z powodu 
naszej otwartości i życzliwości. 
I tak jak można być dumnym ze 
słynnych słów: „My, naród”, tak 
samo z dumą możemy mówić w 
każdym zakątku świata: „My, z 
Hrubieszowa”. Ja przynajmniej 
taką dumę odczuwam.

Krzysztof Załuski - dzienni-
karz, redaktor, pisarz  

Kalendarz imprez miejskich

Co nas czeka,  
co przed nami
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich mieszkańców Hrubieszowa na najbliższe imprezy, które 
odbędą się w naszym mieście:

Marzec
    19.03 -   LIX Grand Prix Hru-

bieszowa w Tenisie Stołowym. 
Otwarty turniej tenisa stołowego 
w kategorii open. Miejsce: ZS Nr 
2. Organizator: UKS Ogólniak.

23.03 - II Hrubieszowski Bieg 
Sztafetowy 6×1000 m dla szkół 
podstawowych, gimnazjów i 
szkół średnich – dziewczęta i 
chłopcy. Miejsce: HOSiR. Orga-
nizator: HOSiR.

Dzień Otwarty Zespołu Szkół 
Miejskich nr 2

Dzień Otwarty Zespołu Szkół 
Miejskich nr 3

Kwiecień
   2.04 - Polska na niebiesko - 

Światowy Dzień Świadomości 
Autyzmu. Miejsce: Hrubieszów. 
Organizator: ZHP Hufiec Hrubie-
szów, Fundacja „Czasoprzestrzeń”.

3.04 - Przegląd Teatrów Dzie-
cięcych i Młodzieżowych; forma 
konkursowa, etap powiatowy, 
prezentacja teatrów amatorskich 
działających w środowisku lokal-
nym. 

6.04 - Wojewódzka Licealiada 
w Koszykówce - turniej sześciu 
najlepszych drużyn szkół śred-
nich z województwa. Miejsce: 
ZS nr 2. Organizator: UKS Ogól-
niak.

7.04 - Wielkanocny Kiermasz 
Pisanek i Palm, targi rękodzieła 
ludowego o tematyce wielkanoc-
nej. Miejsce: HDK. Organizator: 
HDK.

7.04 - Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski, etap powiatowy, 
kierowany do recytatorów ze 
szkół ponadgimnazjalnych i osób 
dorosłych. 

   9.04 -  LX Grand Prix Hru-
bieszowa w Tenisie Stołowym. 
Otwarty turniej w kategorii open. 
Miejsce: ZS Nr 2. Organizator: 
UKS Ogólniak.

12.04 -  Mistrzostwa Hrubie-
szowa w biegach przełajowych. 
Konkurs podzielony na kategorie 
wiekowe. Miejsce: HOSiR. Orga-
nizator: HOSiR.

27.04 - Powiatowy Przegląd 
Dziecięcych Zespołów Piosenki, 
etap powiatowy.

29.04 - Rajd  Rowerowy ,,Szlak 
Tadeusza Kościuszki” trasą Hru-
bieszów-Matcze-Uchańka-Hru-
bieszów. Trasa 60 km. Organiza-
tor: Stowarzyszenie „Hrubieszów 
na Rowerach”.

29/30.04 - Ultramaraton ,,Pięk-
ny Wschód” 2017. Zawody kolar-
skie długodystansowe. Miejsce: 
HOSiR. Organizator: Parczewska 
Grupa Rowerowa, HOSiR.

Konkurs plastyczny ,,Francja 
malowana”. Konkurs dla dzie-
ci uczących się j. francuskiego. 
Miejsce: Fundacja Kultury i Przy-
jaźni Polsko-Francuskiej. Orga-
nizator: Fundacja Kultury i Przy-
jaźni Polsko-Francuskiej.

Sadzenie drzew. Coroczna 
akcja nasadzeń zieleni na terenie 
Hrubieszowa. Organizator: Mło-
dzieżowa Rada Miasta.

„Repety” – powtórka przed 
egzaminami gimnazjalnymi z 
przedmiotów obowiązkowych. 
Korepetycje udzielane przez star-
szych uczniów. Miejsce: HDK. 
Organizator: Młodzieżowa Rada 
Miasta.

Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego Juniorów do lat 20 
w podnoszeniu ciężarów. Miej-
sce: ZS nr 1. Organizator: MKS 
,,Unia”, Lubelski Okręgowy Zwią-
zek Podnoszenia Ciężarów.

Ogólnopolski Konkurs Recy-
tatorski. Miejsce: HDK. Organi-
zator: HDK, współorganizator 
WOK Lublin.

Ogólnopolski Konkurs Recy-
tatorski dla Gimnazjum ,,Prze-
budzeni do życia”.  Miejsce: HDK. 
Organizator: HDK.

,,Na ludowo i z żartem”. Kon-
cert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 

Hrubieszowskiej o tematyce lu-
dowej na wesoło. Miejsce: HDK. 
Organizator: HDK.

Dzień Tańca. Pokazy taneczne 
w wykonaniu uczestników zajęć 
HDK i lokalnych grup tanecz-
nych. Miejsce: HDK. Organiza-
tor: HDK.

Maj
1.05 - I Grand Prix Hrubieszo-

wa na trasie Teratyn-Hrubieszów. 
Jazda indywidualna na czas na 
trasie 14 km. Organizator: Sto-
warzyszenie  ,,Hrubieszów na 
Rowerach”.

2.05 - Marsz Flagi ulicami mia-
sta. Organizator: Młodzieżowa 
Rada Miasta.

3.05 - Uroczystości z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Miejsce: plac przy koście-
le pw. św. Mikołaja. Organizator: 
Komitet Obchodów Uroczystości 
i Świąt Państwowych.

3.05 - Festyn z okazji 3 Maja 
połączony z blokiem gier i zabaw 
dla dzieci i młodzieży. Miejsce: 
HDK. Organizator: Młodzieżowa 
Rada Miasta.

   3.05 - Święto Roweru na tra-
sie Hrubieszów-Obrowiec-Hru-
bieszów. 10 km. Organizator: 
Stowarzyszenie  ,,Hrubieszów na 
Rowerach”.

3.05 - Rajd rowerowy pamię-
ci Stanisława Łuczkiewicza. 
Trasa: Hrubieszów-Nieledew-
-Zadębce-Uchanie-Hrubie-

szów (20 km). Organizator: 
Stowarzyszenie „Hrubieszów 
na Rowerach”.

14.05 - Wyścig Australijski 
o Puchar Burmistrza Miasta 
Hrubieszowa. Zawody kolarskie 
rozgrywane na bieżni. Miejsce: 
HOSiR. Organizator: HOSiR.

19.05 - Dzień Patrona Szkoły 
Podstawowej nr 1. Miejsce: ZSM 
nr 1 Organizator:  ZSM nr 1.

26-28.05 - AmcarShow V Zlot 
Aut Amerykańskich. Miejsce: 
HOSiR. Organizator: Amcar-
Show, HOSiR.

Powiatowy Przegląd Dziecię-
cych Zespołów Piosenki. Elimi-
nacje wojewódzkie do Konkursu 
Piosenki ,,Śpiewający Słowik”. 
Miejsce: HDK. Organizator: 
HDK, współorganizator WOK 
Lublin.

Koncert charytatywny «Kapele 
Serc». Miejsce: HDK. Organiza-
tor: HDK.

Mały Konkurs Recytatorski 
dla dzieci. Miejsce: HDK. Orga-
nizator: HDK, współorganizator 
WOK Lublin.

Konkurs Piosenki Europejskiej 
dla dzieci i młodzieży. Miejsce: 
HDK, ZSM nr 2.

Konkurs wiedzy o Francji dla 
dzieci w wieku 10-15 lat uczą-
cych się j. francuskiego. Miejsce: 
Fundacja Kultury i Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej. Organizator: 
Fundacja Kultury i Przyjaźni Pol-
sko-Francuskiej.

Czerwiec
1.06 - Burmistrz dzieciom - 

Rowerowy Dzień Dziecka na 
trasie Hrubieszów-Gródek-Czu-
mów-Hrubieszów. Organizator: 
HOSiR, „Hrubieszów na Rowe-
rach”.

1.06 -  Festyn Rodzinny na 
Dzień Dziecka - HDK Dzieciom. 
Blok gier i zabaw dla dzieci. Miej-
sce: HDK. Organizator: HDK.

1.06 -  Dzień Sportu/Dzień 
Dziecka. Blok gier i zabaw spor-
towych dla dzieci i młodzieży. 
Miejsce: HOSiR. Organizator:  
Młodzieżowa Rada Miasta.

3.06 - Noc Bibliotek. Miejsce: 
HDK. Organizator: Miejska Bi-
blioteka Publiczna.

4.06 - III Grand Prix Hrubie-
szowa na trasie Białopole-Hru-
bieszów. Jazda indywidualna na 
czas, dystans 24 km. Organizator: 
Stowarzyszenie „Hrubieszów na 
Rowerach”.

10.06 - Otwarte Mistrzostwa 
Hrubieszowa w Lekkoatletyce 
dla szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i licealnych. Miej-
sce: HOSiR. Organizator: MKS 
,,UNIA”, HOSiR.

17.06 - ,,Piknik Militarny” z 
okazji święta 2. Hrubieszowskie-
go Pułku Rozpoznawczego. Miej-
sce: HOSiR. Organizator: Do-
wódca 2 Pułku Rozpoznawczego.                                                                                                                  

17 .06  -  R aj d  rowerow y 
,,Szlak Staszicowski” na tra-
sie Hrubieszów-Moroczyn-
D z i e k a n ó w - Ja r o s ł a w i e c -
Hrubieszów. Jazda indywidu-
alna na czas, dystans 40 km. 
Organizator: Stowarzyszenie 
„Hrubieszów na Rowerach”.                                                                                                                                  
25.06 - Dni Miasta/Festyn Miej-
ski. Miejsce: HOSiR. Organizator: 
HOSiR, HDK.  

Turniej koszykówki ulicznej 
„Streetbasket-2017”. Zawody 
amatorskich drużyn koszyków-
ki. Miejsce: ZS nr 2. Organizator: 
UKS Ogólniak.

Szkolny Festyn Rodzinny w 
Zespole Szkół Miejskich nr 3. 
Miejsce: ZSM nr 3. Organizator: 
ZSM nr 3.

Osiedlowe Igrzyska Sporto-
we dla wszystkich mieszkań-
ców miasta. Konkurencje: piłka 
nożna, siatkówka, koszykówka, 
kajaki, kolarstwo, tenis stołowy, 
lekkoatletyka. Miejsce: HOSiR. 
Organizator: HOSiR, komitety 
osiedlowe.

Młode 
poetki  
z nagrodami

K lub Literacki  Ziemi 
Hrubieszowskiej ma na 
swoim koncie kolejny 
sukces – jego trzy pod-

opieczne zostały laureatkami  
Wojewódzkiego Konkursu Li-
terackiego: Agnieszka Ożóg, 
Lucyna Mackiewicz i Dorota 
Natalia Marut - to młode po-
etki z Hrubieszowa,  tworzące 
pod opieką Marii Marut. Na 
konkurs wpłynęło 179 prac, 
spośród których wyróżniono 
46, w tym właśnie trzy z Klubu 
Literackiego Ziemi Hrubie-
szowskiej. Wręczenie nagród 
odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. 
w Lublinie.

Już dzisiaj warto zaplanować udział w imprezie organizowanych na terenie miasta.  
Jest w czym wybierać!
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Hrubieszów w liczbach

Rodzi się nas coraz 
mniej
17 946 – tylu mieszkańców liczy obecnie nasze mia-

sto. W ubiegłym roku w Hrubieszowie uro-
dziło się 421 dzieci. To o 19 mniej niż w 2015 r. W ciągu ostatnich 
czterech lat najlepszym rocznikiem pod względem urodzeń był 
2014 r. z 474 nowymi mieszkańcami Hrubieszowa. Natomiast rok 
wcześniej na świat przyszło 464 dzieci.

Ostatnie 4 lata to również spadek liczby zgonów. W 2016 r. odeszły 
454 osoby, rok wcześniej 466, następnie 482 i 513.  Mimo, że liczba 
zgonów w mieście widocznie spadła, nadal więcej nas umiera niż się 
rodzi. Łącznie w tym okresie urodziło się 1799 osób, a zmarło 1915.

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego w 2016 r. zawarto 176 
związków małżeńskich, w 2015 - 181, w roku 2014 - 155, a w 2013 
pobrało się 2013 par. 

Działo się

Hroobstock  i IV Muzyczna Stajnia 
Augiasza

W Hr ubi e s z ow sk i m 
Domu Kultury odbył 
się IV przegląd  „Mu-
zyczna Stajnia Au-

giasza”, orga  nizowany przez 
Młodzieżową Radę Miasta we 
współpracy z Hrubieszowskim 
Domem Kultury pod patrona-
tem burmistrza Tomasza Zają-
ca. Imprezę poprowadzili radni 
MRM - Agnieszka Ożóg i Kon-
rad Łukiewicz. Na scenie zapre-
zentowało się 6 zespołów: Just 
Flame, Difference, Ulica 30, 
Naydis, Koty i The Undergro-
und. Uczestnicy oceniało jury 
w składzie: Tomasz Brudnow-
ski,  Izabela Janicka,  Klaudia 
Majkut i Agata Bartnik. Komi-

sja przyznała 1 m-ce zespołowi 
Koty, 2 - The Underground, 3 - 
formacji Naydis oraz wyróżnie-
nia dla Just Flame, Difference, 
Ulica 30.

W lutym w HDK-u odbył się z 
kolei Hroobstock  - charytatyw-
ny rockowy koncert również pod 
patronatem honorowym burmi-
strza. Kwota - 1130 zł - uzyskana 
podczas licytacji została wyko-
rzystana na zakup wyposażenia 
dla Oddziału Dziecięcego Szpi-
tala Powiatowego w Hrubieszo-
wie. W koncercie wzięły udział 
m.in. zespoły: Inspiro z Biłgoraja, 
Karolina Krawczuk & Band 
oraz gospodarze –  Pruderia z 
Hrubieszowa.

Wspomnienia

Mój Hrubieszów

Mimo, że w Hrubieszowie 
nie mieszkam już od 
ponad 40 lat, to wciąż 
uważam, że to jest „mój 

Hrubieszów”. Parafrazując słowa 
Jana Pawła II….. to tam „wszyst-
ko się zaczęło”. Sutki, gdzie przy-
szedłem na świat i gdzie minęły 
pierwsze lata dzieciństwa, potem 
rodzinny dom przy ulicy Dwer-
nickiego. I w zasadzie jak czasem 
pamięcią wracam do tamtych 
lat – to film pod tytułem „Mój 
Hrubieszów” wciąż się przewija i 
wciąż jest aktualny. Stacja kolejki 
wąskotorowej, budynek w którym 
swoje siedziby miały Szkoły Pod-

stawowe numer 2 i 3, gdzie spę-
dziłem sześć lat, park nad Huczwą 
przy stadionie i dalej lodziarnie 
Bazylewicza i Duławskiego. Już 
nie pamiętam, ale jedna z nich 
chyba Bazylewicz (przez dziecia-
ki nazywany wówczas „Bazylek” 
– swoją „budkę z lodami” miał 
w centrum miasta przy Liceum 
Ogólnokształcącym, a Duławski 
przy moście).  To wszystkie gdzieś 
tam w duszy wciąż gra. I jak sądzę 
z pamięci nie da się wymazać – 
choć minęło już tyle lat.  

Marek Skowronek, dzienni-
karz, redaktor naczelny Radia 
Centrum

a 
OdWIedzIlI nAS 
Rozmawiali  
o infrastrukturze 
drogowej

P rzedstawiciele ukraińskich 
samorządów z Nowowo-
łyńska i Włodzimierza 
Wołyńskiego odwiedzili 

nasze miasto. Uczestniczyli w 
wizycie studyjnej w Urzędzie 
Miasta w Hrubieszowie w celu 
wymiany doświadczeń w zakre-
sie zarządzania infrastrukturą 
drogową.

Goście z Ukrainy intere-
sowali się m.in. stosowaną u 
nas technologią przy remon-
tach, odśnieżaniu, utrzyma-
niem czystości dróg i kosztami 
utrzymania. 

b 
ODwieDziliśmy 
Kapuvar nowym 
miastem 
partnerskim

D elegacja Gminy Miej-
skiej Hrubieszów na 
zaproszenie włodarzy 
miasta Kapuvar udała 

się na Węgry w celu nawiąza-
nia współpracy partnerskiej. 
List intencyjny  pomiędzy mia-
stem Kapuvar i Gminą Miejską 
Hrubieszów podpisali zastępca 
burmistrza Hrubieszowa Marta 
Majewska i burmistrz Kapu-
varu Hámori György. Hrubie-
szów reprezentowały również 
przewodnicząca Rady Miejskiej 
Anna Świstowska i wiceprze-
wodnicząca Grażyna Tempo-

rowicz. - Współpraca z nowym 
partnerem to dla nas nie tylko 
wymiana doświadczeń, ale 
także informacji w dziedzinach 
kultury, edukacji i turystyki 

oraz  inicjowanie spotkań po-
między organizacjami, związ-
kami i instytucjami gospodar-
czymi obu miast – podkreśla 
Marta Majewska.

Podsumowanie akcji

Hrubieszów grał 
z Orkiestrą
25 . finał Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej 
Pomocy połączył 
setki miast i miej-

scowości w całej Polsce. W jubi-
leuszowej zbiórce nie mogło za-
braknąć naszego miasta. Trady-
cyjnie już  koncert charytatywny 
odbył się w Hrubieszowskim 
Domu Kultury.

Tegoroczny finał WOŚP odbył 
się 15 stycznia. W zbiórkę pie-
niędzy włączyli się mieszkańcy 
Hrubieszowa oraz gminy Mircze 
i Trzeszczany. Łącznie kwestowa-
ło 42 wolontariuszy, a największą 
kwotę -  1879,43 zł zebrała Pauli-
na Woźnica. 

Finał w Hrubieszowie obfito-
wał w koncerty i licytacje rożnych 
przedmiotów. Najwięcej, bo 4 
tys. zł  za czerwonego fiata 126p. 
zapłacił  Tomasz Brudnowski 
z „Centrum Druku BRUNO”. 
Malucha ufundował Grzegorz 
Hunkiewicz z firmy „Transway”. 
Łącznie dzięki licytacji uzyskano  
7130 zł.

Podczas koncertu wystąpiły 
zespoły: Ulica 30, Teatr Piosenki 
Młyn, Pruderia, Nipper, Ekstra 
Mocni Sonic oraz Anita Szko-
łut, Gabriela Ślusarska, grupa 
TWERK i Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Hrubieszowskiej.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy działający przy 
Hrubieszowskim Domu Kultury 
w ramach XXV Finału zebrał re-
kordową kwotę 31 438,17 zł.

Za pracę podczas rozliczania 
wolontariuszy i całego sztabu 
organizatorzy składają podzię-
kowania dla: Jolanty Janiec z 

MBP, Marii Gardzioła i Haliny 
Ciowch z hrubieszowskiej pla-
cówki Banku Pekao, policji i 
Straży Miejskiej za nadzór nad 
bezpiecznym przebiegiem akcji 
XXV Finału oraz strażakom z 
OSP Hrubieszów za wsparcie i 
duże zaangażowanie.

Wolontariusze i sztab WOŚP 
Hrubieszów bardzo dziękują 
również sponsorom i osobom 
wspierającym organizację i prze-
prowadzenie 25 Finału: restaura-
cji „Staropolska”, pizzerii Sopra-
no, piekarni Gietka, Krainie Ciast 
i Tortów Agnieszka Strzelecka, 
Kinu Plon 3D, KAYAK TRIP 
Marcin Lebiedowicz, ProfitGYM 
– siłownia Andrzej Kowalczuk, 

Warsztatom Terapii Zajęciowej 
– Hrubieszów, Młodzieżowej Ra-
dzie Miasta, Sławomirowi Usow-
skiemu, Waldemarowi Sitkowi.

Po raz pierwszy Hrubieszów 
dołączył do Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 8 stycznia 
1995 r. Był to trzeci ogólnopolski 
finał akcji (pierwszy odbył się w 
1993 r.), a jego tematem przewod-
nim był sprzęt dla klinik onkolo-
gicznych. Od samego początku 
organizacją akcji w Hrubieszo-
wie zajmował się Hrubieszowski 
Dom Kultury.

Ten rok był rekordowy – w 
całym kraju zebrano ponad 100 
mln zł. To jest o 30 mln więcej niż 
w roku ubiegłym.

We wcześniejszych 
latach wolontariusze 
WOŚP zebrali:
- 2016 r. 24 finał – 29 657,03 
PlN.
- 2015 r. 23 finał - 19 260,13 PlN.  
- 2014 r. 22 finał - 18 067,63 PlN.
- 2013 r. 21 finał – 22 437, 91 
PlN.
- 2012 r. 20 finał - 22 477,91 PlN.
- 2011 r. 19 finał - 25.483,42 PlN.
- 2010 r. 18 finał -18.240,00 PlN.
- 2009 r. 17 finał – 22.130,48 
PlN.
- 2008 r. 16 finał – 17.237,38 
PlN.
- 2007 r. 15 finał - 17.031 PlN.
- 2006 r 14 finał - 18.133,74 PlN.  

Marta Majewska, zastępca burmistrza wręcza pamiątkowe 
gadżety Węgierskim gospodarzom
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7.01. Przy minus 19 stopni i po 
5 kilometrach biegu linię mety Lu-
belskiego City Trail minęło 327 bie-
gających, a zwycięzcą został Artur 
Kern z Hrubieszowa. 

18.01. Rozpoczął się plebiscyt 
Tygodnika Zamojskiego na 10 
najlepszych i najpopularniejszych 
sportowców oraz 5 trenerów na 
Zamojszczyźnie w 2016 r.; wśród 
nominowanych są i zawodnicy z 
powiatu hrubieszowskiego: Nata-
lia Bobrowska, Karolina Czajka, 
Diana Flak, Wiktoria Litwin, Pau-
lina Pańko (wszyscy podnoszenie 
ciężarów), Artur Kern, Józef Wąsiel 
(obaj lekkoatletyka), Piotr Fulara 
(piłka nożna), trenerzy: Antoni 
Czerniak, Andrzej Greszeta, Leszek 
Tarnawski (wszyscy podnoszenie 
ciężarów i Unia Hrubieszów).

19.01. Trenerem kadry Polski 
seniorek w podnoszeniu ciężarów 
został szkoleniowiec Unii Antoni 
Czerniak.

23.01. We Frampolu 10 zespo-
łów zagrało w piłkarskim turnieju 
dla chłopców urodzonych w roku 
2005. Puchar Burmistrza trafił do 
Unii Hrubieszów, występującej 
w składzie: Mateusz Czerkawski, 
Piotr Kiełbasa, Karol Kuczyński 
(najlepszy bramkarz turnieju), Mi-
chał Rutkowski, Jakub Sanek, Kac-
per Semeńczuk, Mateusz Zając. 
Trener - Piotr Stadnicki.

29.01. W Hrubieszowie odbył 
się turniej VII Grand Prix Lubelsz-
czyzny. Z naszych brydżystów 
wystartował Marcin Pachniewski 
w parze z brydżystą z Zamościa - 
Wiesławem Pawelcem zajmując 3 
miejsce.

31.01. Rozegrano powiatowe 
igrzyska dla szkół podstawowych 
w tenisie stołowym. We wszyst-
kich czterech kategoriach wygrały 
drużyny ZSM 1 w Hrubieszowie. 
W poszczególnych  kategoriach 
zwycięskich zespołów wystąpili 
- dziewczęta młodsze: Maja Wil-
kos, Martyna Opszyńska, Oliwia 
Pieczkowska - dziewczęta starsze: 
Diana Chorzępa, Martyna Świeca, 
Julka Opszyńska - chłopcy młodsi: 
Filip Szala, Oliwier Stadnicki, Jakub 
Koszałka - chłopcy starsi: Karol 
Kuczyński, Jakub Kopera, Mateusz 
Mięczak.

Luty
Na posterunku pracy w tragicz-

nych okolicznościach w wieku 64 
lat zmarł Bogusław Ciesielczuk, 
były piłkarz ręczny Unii Hrubie-
szów.

4.02. Artur Kern wygrał CITY 
TRAIL w Lublinie. 

5.02. III Liga tenisa stołowego 
-  IX kolejka ULKS Dragon Woj-
cieszków – UKS Jedynka Hru-
bieszów 5:5. Punkty dla Jedynki 
zdobyli: Tomasz Czuryłowicz (2), 
Tomasz Słupski i duet Andrzej Pa-
chla – Czuryłowicz oraz Słupski – 
Patryk Wyskiel

6.02. W Hrubieszowie odbył się 
powiatowy turniej chłopców siat-
karskiej Gimnazjady. Kolejność: 
1. ZS 2 Hrubieszów, 2. Gim. Do-
łhobyczów, 3. ZSM 3 Hrubieszów, 
4. Gim. Werbkowice, 5. ZSM 2 
Hrubieszów. Skład ZS 2 Hrubie-
szów: Kamil Folusz, Albert Guluk, 
Bartosz Iwańczuk, Michał Janic-
ki, Wiktor Kociach, Piotr Mazur, 
Łukasz Skiba, Mikołaj Skóra, Bar-
tłomiej Skrzypczak, Piotr Ulanic-
ki, Maciej Wesołowski, Szymon 
Zając. Opiekun: Andrzej Chwed-
czuk

W odbytej 9.02 w Szczebrze-
szynie Drużynowej Rejonowej 
Gimnazjadzie w Tenisie Stołowym 
chłopcy z hrubieszowskiej Jedynki 
(ZSM 1) zajęli 1 miejsce awansując 
do elity wojewódzkiej. Chłopcy za-
grali w składzie: Jakub Korol, Jakub 
Smusz oraz Dominik Daciuk. Na-
tomiast ich koleżanki: Jagoda Sądej 
oraz Malwina Stecko uplasowały 
się na miejscach 7–8. Oba zespoły 
do zawodów przygotował Andrzej 
Pachla.  

11.02. Turniej piłki nożnej rocz-
nika 2005 o Puchar Burmistrza 
Hrubieszowa: 1. MKS Unia Hru-
bieszów I 13 pkt., 2. UKS Niedź-
wiadek Chełm 13 pkt., 3. DKS 
Gaudium Zamość 11 pkt. 4. TKS 
Tomasovia Tomaszów 11 pkt. 5. 
KS Lublinianka Lublin 11 pkt. 

12.02. W Zamościu w siatkar-
skiej lidze LZS mężczyzn kolejne 
zwycięstwo odnieśli siatkarze 
hrubieszowskiego Staszica (ZS 2) 
-podopieczni Andrzeja Chwed-
czuka.

W Toruniu odbyły się Halowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów w 

Lekkiej Atletyce, w których udział 
wzięło dwoje zawodników Unii: 
Agata Trybuła na 3000 m zajęła 11 
miejsce. Michał Baranowski został 
przez sędziów zdyskwalifikowany. 

Chełmska Liga TKKF Tenisa 
Stołowego, 14 kolejka: Jantex - Je-
dynka Hrubieszów 1:9, Tomasz 
Słupski - 3 pkt., Patryk Bednarz 
(2), Czuryłowicz Tomasz (3), debel 
Bednarz-Słupski. 

Nowym bramkarzem Unii zo-
stał Patryk Dobromilski, wycho-
wanek AMSPN Hetman Zamość.

14.02. Odbył się powiatowy tur-
niej szkół podstawowych w mini-
-koszykówce chłopców. Kolejność: 
1. ZSM nr 2, 2. ZSM nr 3, 3. ZSM 
nr 1 (wszystkie z Hrubieszowa). 
Skład ZSM nr 2 w Hrubieszowie: 
Mateusz Czerkawski, Karol Ga-
jewski, Michał Jóźwiak, Tomasz 
Łuka, Adrian Łukasiuk, Piotr 
Łuszczuk, Mateusz Michalczew-
ski, Piotr Pękowski, Igor Skrok, 
Paweł Ślusarczyk, Piotr Turzyński. 
Opiekun: Robert Jóźwiak. 

Turniej dziewcząt: 1. ZSM nr 3, 
2. ZSM nr 1 (obie z Hrubieszowa). 
Skład ZSM 3: Sylwia Bartosiewicz, 
Paulina Bębenek, Sandra Bęsiuk, 
Matylda Bień, Julia Borkowska, 
Oliwia Czerw, Dominika Czu-
pryńska, Julia Kopczyńska, Ga-
briela Marciniak, Oliwia Roman, 
Weronika Stadnik, Kinga Żuraw. 
Opiekun: Joanna Różańska. 

14.02. Drużyna dziewcząt ZS 
nr 2 została mistrzem powiatu 
SZS w piłce siatkowej. Skład: Ewa 
Konsowicz, Maria Łyko, Karolina 
Niemczyk, Paula Suchowska, We-
ronika Wilczewska, Aleksandra 
Daciuk, Karolina Waś, Małgorzata 
Borkowska, Zofia Łyko, Weronika 
Wawryk. Opiekun - Anna Kusiak.

16.02. Przeprowadzono rejo-
nowy drużynowy turniej Lice-
aliady w tenisie stołowym. Wśród 
dziewcząt wygrały tenisistki ZS nr 
2  (Natalia Gadzicka,  Paula Jasina,  
op. Zb. Krawczuk), a wśród chłop-
ców - zawodnicy Zespołu Szkół nr 
1  (Łukasz Gałan, Dawid Kropop, 
Karol Jaskorski, op. J. Jaworski).

16.02. Odbył się powiatowy 
turniej dziewcząt siatkarskiej Gim-
nazjady. Kolejność: 1. ZS 2 Hru-
bieszów, 2. Gim. Dołhobyczów, 3. 
ZSM 3 Hrubieszów, 4. ZSM 2 Hru-

bieszów, 5-6. ZSM 1 Hrubieszów, 
5-6. Gim. Werbkowice. Skład ZS 2 
Hrubieszów: Marta Bachurz, Julia 
Bogucka, Magdalena Czop, Ka-
rolina Gajewska, Agata Gnieciak, 
Klaudia Jaskorska, Paulina Kacz-
marska, Magda Kowalewska, Ka-
rina Krotkiewicz, Magda Świątek, 
Julita Świeca, Katarzyna Wrona, 
op. Anna Kusiak.

17.02. Rozegrano rejonowy tur-
niej igrzysk szkół podstawowych 
w drużynowym tenisie stołowym. 
Tenisiści ZSM nr 1 wywalczyli 
1 miejsce i awansowali do woje-
wódzkiego finału imprezy. Skład: 
Filip Szala, Karol Kuczyński, Jakub 
Kopera, op. Andrzej Pachla.

W Rzeszowie odbyły się XIII 
Mistrzostwa Polski Księży w Ha-
lowej Piłce Nożnej. Kapłani na-
szej diecezji wrócili z srebrnymi 
medalami. Skład: Paweł Derylak, 
Maciej Lewandowski,  Łukasz 
Malec,  Adam Malinowski,  Marek 
Mazurek, Łukasz Pintal, Radosław 
Sokołowski, Krzysztof Sosnowski, 
Tomasz Szady, Tomasz Wino-
grodzki, Piotr Szeptuch. 

18.02. W Biłgoraju rozegrano 
Mistrzostwa Województwa Lu-
belskiego LZS w podnoszeniu 
ciężarów. Nasi zawodnicy: junior-
ki do lat 17: 1. Karolina Czajka, 5. 
Wiktoria Litwin, 6. Kinga Kwiat-
kowska, 8. Julia Janiak. Kobiety 
powyżej lat 17: 3.; Diana Flak, 4. 
Klaudia Witkowska, 7. Malwina 
Mosiądz, 10. Iwona Szelestow-
ska. chłopcy do lat 17: 2. Michał 
Puchała, 4. Michał Kościuk, 9. 
Krystian Ślifierz (wszyscy Unia 
Hrubieszów). 

20.02. Odbyła się Zamojska 
Rejonowa Licealiada w piłce 
siatkowej dziewcząt. Siatkarki ZS 
nr 2 zajęły 3 miejsce. Skład: Maria 
Łyko, Ewa Konsowicz, Karolina 
Niemczyk, Paula Suchowska, Ka-
rolina Waś, Aleksandra Daciuk, 
Zofia Łyko, Weronika Wilczewska 
i Weronika Wawryk. Opiekun - 
Anna Kusiak.

20/21.02. Turniej powiatowy 
Gimnazjady w piłce ręcznej. W 
kategorii chłopców zwyciężyła 
drużyna ZSM nr 3, 2. ZSM nr 2, 
3. ZS nr 2, 4. ZSM nr 1 (wszyscy). 
Skład ZSM nr 3: Konrad Burdzy, 
Szymon Ciucki, Kamil Daciuk, 

Bartłomiej Fijołek, Mateusz Kacz-
marek, Kacper Kaspruk, Adam 
Kowalski, Jakub Kozik, Adrian 
Kudelski, Damian Kuropatwa, 
Jakub Marchlewski, Mateusz No-
wosad, Piotr Perelmuter, Kacper 
Rodziewicz, Jakub Tlak, Dominik 
Zubko. Opiekun: Kamil Wojcie-
chowski.

W grupie dziewcząt zwycięży-
ła drużyna ZS nr 2, 2. ZSM nr 2, 
3. ZSM nr 3, skład ZS nr 2: Julia 
Bogucka, Magdalena Czop, Agata 
Gnieciak, Paulina Kaczmarska, 
Emilia Kociach, Elżbieta Kudyk, 
Milena Micek, Iga Patyjewicz, Julia 
Szelezin, Katarzyna Wrona. Opie-
kun: Dominika Borys.

22.02. Powiatowa Licealiada w 
piłce ręcznej dziewcząt. Kolejność: 
1. ZS nr 2, 2. ZS nr 3. 

24.02. W Zamościu odbyła 
się Rejonowa Licealiada w piłce 
ręcznej dziewcząt. Zawodniczki 
ZS nr 3 w Hrubieszowie zajęły 2 
pozycję. Skład: Karolina Baj, Alek-
sandra Domańska, Izabela Golec, 
Julia Gorajek, Aleksandra Kupiec, 
Klaudia Majkut, Wioleta Olesz-
czuk, Kaja Pietraszek, Dominika 
Radzis, Klaudia Ryczko, Oliwia 
Senkowska, Aleksandra Stempień, 
Dorota Wójcik, Aleksandra Gier-
lasińska, Julia Bańka. Opiekun - 
Marcin Nowak.

W Kocudzy przeprowadzono 
międzyszkolne zawody woje-
wódzkie w tenisie stołowym, w 
których chłopcy z ZSM nr 1 w 
Gimnazjadzie zajęli 7/8 miejsce, a 
w igrzyskach szkół podstawowych 
9/12. Natomiast w Licealiadzie 
dziewczęta ZS nr 2 uplasowały się 
na 9/12 miejscu, a chłopcy ZS nr 1 
z Hrubieszowa na 7.8.

26.02. Odbył się kolejny turniej 
Grand Prix Hrubieszowa w Teni-
sie Stołowym. Kolejność: 1. Patryk 
Bednarz, 2. Tomasz Słupski, 3. To-
masz Czuryłowicz. Po raz pierw-
szy rozegrano Mini Grand Prix 
Hrubieszowa dla szkół podstawo-
wych. Zwyciężył Filip Szala przed 
Jakubem Koperą obaj ZSM nr 3.

1.03. Rozegrano Powiatową 
Licealiadę Szkolnego w piłce siat-
kowej mężczyzn. Zwyciężyli lice-
aliści „Staszica” w składzie: Hubert 
Chachler, Michał Dołowy, Patryk 
Fiołek, Kamil Frankiewicz, Kacper 

Gura, Krzysztof Horniak, Damian 
Jóźwiak, Przemysław Kasztelan, 
Konrad Łukiewicz, Bartosz Sędłak, 
Bartosz Smerdel, Radosław Tadla, 
Bartłomiej Tomaszczuk. Opiekun 
- Andrzej Chwedczuk.

3.03. Odbyła się powiatowa 
Gimnazjada w koszykówce dziew-
cząt. Kolejność: 1. ZSM 1, 2. ZS 2, 3. 
ZSM 3. Skład ZSM 1 Hrubieszów: 
Martyna Hrycuniak, Aleksandra 
Błaszczak, Natalia Jankowska, 
Klaudia Kowalczuk, Iga Kowalska, 
Kamila Łopocka, Karolina Niem-
czyk, Klaudia Rot, Jagoda Sądej, 
Malwina Stecko, Aleksandra Woj-
ciechowska. Opiekun: Tomasz 
Magdziak.

4.03. W Chełmie biegający zma-
gali się w Przełajowych Mistrzo-
stwach Województwa, reprezen-
tanci Unii Hrubieszów zdobyli trzy 
medale: srebrny Agata Trybuła na 
2,5 km juniorek, brązowy Kamil 
Kościołko na 3,5 km juniorów 
młodszych i brązowy Albin Za-
charczuk 4 km seniorów.

4-5.03. Modelarze z UKS Jedyn-
ki w Hrubieszowie uczestniczyli w 
Ogólnopolskich Zawodach Mo-
deli Szybowców Halowych klasy 
F1N. Z Hrubieszowa swoje katego-
rie wygrywali: Kacper Kaczmarek, 
Patryk Bajer, Piotr Wielosz-Hałas

W okresie przygotowawczym 
do piłkarskiej rundy wiosennej 
IV-ligowa Unia Hrubieszów roze-
grała 9 sparingów: ze Stalą Kraśnik 
0:1, Włókniarzem Frampol 4:1, 
Górnikiem II Łęczna 0:1, Omegą 
Stary Zamość 4:1, Tomasovią 0:2, 
Startem Krasnystaw 2:2, Kłosem 
Chełm 2:1, Ładą 0:0 i Huczwą Ty-
szowce 1:3.

6.3. Rozegrano Rejonową Lice-
aliadę w piłce siatkowej mężczyzn. 
Kolejność: 1. ZS 2 Hrubieszów. 
Skład: Hubert Chachler, Michał 
Dołowy, Patryk Fiołek, Kamil 
Frankiewicz, Kacper Gura, 
Krzysztof Horniak, Damian Jóź-
wiak, Przemysław Kasztelan, Kon-
rad Łukiewicz, Bartosz Sędłak, 
Bartosz Smerdel, Radosław Tadla, 
Bartłomiej Tomaszczuk. Opiekun 
- Andrzej Chwedczuk, 2. III LO 
Zamość, 3. I LO Krasnystaw, 4. ZS 
1 Tomaszów Lubelski.

Opracował – Marek A. Kitliński 
(mak)

Listy Czytelników
Dzień kobiet 

Czym byłby świat bez płci 
pięknej? Silnych, niezależ-
nych, niezwyciężonych? 
Matek, córek, żon? Jak jed-

nocześnie być perfekcyjną Panią 
domu, doskonałym pracow-
nikiem, idealną żoną i matką? 
Jak to jest, myśleć tysiąc rzeczy 
na raz, mówić o stu innych i 
wykonywać dziesięć czynności 
w tym samym czasie? Odpo-
wiedź jest prosta - trzeba być 
kobietą.  Przez wielu uważaną za 
słabą i bezbronną. Nie dajcie się 

zwieźć. Kobieta jest bezbronna 
wtedy, gdy świeżo pomalowane 
paznokcie jeszcze nie wyschły. 
Naukowo potwierdzone jest, 
że kobieta potrafi zagiąć czaso-
przestrzeń, bo któż z Was nie 
słyszał zdania „będę gotowa za 
5 minut”? Niezwykłą tajemnicą 
pozostają kobiece szafy, które z 
pozoru wypełnione po brzegi, 
każdego ranka witane są przez 
właścicielki zdaniem:  „nie mam 
co na siebie włożyć”. O ile pięk-
niejszy byłby świat, gdyby każdy 
mężczyzna budził się rano z 

myślą: „O nie! Moja ukochana 
nie ma się w co ubrać”. 

Najważniejsze jednak jest to, 
że każda kobieta jest wyjątkowa, 
piękna i zasługuje na najlepsze. 
Dlatego 8 marca obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Kobiet, w 
którym to mężczyźni mają dosko-
nałą okazję pokazać, jak doceniają 
to, co każdego dnia robią dla nich 
kobiety. 

W naszym mieście Dzień Ko-
biet świętowaliśmy już 5 marca, w 
Hrubieszowskim Domu Kultury. 
Z okazji tego święta odbył się Wiel-

ki Koncert Musicalowo – Operet-
kowy „Z miłości do kobiet”, czyli 
Grande Voce i Goście. Wystąpili 
artyści Teatru Wielkiego w Łodzi, 
Poznaniu, Opery Bałtyckiej, 
Teatru Wielkiego w Warszawie, 
Mirosław Niewiadomski, Kamila 
Lendzion, Kordian Kacperski, 
Oskar Jasiński. Było to niezwykłe 
wydarzenie, wprowadzające w 
doskonały nastrój wszystkich 
widzów. Każda kobieta zasiadająca 
tego dnia na widowni z pewnością 
poczuła się wyjątkowo.

marTyna ParTyka

Pomóżmy pOBUDZONYM

L iczy Się każda wpłata. Nie-
formalna grupa młodych 
pOBUDZENI działająca 
przy Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Hrubieszowie ma 
możliwość wyjazdu na 3-dniowa 
wizytę studyjną do Warszawy na 
zaproszenie  warszawskiej mło-
dzieży i Stowarzyszenia Moja 
Białołęka. Wyjazd zaplanowano 
na 3 czerwca. Młodzi ludzie bar-
dzo proszę o wsparcie finansowe, 
które umożliwi im pobyt w stoli-

cy. Wpłata możliwa pod linkiem: 
https://zrzutka.pl/4sudd9

Grupa powstała w październi-
ku 2015 r., liczy ona 16 młodych 
osób w wieku 15-19 lat. Celem i 
założeniami od samego począt-
ku był rozwój jej członków, zdo-
bywanie nowych kompetencji, 
sprawdzanie się w sytuacjach 
społecznych. Młodzi ludzie mają 
za sobą kilka udanych akcji, a 
udział w tej wizycie to niepowta-
rzalna szansa rozwojowa.
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Z historii naszego miasta

Jak prałat, pop i rabin 
pod rękę razem szli…
H istoria wielokulturowo-

ści naszego regionu nie 
zaczyna się wraz z zało-
żeniem Hrubieszowa, ale 

dużo, dużo wcześniej. Cofnijmy 
się teraz do X/IX w. p.n.e. kiedy 
to pierwsi ludzie pojawili się na 
Ziemi Hrubieszowskiej. Jak wia-
domo, z ludźmi przychodzi też 
i ich kultura. Pierwszą z nich w 
naszym regionie była kultura łu-
życka, później pomorska, następ-
nie nadeszła era Bastarnów, kul-
tury zarubinieckiej, Wandalów i 
wreszcie masłomęckich Gotów. 
Te archeologiczne, zapewne obco 
brzmiące nazwy świadczą o wie-
lokulturowości naszego regionu 
już w czasach prehistorycznych, 
tak samo jak np. niezwykłe wyko-
paliska świadczące o tym, że goc-
kie pochówki nie do końca były 
gockie. Badacze stwierdzili, że 
obecność żelaznych przedmiotó-
w(zakazanych przez rytuał gocki) 
w grobach świadczą o tym, że są 

to miejsca spoczynku Sarmatek 
oraz Bałtów. 

Przeskakujemy teraz do wieku 
XV, kiedy to wcześniej już wspo-
mniany Władysław Jagiełło założył 
nasze miasto. Już wtedy obok Pola-
ków żyli tu Rusinie, czyli Ukraińcy. 
I tak przez dalsze wieki. Razem 
żyli, mieszkali, pracowali, handlo-
wali i bawili się Polacy-katolicy, 
Ukraińcy i Rosjanie, będący uni-
tami i prawosławnymi oraz Żydzi. 
Wszystkie te grupy etniczne i wy-
znaniowe były swoimi sąsiadami, 
rodowitymi hrubieszowianinami 
i nikomu nie przeszkadzało, że 
w niedziele rodzina z naprzeciw-
ka idzie na msze katolicką, pan 
zza płotu udaje się do cerkwi, a 
zaprzyjaźniona żydowska rodzi-
na w szabat nie wyściubia nosa z 
domu. Dla siebie wszyscy byli, jak 
twierdził Wiktor Zin, nasz sławny 
hrubieszowski profesor, „tutej-
szymi”, wszyscy mówili językiem 
„tutejszym”, a pojęcie narodowości 

było obce. Oczywiście, zdarzały 
się spory wyznaniowe takie jak 
„święta wojna” o cudowne źródeł-
ko św. Mikołaja i świętego wilka 
i skarbonkę z niezłą sumką - na 
szczęście zakończoną rozejmem. 
Ludzie wiedli tu w sumie szczęśli-
we życie do czasu II wojny, kiedy to 
holokaust zabrał hrubieszowskich 
Żydów, a walki z ukraińskimi na-
cjonalistami nabawiły Polaków 
uprzedzeń co do Ukraińców, któ-
rzy również nie zabawili tu długo 
po akcjach wysiedleńczych. Z uni-
tami Rosjanie rozprawili się jeszcze 
w czasach carskich, kiedy to rozka-
zano im przejść na prawosławie.

 Stary porządek runął w pierw-
szej połowie XX w. Dzisiaj po 
dawnej wielokulturowości pozo-
stały nam tylko pamiątki, dawne 
zabudowania i pamięć przekazy-
wana słownie i na papierze. Ale 
nie sądzicie, że z naszej wspólnej, 
hrubieszowskiej historii płynie 
jeden wniosek: jacy nasi przodko-

wie musieli być tolerancyjni, skoro 
niczym dziwnym był widok targu-
jących się każdego wtorku, w dzień 
targowy Polaka, Ukraińca i Żyda, 
albo spacerujących pod rękę pra-
łata, rabina i popa? Pomyślmy, jacy 
my dzisiaj jesteśmy- tolerancyjni, 
przychylni naszym własnym sąsia-
dom? Zatrzymajmy się na chwilę i 
zastanówmy się, co tak naprawdę 
straciliśmy przez światowe konflik-
ty, brak porozumienia, nietoleran-
cje. Niepodległość, wolność, dumę, 
owszem zgadzam się, ale czy nie 
straciliśmy też naszej wielobarwnej 
kultury tworzonej wspólnie z na-
szymi różnokulturowymi braćmi? 
Czy ktoś z nas pomyślał kiedyś jak 
mógłby wyglądać chociażby nasz 
mały Hrubieszów, jaka by była 
nasza mentalność, kiedy dziwnym 
nie byłby widok proboszcza, rabina 
i popa spacerujących po naszym 
nowym deptaku wspólnie pod 
rękę? 

 kaTarzyna Tokarz

Rozmowa z magdą Hajkiewicz, hrubieszowianką, instruktorką fitness, studentką dietetyki

Biegaj dla szczęścia
Utrzymanie prawidłowej diety i 
aktywności fizycznej jest 
łatwiejsze w małych 
miasteczkach, czy takich 
metropoliach jak Warszawa?

- Nie ma różnicy. Jeśli nam 
na czymś zależy, to znajdziemy 
sposób, a nie wymówkę. W Hru-
bieszowie mamy dobre warunki, 
aby dbać o dietę i codzienną ak-
tywność. Powstały nowe siłow-
nie, mamy park linowy, drążki, 
boiska oraz ścieżki biegowe i ro-
werowe. Dodając do tego świeże, 
niezanieczyszczone spalinami 
powietrze, otrzymujemy idealne 
miejsce do wszelkiej aktywności 
fizycznej.

Jednym z najbardziej 
dostępnych i najtańszych 
sportów jest bieganie…

- Rzeczywiście bieganie jest 
prostym sportem i nie wymaga 
zbyt wielkiego przygotowania. 
Zgubny może okazać się po-
śpiech. Do biegania należy wdra-
żać się stopniowo zaczynając 
nawet od szybkich marszów lub 
bardzo wolnego truchtu. Pomi-
mo, że biegać można w każdym 
stroju i obuwiu, to nieodpowied-
nie buty mogą doprowadzić do 
kontuzji. Decydując się na dłuż-
szą przygodę z bieganiem warto 
zaopatrzyć się w specjalne buty 
do biegania.

Jak ocenia pani kondycję 
mieszkańców Hrubieszowa?

- Widać coraz więcej osób 
biegających po parku, uczęsz-
czających na zajęcia zumby czy 
ćwiczących na siłowni. Wyda-
je mi się, że moda na bycie fit 
zmieniła naszą hrubieszowską 
społeczność, co mnie cieszy. 
Problemem aktywności fizycz-
nej osób w małych miastach 
nie jest samo wyjście na tre-
ning, ale element „co powiedzą 
ludzie?” W małej społeczności 
ciężko być niedostrzeżonym 
w swoich działaniach, dlatego 
często lęk przed wścibskimi 
komentarzami wydaje się być 

większy niż chęć zmiany czegoś 
w swoim życiu. A trzeba pa-
miętać, że osoby trenujące 
mają zdecydowanie wyższy 
poziom hormonów szczęścia, 
które są wytwarzane po trenin-
gu, a co za tym idzie zmieniają 
podejście do wielu rzeczy. Jeśli 
przełamiemy pewną barierę 
i przestaniemy sugerować się 
opinią innych, na ulicach poja-
wi się więcej biegających osób, 
które nie wstydzą się tego, że 
właśnie rozpoczęły walkę o 
lepszą kondycję, samopoczucie 
oraz zdrowie.

marTa szPinda
foT. rafał  Woźniak

Wspomnienia

Mój 
Hrubieszów

- W Hrubieszowie mieszka-
łem wprawdzie tylko 8 lat, jed-
nak wciąż wracam pamięcią do 
tamtych czasów (lata 1972-1980). 
Małe, prowincjonalne miastecz-
ko, ale jakże urokliwe, wyjątko-
we, niepowtarzalne. Tu zawsze 
było czym się zająć. Do dziś 
mam wielu przyjaciół z tamtych 
czasów. Był to dla mnie bardzo 
ważny okres. 

No i mój klub sportowy Unia 
Hrubieszów – najpierw piłka 
ręczna, potem lekkoatletyka. 
Wspaniali trenerzy: Nieradko, 
Kitliński, Kulczyński. Tego po 
prostu nie da się zapomnieć. 
Myślę, że każdy powinien choć 
jeden raz zobaczyć to piękne 
miasteczko Bolesława Prusa, Sta-
nisława Staszica i Wiktora Zina. 
Pozdrawiam wszystkich miesz-
kańców Hrubieszowa. 

Bogdan Kołciuk, obecnie wice-
prezes Zarządu MPK w Lublinie

Z żałobnej 
karty…

W niedzielę, 19 lutego 
2017 r. przeżywszy lat 
74 odszedł po długiej i 
ciężkiej chorobie An-

drzej Kulczyński - obdarzony 
wielką charyzmą, wybitny dzia-
łacz sportowy, wieloletni pracow-
nik zrzeszenia LZS, a następnie 
HOSiR. Pomysłodawca i organi-
zator wielu imprez sportowych, a 
szczególnie z wielkimi sukcesami 
- trener sekcji lekkoatletycznej 
LKS i MKS „Unia” Hrubieszów z 
medalistami, rekordzistami i re-
prezentantami Polski włącznie. 
Wielokrotny laureat plebiscy-
tów sportowych do centralnych 
włącznie oraz odznaczeń, medali, 
odznak, honorowych dyplomów, 
pucharów i innych wyróżnień 
państwowych, resortowych, sa-
morządowych oraz okoliczno-
ściowych, w tym Miasta Hrubie-
szowa - Statuetki Króla Jagiełły 
oraz orderu Krzyża Kawalerskie-
go klasy V. Msza żałobna pod 
przewodnictwem ks. dr dziekana 
Wiesława Oleszka odbyła się 21 
lutego 2017 r. w kościele św. Mi-
kołaja w Hrubieszowie. Emocjo-
nalną mowę pożegnalną wygłosi-
ła jedna z wielu jego lekkoatletek 
- Łucja Watras. Andrzej Kulczyń-
ski spoczął na cmentarzu w Strzy-
żowie gm. Horodło.   mak

Wiersze o Hrubieszowie
autorem wierszy jest 
9-letnia Wiktoria 
Boniecka, uczennica 
szkoły Podstawowej nr. 3 
w Hrubieszowie

Patriotka
Patriotyzm lokalny mnie zżera
Choć mam 10 lat nie więcej
tu przedszkole , szkoła i kumple 

tu marzenia moje dziecięce 
Hrubieszowskie nikomu nie znane
Dla mnie miasto jedyne, przepiękne 
tu swe życie dopiero poznaje
tu jest dla mnie wszystko jak święte
Więc zostanę na razie w tym 
mieście
Niech wychowa człowieka 
młodego 
i wyfrunę, bo tu jest jak w gnieździe
Do świata innego, nieznanego.

Miasto 
sztuką jest nie widzieć szczęścia
Które naród w ludzi tchnie
Z hymnem na ustach i flagą na piersiach
Po mieście rozlega się śpiew 
a leśmian i staszic patrzą gdzieś z góry
rzucając dumnie uśmiechem
Bo nasz honor i miłość do miasta 
wschodniego 
odbija się głośnym echem 

moje miasto, moja dusza, moja ulica
mój każdy bezdomny też pies i kot
mój śnieg i mój promień słońca latem 
mój kamień, nasz kamyk i wszystkich 
wspólny płot
Wszystkich radosny marsz śladem dumy
Wszystkich historia i uczucia wolne
Wszystko jest w wszystkich w tym 
pięknym mieście
No może nie wszystkich, nie tych 
których nie ma jeszcze.
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95 lat hrubieszowskiego sportu 

Zanim powstała Unia…
Przed wojną Hrubieszów nie posiadał żadnego stadionu, sal gimnastycznych czy klubu sportowego. W koszarach, 
wybudowanych przez wojska carskie, pozostała murowana ujeżdżalnia koni, plac ćwiczeń musztry, jazdy konnej, 
strzelnica. Pomimo tego znaleźli się ludzie, którzy zaczęli myśleć o kulturze fizycznej oraz współzawodnictwie 
sportowym.

Zajęcia wychowania fi-
zycznego w szkołach od-
bywały się na placach i 
okolicznych łąkach. W 

zimie ćwiczono w klasach, su-
terynach, korytarzach, a na ze-
wnątrz - jazdę na przypadko-
wych ślizgawkach, Huczwie i 
okolicznych górkach. Podczas 
lekcji wf preferowano musz-
trę, marsze, ćwiczenia ogól-
norozwojowe i gimnastyczne, 
zabawy, wyścigi, akrobatykę, 
próbowano boksu, siłowania; 
nieco później, kiedy otrzyma-
no piłki, grano w „dwa ognie”, 
piłkę nożną, „hazenę” i siat-
kówkę. Lato pozwalało wyko-
rzystać Huczwę do pływania, 
nurkowania, skoków do wody 
z brzegu, drzew czy kładek. 

W hrubieszowskim Gimna-
zjum im. St. Staszica w 1918 r. 
założono I Drużynę Harcerską, 
w której nie zapomniano o wy-
siłku fizycznym, organizowano 
wycieczki piesze i rowerowe, 
zdobywano odznaki spraw-
nościowe, zgłaszano drużynę 
do okazjonalnych zawodów w 
różnych dyscyplinach sporto-
wych, organizowano współza-
wodnictwo pomiędzy druży-
nami. 

Wszystko to działo się spon-
tanicznie, aż do dnia, kiedy po-
wstał…

Wojskowy Klub Sportowy 
W październiku 1920 r. Hru-

bieszów stał się stałym garnizo-
nem 2. Pułku Strzelców Kon-
nych. Od 1922 r. w całym kraju 
powoływano w jednostkach 
wojskowych koła sportowe z 
sekcjami jeździectwa, strzelec-
twa i walki „na białą broń”; tak 
też się stało i w Hrubieszowie. 
Treningi przeprowadzano w 
ujeżdżalni i w przylegającym 
na zewnątrz placu. 

29 marca 1922 r. nastąpił 
pierwszy start drużyny kon-
nej w Lublinie, gdzie w biegu 
myśliwskim na dystansie 8 km 
por. Sawicki na koniu „Quivi-
ve” zajął 2. miejsce, a na drugi 
dzień wygrał bieg na 15 km z 
dwoma przeszkodami. Kon-
kurs zwykły dla szeregowych 
wygrał chor. Wojciechowski 
na koniu ”Ever” przed wachm. 
Józefem Władoniem na koniu 
„Fajka”.

Ważnym wydarzeniem były 
zawody konne o mistrzostwo 
armii zwane Militarii. W 1932 
r. WKS 2 PSK wystartował w 

rywalizacji centralnej. Pułk 
reprezentowali: rtm. Michał 
Radzimiński na wałachu Lino-
skok, por. Teodor Karwowski 
na klaczy Okazała, por. Franci-
szek Woliński na wałachu Tra-
gik, por. L. Jurkowski na wała-
chu Skorpion.

Dwa lata później, sportowcy 
2 PSK w zawodach o pierw-
szeństwo 17 BK w walce o pre-
stiżowy Buńczuk, wywalczyli 
1 miejsce, otrzymując nagrodę 
im. prezydenta Rzeczpospolitej 
Polski prof. I. Mościckiego. 

W dowód uznania główny 
sztab wojskowy Armii Wojska 
Polskiego przydzielił dla WKS 
2. Pułku Strzelców Konnych 
w Hrubieszowie Mistrzostwa 
Armii Militarii, które odbyły 
się w dn. 26-29 lipca 1934 r. 
Startowało aż 86 zawodników. 
Sędziami było pięciu genera-
łów, m.in. Zahorski, Wienia-
wa-Długoszewski, Podhorski.

Sekcja jeździecka do wybu-
chu wojny systematycznie ry-
walizowała w zawodach ogól-
nopolskich, a jednym z trene-
rów (1934-1936) był czołowy 
jeździec świata, kiedy pełnił 
służbę kwatermistrza w hru-
bieszowskim pułku - Henryk 
Dobrzański, znany z później-
szych czasów jako „Hubal”. Na 
terenie jednostki wybudował 
dodatkowo korty  tenisowe, 
rozbudował plac ćwiczeń. 

Poszczególne sekcje Woj-
skowego Klubu Sportowego 
przystępowały stale do lokal-
nych zawodów sportowych, 
np. w 1923 r. WKS  rozegrał 
dwa mecze piłkarskie z druży-
ną działającą przy I Drużynie 
Harcerskiej Gimnazjum im. ks. 
St. Staszica „Orlęta” wygrywa-
jąc 3:2 i remisując 1:1. Uczest-
niczono również w zawodach 
piłki siatkowej, biegach przeła-
jowych, boksie. 

Przystępowano również do 
sprawdzianów w celu zdobycia 
Powszechnych Odznak Spraw-
nościowych (P.O.S.) czy strze-
leckich. Zawody najczęściej 
były organizowane na terenie 
jednostki lub łąkach pobliskiej 
„Targowicy”. Niestety, Hrubie-
szów nie posiadał standardo-
wego boiska, dlatego żadna z 
drużyn nie mogła przystąpić 
do ligowych rozgrywek piłkar-
skich organizowanych przez 
okręgowy związek, a nawet 
siatkarskich. Za to rozgrywano 
sporo meczów towarzyskich u 

siebie lub na wyjazdach, naj-
częściej rywalami były drużyny 
z pobliskiego Włodzimierza 
Wołyńskiego.

***
Rok 1922 jest również datą 

założenia w Hrubieszowie 
Polskiego Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”. Towarzy-
stwo zyskało wielu sympaty-
ków i poparcie wśród miejsco-
wego społeczeństwa, zwłaszcza 
wśród ziemiaństwa i inteligen-
cji, władz samorządowych oraz 

kościoła. Członkami byli na 
ogół dorośli mieszkańcy Hru-
bieszowa i powiatu. 

Współzałożycielem i preze-
sem pierwszego stowarzysze-
nia sportowego założonego w 
Hrubieszowie był Jan Kanty 
Józef  Tadeusz  Pawłowicz , 
herbu Przyjaciel (nieco później 
pełnił też funkcję wiceprezesa 
Sokoła Lubelskiego), prywat-
nie wicedyrektor Oddziału 
Banku Zjednoczonych Ziem 
Polskich w Hrubieszowie. Ich 
siedzibą był budynek narożny 

na zakręcie z ulicy Kilińskiego 
w Narutowicza, który stoi do 
dzisiaj.

Zarząd Towarzystwa kładł 
duży nacisk na rozwój, pod-
t r z y man i e  i  p o d no s z e n i e 
sprawności fizycznej, sił mo-
ralnych i  duchowych oraz 
rozbudzanie i wzmacnianie 
ducha narodowego jego człon-
ków, jak i wśród mieszkańców 
Hrubieszowa oraz powiatu po-
przez swoje wystąpienia, w celu 
przygotowania do terytorialnej 
obrony kraju. 

Zgodnie z zawołaniem To-
warzystwa „w zdrowym ciele 
zdrowy duch” prowadzono 
zajęcia z gimnastyki ogólnoro-
zwojowej, budowano piramidy 
sportowe, wykonywano ćwi-
czenia z wykorzystaniem np. 
drabinek, kozła, równoważni 
i innych, ćwiczono marsze w 
kolumnach, organizowano 
wycieczki piesze, pojazdami 
konnymi, sańmi, a następnie 
rowerowe, prowadzono naukę 
pływania, kajakami i łódkami 
po Huczwie, a nawet Bugu. 
Symbolem ruchu był sokół w 
locie, towarzystwo posiadało 
też własny hymn sokoli.

Za prezesury Pawłowicza 
Towarzystwo otrzymało sztan-
dar (1925 r.),  który można 
oglądać w hrubieszowskim 
muzeum. Został wybudowany 
„Dom Sokoła” (1928). Budy-
nek był budowany głównie ze 
środków Ziemiaństwa Hru-
bieszowskiego. Przeprowadza-
no w nim wykłady o tematyce 
etycznej, moralności, patrioty-
zmie i kulturze fizycznej. 

Prezes z zarządem organizo-
wał zawody sportowe w tenisie 
ziemnym, kręglach, a nawet - 
11 września 1926 r. - w lekkiej 
atletyce. Osobiście uczestniczył 
w różnych uroczystościach, 
podczas których przybierano 
stroje reprezentacyjne. Patronat 
nad hrubieszowskim Sokołem 
sprawował ks. prałat Melchior 
Juściński herbu Ślepowron z pa-
rafii rzymsko-katolickiej pw. św. 
Mikołaja. 

Po śmierci w 1935 r. Jana Paw-
łowicza prezesem został Michał 
Jagoszewski herbu Ślepowron, 
który był również prezesem 
Lwowskiego Towarzystwa im. 
Piotra Skargi. Hrubieszowski 
„Sokół” działał do wybuchu II 
wojny światowej, oczywiście 
jego członkowie aktywnie dzia-
łali w celu odzyskania niepod-

ległości. Okazało się, że był to 
daremny trud, ponieważ po woj-
nie, wszystko, co było w okresie 
międzywojennym zostało zaka-
zane na wiele, wiele lat…

Z okazji 90-lecia sportu na 
Ziemi Hrubieszowskiej w 2012 
r. staraniem komitetu organi-
zacyjnego i niżej podpisanego 
została ufundowana przez Radę 
Miasta Hrubieszów pamiąt-
kowa tablica ku pamięci tego 
Towarzystwa i umieszczona na 
ścianie byłego „Domu Sokoła” 
(najstarsza część Sądu).

***
W 1921 r.  w Hrubieszo-

wie został powołany Związek 
Strzelecki, paramilitarna orga-
nizacja społeczno-patriotycz-
no-społeczna, która nie miała 
związku ze sportem, ale po la-
tach to członkowie tego związ-
ku r ywalizowali  w ramach 
Klubu Sportowego „Strzelec”.

*** 
Od lat w Hrubieszowie ob-

chodzimy uroczyście powsta-
nie zorganizowanego sportu od 
powojennego (1945 r.) Ama-
torskiego Klubu Sportowego 
(AKS) – i jest to długi okres, ale 
tylko część całości i wiadomo 
dlaczego okres międzywojen-
ny był wycięty przez ówczesne 
władze PRL. Po wnikliwych 
poszukiwaniach dokumentów, 
wywiadów, materiałów praso-
wych, itp. uważam, że powin-
niśmy uroczyście obchodzić 
rocznice sportowe mające swój 
początek od 1922 r., a Unia 
Hrubieszów swój jubileusz od 
1957 r., kiedy pod taką nazwą 
przystąpiła po raz pierwszy do 
rozgrywek ligowych w piłce 
nożnej.

Udało mi się wspólnie z sa-
morządami i działaczami spor-
towymi przeprowadzić uro-
czystości z okazji 80-, 85- i 90-
lecia, po których m.in. są nawet 
zawieszone tablice pamiątkowe 
„Strzelca” i „Sokoła”, powstały 
też różne wydawnictwa. 

W grudniu 2016 r. z okazji 
przypadających  w tym roku 95 
lat zorganizowanego hrubie-
szowskiego sportu odbyło się 
pierwsze zabranie w gabinecie 
burmistrza miasta zapropo-
nowanej przeze mnie grupy 
inicjatywnej, na której zapadła 
decyzja o organizacji sporto-
wego jubileuszu. 
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Centrum Handlowe MAX w 
Hrubieszowie zostało rozbudo-
wane o nową część handlową, 
pod wspólnym szyldem Max. 
Budynek jest zlokalizowany tuż 
przy istniejącym obiekcie. Wiel-
kie otwarcie odbędzie się na 
przełomie marca i kwietnia. W 
tym czasie do grona nowych na-
jemców dołączą firmy CCC, KIK 
oraz EURO RTV AGD. Kilka mie-
sięcy później zostanie również 
otwarty sklep PEPCO oraz znana 
sieć drogerii kosmetycznych.

Nowa inwestycja jest zloka-
lizowana przy istniejącym od 

ponad 15 lat Centrum Handlo-
wym MAX przy ul. Kolejowej. 
Obecnie centrum oferuje szeroki 
wybór artykułów spożywczych 
(supermarket Carrefour), odzie-
ży (Textil Market, SNC), obuwia 
(Economico), elektroniki (My 
Center, Media Expert), artykułów 
domowych (Jysk, Prymus, meble 
Bodzio), kosmetyków (Drogeria 
Natura) oraz artykułów sporto-
wych (Martes Sport). 

Dotychczasowa oferta zostanie 
jednak znacząco rozszerzona, gdyż 
wśród sklepów w nowej części 
Centrum  znajdą się: sieć obuw-

nicza CCC - jeden z największych 
sklepów w województwie, sieć 
odzieżowo-przemysłowa PEPCO, 
sklep wielobranżowy KIK i pierw-
szy w Hrubieszowie elektromarket 
EURO RTV AGD – lider rynku.

W momencie otwarcia nowa 
część wraz z istniejącym obiektem 
stworzą kompleksową ofertę, 
którą na pewno docenią miesz-
kańcy regionu. Wiele zakupów 
będzie można zrobić na miej-
scu, bez konieczności wyjazdu 
do większego miasta – twierdzi 
Małgorzata Szelezin – kierownik 
Centrum Handlowego Max. Sze-

roka oferta Parku Handlowego 
Max na nowo zdefiniuje komfort i 
przyjemność zakupów. Różnorod-
na oferta Centrum przeznaczona 
będzie zarówno dla mieszkańców 
Hrubieszowa i okolic oraz dla gości 
zza wschodniej granicy. 

Inwestycja położona jest w 
centralnej części miasta, przy 
głównym węźle komunikacyj-
nym. Do dyspozycji odwiedza-
jących będzie prawie 500 bez-
płatnych, wygodnych miejsc 
parkingowych, w tym specjalnie 
oznakowane miejsca dla mam z 
dziećmi.

Huczne otwarcie Parku Han-
dlowego Max odbędzie się na 
przełomie marca i kwietnia 
(od czwartku do niedzieli). Już 
w czwartek (30 marca), wszy-
scy odwiedzający będą mogli 
skorzystać z  wyjątkowych 
promocji (nawet do -70%). 
Dodatkowo odbędzie się uro-
czyste przecięcie wstęgi oraz 
poczęstunek z szampanem i tor-
tem. W sobotę (1 kwietnia) na 
odwiedzających czekać będzie 
mnóstwo atrakcji - koncert ze-
społu SOLARIS,  darmowy grill, 
występy artystyczne, a dla naj-
młodszych darmowa wata cukro-

wa i inne słodkości. Dzieci będą 
mogły także wziąć udział w grach 
i zabawach, a także spotkać się z 
ulubionymi postaciami z bajek.

Cały kompleks odpowiada na 
potrzeby mieszkańców Hrubie-
szowa ceniących sobie bliskość, 
dostępność centrum handlo-
wego, a także jego komplek-
sowy charakter. Szczegółowe 
informacje na temat otwarcia 
nowych sklepów pojawią się 
na Facebooku Centrum Han-
dlowego Max (www.facebook.
com/maxhrubieszow) i w lokal-
nych mediach.

NOWE SKLEPY W NASZYM MIEŚCIE


