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Inwestycje

Kryta pływalnia coraz bliżej
N

a tę wiadomość wszyscy mieszkańcy Hrubieszowa i powiatu
czekali od lat. Jesienią ma się
rozpocząć tak długo oczekiwana inwestycja, jaką jest budowa krytej
pływalni. Z Ministerstwa Sportu mamy
otrzymać siedem milionów złotych dofinansowania. O taką kwotę też starały się
władze Hrubieszowa. Pod koniec marca
umowa została podpisana przez Annę
Krupkę, wiceminister Sportu i Turystyki w obecności wicemarszałek Sejmu
RP Beaty Mazurek. Pieniądze pochodzą
z programu „Sportowa Polska”. Koszt
całej inwestycji to 27 milionó w złotych.

- Cieszę się, że nasza inwestycja znalazła się na liście pięćdziesięciu innych,
które mogą liczyć na dofinansowanie
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – mówi burmistrz Hrubieszowa.
- Kolejnym krokiem będzie zawarcie

porozumienia z powiatem oraz gminami w celu współfinansowania najpierw
budowy, a później kosztów utrzymania
krytej pływalni. W okresie wakacyjnym
chcemy ogłosić przetarg, a budowa kryWIZUALIZACJA ZEWNĘTRZNA ZACHODNIA - WARIANT 1
tej pływalni
ruszy kilka miesięcy później.
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Miejmy nadzieję, że inwestycja nie napotka na przeszkody. O wszystkim będziemy informować na bieżąco. Przed nami
dużo pracy, ponieważ nie jest to jedyna
inwestycja, którą będziemy realizować,
a budżet nie jest z gumy. Wszyscy trzymajmy kciuki za powodzenie tej długo
oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji – dodaje burmistrz.
Warto podkreślić, że sprawy formalne dotyczące budowy krytej pływalni
są już załatwione. Miasto ma m.in. pozwolenie na budowę i dokumentację
projektową.
Ministerialna dotacja będzie wypłacana w trzech transzach. Najwięcej
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GŁOSY Z INTERNETU
• Marzenia kilku pokoleń mogą się spełnić,
więc trzeba wspierać, pomagać. Dobre i to,
że już nie są to odległe miraże. Powiało
duchem nadziei. Brawo!
• Teraz tylko starostwo i gminy niech dorzucą
swoje cegiełki i powstanie szybciej niż byśmy
się mogli spodziewać.
• Czyżby niemożliwe stało się możliwe?
Życzę Inwestorowi i mieszkańcom udanego
finału tej inwestycji.
• Wierzę że się uda !!! Trzymamy kciuki.
• Świetnie na to czekają mieszkańcy Hrubieszowa brawo Pani Burmistrz
• SUPER wiadomość :)
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Rozmowa z Martą Majewską, burmistrz Hrubieszowa

Każdy mieszkaniec
jest dla nas ważny
O

d listopada 2018 r. pełni
pani funkcję burmistrza.
Czy doświadczenie, jakie
w poprzedniej kadencji
zdobyła pani jako zastępca burmistrza będzie teraz procentować przez najbliższe 5 lat?
- Funkcję zastępcy pełniłam
przez cztery lata i był to zdecydowanie dobrze wykorzystany czas.
Wiele się wówczas nauczyłam
o pracy w samorządzie. Dzięki
zdobytemu doświadczeniu wiem
dokładnie, jakie aspekty polityki
samorządowej warto kontynuować, a co wymaga wprowadzenia
zmian.
Ministerstwo Sportu i Turystyki
podpisało umowę na
dofinansowanie budowy krytej
pływalni w Hrubieszowie. Na
kiedy planowana jest realizacja
inwestycji ?
- Kryta pływalnia powstanie na
terenie miasta, ale projekt powstawał z myślą o wszystkich mieszkańcach powiatu hrubieszowskiego, dlatego chcemy zawrzeć porozumienie z powiatem i gminami
na finansowanie tej inwestycji. Jeśli
rozmowy przebiegną pomyślnie,
to latem ogłosimy przetarg, a sama
budowa rozpocznie się jesienią
tego roku.
W tym roku ma ruszyć też inna
ważna dla miasta inwestycja.
O co dokładnie chodzi?
- Rozpocznie się remont budynku Fundacji Kultury i Przyjaźni
Polsko - Francuskiej im. S.K. Du
Chateau przy ul. 3 Maja. Powstanie tam Hrubieszowskie Centrum
Dziedzictwa – miejsce użyteczności publicznej dla mieszkańców
miasta i organizacji pozarządowych. Sam budynek będzie mieścił
również Miejską Bibliotekę Publiczną – rozbudowaną i nowocześniejszą. Inwestycja jest pokłosiem
projektu „Modelowa Rewitalizacja
Hrubieszowa”, którą realizujemy od 2016 r. Powoli dobiega też
końca termomodernizacja budynku Hrubieszowskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz przebudowa boisk sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 3.
Jakie są plany odnośnie
infrastruktury drogowej na
terenie miasta?
- Będziemy kontynuować modernizację dróg i chodników we
współpracy z innymi zarządcami.
Obecnie jesteśmy już po rozmowach z władzami powiatu w sprawie remontu dróg powiatowych
na terenie miasta i jestem dobrej
myśli. W tym roku zostanie wyre-

montowana wspólnie z powiatem
ul. Ciesielczuka oraz ul. Ludna i
Targowa prowadząca do targowiska „Mój Rynek”. Dodatkowo
Powiatowy Zarząd Dróg zamierza wyremontować ul. Listopadową. Remontujemy oczywiście
na bieżąco także ulice miejskie.
Ponadto będziemy kontynuować
budowę placów zabaw i miejsc
rekreacyjnych na terenie miasta.
Nie są to duże inwestycje, ale bardzo istotne. Dzięki nim Hrubieszów staje się miejscem bardziej
przyjaznym dla mieszkańców
i potencjalnych inwestorów.
Czy Hrubieszów oferuje
wsparcie dla inwestorów
i przedsiębiorców ?
Na terenie miasta znajduje się
obecnie dziewięć uzbrojonych
działek inwestycyjnych, które są
przygotowane m.in. pod stacje
paliw, zakłady produkcyjne czy
usługi komercyjne. Dla przedsiębiorców, którzy spełniają odpowiednie warunki mamy przewidziane też ulgi podatkowe. Planujemy nawiązanie współpracy
z Tarnobrzeską Specjalną Strefą

Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. W najbliższym czasie
zorganizujemy spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami oraz
przedstawicielami TSSE w celu
omówienia możliwości uzyskania
wsparcia w formie zwolnienia podatkowego. W dialogu z przedsiębiorcami pomaga Hrubieszowska Rada Gospodarcza, która jest
jednym z organów doradczych
działających przy Burmistrzu.
Niebawem ogłoszę nabór do Rady
Gospodarczej na obecną kadencję
poprzednia skończyła soją działalność wraz z upływem kadencji.
Ile obecnie rad społecznych
działa w naszym mieście
i w czym pomagają ?
- Rady społeczne są organami opiniotwórczo-doradczymi.
Obecnie w Hrubieszowie działa
Młodzieżowa Rada Miasta, Rada
Seniorów i Rada Pożytku Publicznego. Niebawem rozpocznie się też
nabór do Hrubieszowskiej Rady
Kobiet. W kwietniu została powołana Rada Sportu, która skupia
hrubieszowian związanych z różnymi dziedzinami sportu i czynnie

działających w tej materii dla miasta. Rady zrzeszają osoby działające
społecznie, które swoim doświadczeniem chcą pomóc w rozwoju
miasta. Rada Seniorów na swoich
spotkaniach porusza problemy
osób starszych, mieszkających
w naszym mieście, a Młodzieżowa
Rada Miasta od lat działa w imieniu młodych mieszkańców Hrubieszowa. Dla samorządu to ważne
wsparcie i sygnał, że mieszkańcy
chcą budować społeczeństwo obywatelskie i czynnie uczestniczyć
w rozwoju naszego miasta.
W Hrubieszowie coraz chętniej
działają seniorzy. Skąd taka
aktywność osób starszych
i w jaki sposób miasto wspiera
ich aktywizację?
- Seniorzy wciąż są bardzo niedocenianą grupa, choć na szczęście
stopniowo zaczyna się to zmieniać.
Osoby starsze stanowią dużą część
Hrubieszowa, dlatego staramy się
wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Z tego powodu powołaliśmy wspomnianą Radę Seniorów,
a Hrubieszowski Dom Kultury
dysponuje wykwalifikowaną kadrą

instruktorów, którzy z powodzeniem prowadzą zajęcia dla członków Klubu Złotego Wieku. To
bardzo liczna grupa, która chętnie
uczęszcza na zajęcia, uczy się i zgłasza własne inicjatywy. Od marca
w budynku HDK działa również
Dom Seniora CZAS, który jest
projektem PCK, a jego oferta jest
skierowana szczególnie do seniorów, którzy nie mieli jeszcze okazji
udzielać się na zajęciach.
A co z dostępnością miejsc
w miejskich przedszkolach?
Wciaż podejmujemy działania
mające na celu zapewnienie dostępności jak największej liczby
miejsc w przedszkolach. Od kilku
lat otwierane są oddziały zerowe/
przedszkolne w szkołach podstawowych dedykowane dla dzieci 5
i 6 letnich, co skutkuje zwiększeniem miejsce w przedszkolach.
Warto dodać, że od 1 marca istnieje możliwość dokonywania płatności za pobyt dziecka w przedszkolu w formie elektronicznej.
Elektroniczna płatność za
przelewy to dopiero początek
tego typu zmian?

Zdecydowanie. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania dwóch
projektów, które umożliwią cyfryzację urzędu i tym samym ułatwią mieszkańcom Hrubieszowa
komunikację z samorządem i
załatwienie spraw bez obowiązku wizyty w urzędzie. Pierwszy z
nich to „Cyfrowy Urząd w Twoim
domu – Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszowa”. Drugi projekt
dotyczy elektronicznej platformy partycypacji społecznej. W
wolnym tłumaczeniu chodzi o
to, że platforma ma umożliwiać
pozyskiwanie od mieszkańców
pomysłów na rozwiązanie zauważonych przez nich problemów
miejskich i pomysłów na rozwój
miasta. Ma również umożliwić
zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego. Najważniejsze jest teraz, by maksymalnie
usprawnić działanie urzędu oraz
ułatwić dialog z mieszkańcami.
Każdy mieszkaniec Hrubieszowa
jest tak samo ważny i ma prawo
decydować o tym, jak rozwija się
Hrubieszów.

Pierwsze umowy podpisane
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W Y D A RZ E N I A
Zebrania osiedlowe

Kolejny krok do rewitalizacji Nowe zarządy
po wyborach

M

arta Majewska, burmistrz Hrubieszowa,
w imieniu Gminy
Miejskiej Hrubieszów,
zawarła z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie umowę
użyczenia gruntu stanowiącego pas drogi wojewódzkiej nr
844 oraz podobną umowę z
Powszechną Spółdzielnią Spożywców w Hrubieszowie na
użyczenie pomieszczeń w części
podziemnej trzykondygnacyjnych budynków położonych
przy Placu Wolności 15 i Placu
Wolności 13.
To kolejny etap realizacji
projektu współfinansowa-

nego ze środków unijnych.
Użyczenie pasa drogowego
i pomieszczeń jest niezbędne do opracowania wstępnej
koncepcji zagospodarowania i dokumentacji technicznej murowanych podziemi
w centrum miasta. Wkrótce
poznamy także wykonawcę
dokumentacji. Posiadanie
opracowań jest wymagane do
rozpoczęcia prac mających na
celu zabezpieczenie, renowację i adaptację pomieszczeń
p o dziemnych, a w kons ekwencji do ich udostępnienia
dla mieszkańców i turystów
odwiedzających miasto.

Hrubieszowskie podziemia staną się jedną z większych
atrakcji naszego miasta

Spotkanie

O strefie w Hrubieszowie

W

Urzędzie Miasta Hrubieszów odbyło się
spotkanie przedstawicieli Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN z
władzami miasta i lokalnymi samorządowcami.
Władze Hrubieszowa zamierzają nawiązać ścisłą współpracę
z TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. W najbliższym czasie
planowane jest zorganizowanie
spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami
TSSE w celu omówienia możliwości uzyskania wsparcia w formie zwolnienia podatkowego.
Głównym celem działania TSSE
jest wzrost aktywności gospodar-

czej terenów, które uważane są za
słabiej rozwinięte ekonomicznie,
poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych
tych obszarów oraz rozwój więzi
kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

W spotkaniu uczestniczyli
burmistrz Marta Majewska,
jej zastępca Paweł Wojciechowski, wicestarosta powiatu
hrubieszowskiego Wojciech
Sołtysiak, wójt gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota, wójt

gminy Dołhobyczów Grzegorz
Drewnik, sekretarz gminy
Hrubieszów Robert Palichleb
oraz Janusz Miś, Monika Puzio
i Wojciech Mikulski z Zespołu
Pozyskiwania i Obsługi TSSE
Euro-Park.

Prezent od burmistrz

Wieczne pióro na pamiątkę

B

urmistrz Hrubieszowa Marta Majewska
przygotowała dla mieszkańców naszego miasta, którzy po 1 stycznia 2019 r. ukończyli
osiemnaście lat, okolicznościowy prezent w
postaci wiecznego pióra z grawerem oraz listu gratulacyjnego.
Aby otrzymać upominek. należy zgłosić się osobiście do Urzędu Miasta Hrubieszowa - ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, do pokoju nr 18.
To kolejny sympatyczny gest ze strony władz miasta. Na prezent mogą liczyć również nowonarodzeni
mieszkańcy Hrubieszowa (więcej – str. 12).
Prezent dla młodych mieszkańców Hrubieszowa,
jest jednym z elementów kampanii HRUBIESZÓW#JestemStąd. Skierowane do oraz dla mieszkańców, same w sobie stanowią zapowiedź kampanii
wizerunkowej i tożsamościowej, planowanej w
mieście na 2019 rok, o której więcej dowiemy się
niebawem.

Z

enon Poluch nie jest
już przewodniczącym
zarządu osiedla Piłsudskiego. Pełnił te funkcję
od 20 lat. W tegorocznych
wyborach jednak nie startował. Mieszkańcy wybrali
nowy zarząd. Jego przewodniczącym został Paweł Zając.
Członkami zarządu zostali:
Elżbieta Januszkiewicz, Beata
Litwińczuk, Leszek Otręba i
Leszek Tarnawski. Nowy zarząd został wybrany na 5-letnią kadencję.
Obecna na zebraniu burmistrz Marta Majewska podziękowała dotychczasowemu
przewodniczącemu zarządu za
wieloletnią pracę na rzecz samorządu mieszkańców. Słowa
podziękowania skierowała
również do pozostałych członków zarządu osiedla kadencji
2015-2019. Nowemu przewodniczącemu pogratulowała
wyboru oraz zapewniła o wzajemnej współpracy ze strony
miasta.
Nowe władze wybrali również mieszkańcy os. Kolejarz.
W tajnym głosowaniu przewodniczącym zarządu została
ponownie Danuta Kowalska.

W pracy na rzecz samorządu mieszkańców osiedla w
kadencji 2019-2024 będą ją
wspierać członkowie zarządu:
Elżbieta Charatynowicz, Józef
Ruszkiewicz, Teresa Semeniuk i Teresa Skowronek.
11 kwietnia odbyło się
kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach pomocniczych Gminy
Miejskiej Hrubieszów. Nowe
władze wybrali mieszkańcy
Osiedla Pobereżany. W skład
zarządu osiedla Pobereżany weszli: Bogdan Patkowski
(przewodnicząc y zarządu)
oraz członkowie - Mateusz
Drejs, Zygmunt Kapica, Jan
Mazurek i Szymon Patkowski.
Kolejne zebrania sprawozdawczo-wyborcze zaplanowano w: os. Podgórze (24 kwietnia, środa, godz. 17) w Hotelu
Restauracja Szałas, przy ul.
Wyzwolenia 31, os. Jagiellońskie (25 kwietnia, czwartek,
godz. 17:30) w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4,
przy ul. Unii Horodelskiej 19.
Harmonogram wszystkich
zebrań osiedlowych dostępny
jest na stronie internetowej
Miasta.
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Będzie i na sport i na zdrowie

Miasto rozdzieliło dotacje
W

sali konferencyjnej
Urzędu Miasta odbyło
się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z władzami
Hrubieszowa, podczas którego
burmistrz Marta Majewska przekazała umowy na realizację zadań
publicznych w 2019 r. na łączną
kwotę 375 400 zł.
W tym roku zostały dofinansowane zadania publiczne z zakresu: wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej (300 tys. zł),
przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym (68 tys.
zł) oraz ochrony zdrowia (7,4 tys.
zł).
- Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Hrubieszów organizacje pozarządowe
mają możliwość skierowania do
wszystkich mieszkańców miasta
programów umożliwiających
aktywizację społeczną, rozwijanie zainteresowań i przeprowadzenie szeroko pojętych działań
profilaktycznych – mówi Marta
Majewska, burmistrz miasta.
Dotacje otrzymali:
Miejski Klub Sportowy Unia
Hrubieszów - na realizację zadań
„Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkań-

ców Hrubieszowa” oraz „Zajęcia
sportowe dla dzieci „Z podwórka
na stadion”.
Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka” - na realizację zadań
„Upowszechnianie modelarstwa
lotniczego, tenisa stołowego oraz
gier zespołowych wśród mieszkańców miasta Hrubieszowa”
i „Modelarstwo lotnicze - zajęcia
dzieci i młodzieży przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom
społecznym”.
Stowarzyszenie „Hrubieszów
Na Rowerach” - na realizację
zadań „Organizacja Zawodów
Kolarskich na terenie miasta

Hrubieszowa” i „Rzuć wyzwanie
swoim ograniczeniom”.
Uczniowski Klub Sportowy
„Ogólniak” - na realizację zadań
„Racketlon i koszykówka, dyscypliny sportowe dla wszystkich”
i „Obóz integracyjno- sportowy
z programem szkolenia z koszykówki oraz pływania”.
Stowarzyszenie Amazonki
w Hrubieszowie - na realizację
zadania „Rehabilitacja warunkiem powrotu do zdrowia pacjentów onkologicznych”.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Lumen” - na realizację
zadania „Prowadzenie działań

wspierających dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
w ramach klubu abstynenta oraz
innych stowarzyszeń propagujących ideę trzeźwości: oddziaływania rehabilitacyjne po ukończeniu leczenia, kierowane do
osób uzależnionych i ich rodzin,
gotowość do prowadzenia działalności w zakresie osób z problemem alkoholowym oraz ich
rodzin grupy samopomocowe,
działalność na rzecz społeczności lokalnej”.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz
Ich Rodzinom „Mamy siebie”

Miejskie uroczystości w Hrubieszowie

Uczcili pamięć żołnierzy
wyklętych

1

marca 2019 r. na Deptaku
Miejskim w Hrubieszowie
odbyły się uroczystości
z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
których organizatorem było
Miasto Hrubieszów.
Miejskie uroczystości z udziałem asysty honorowej 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz pocztów
sztandarowych rozpoczęły się od
podniesienia flagi państwowej
na maszt przy dźwiękach hymnu
państwowego. Następnie głos zabrała burmistrz Marta Majewska.
List Ministra Obrony Narodowej
odczytała kpt. Agnieszka Gdula,
a modlitwę w intencji żołnierzy wyklętych odmówił kustosz
Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej o. Wiktoryn Krysa. Po apelu
pamięci i salwie honorowej nastąpiło złożenia kwiatów i wieńców pod pomnikiem Żołnierza

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale
Podziemnego Państwa Polskiego
Ziemi Hrubieszowskiej 1939–
1945.
Kwiaty pod pomnikiem złożyli: burmistrz Marta Majewska, zastępca burmistrza Paweł
Wojciechowski i sekretarz miasta Monika Podolak w asyście
Straży Miejskiej oraz delegacje

rady miejskiej, władz powiatu
i gminy Hrubieszów, służb mundurowych, harcerzy, związków
kombatanckich, organizacji społecznych, instytucji państwowych
oraz dzieci i młodzież ze szkół
miejskich.
Dwa dni później, 3 marca
odbyło się kolejne wydarzenie

poświęcone tej uroczystości.
Stu pięćdziesięciu uczestników
ukończyło tegoroczny bieg
Tropem Wilczym, który odbył
się 3 marca w naszym mieście.
Biegacze wystartowali z deptaku miejskiego i pokonali
dystans 1963 metrów, kończąc
bieg na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z numerem 1 wystartowała Marta Majewska, burmistrz
Hrubieszowa, a z numerem
2 jej zastępca Paweł Wojciechowski.
Wśród kobiet wygrała Olga
Śmietanka przed Sandrą Bęsiuk
i Karoliną Gajewską, a wśród
mężczyzn najszybszy był Grzegorz Jaworski, drugi Marcin
Szwiec, a trzeci Kamil Żydek.
Pamiątkowe puchary dla zwyciężczyń wręczyła Marta Majewska, a dla zwycięzców Wojciech
Sołtysiak, wicestarosta powiatu
hrubieszowskiego..

- na realizację zadania „Organizacja czasu wolnego dzieci,
młodzieży, dorosłych w ramach
profilaktyki uzależnień - uczestnictwo w zajęciach kulturalnych
i sportowych”.
Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy - na realizację zadania
„Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach
profilaktyki uzależnień, uczestnictwo w zajęciach kulturalnych
i sportowych. Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych mieszkańców
miasta Hrubieszowa”.

Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Zespołu
Szkół nr 3 w Hrubieszowie „Dla
Szkoły” - na realizację zadania
„Organizacja czasu wolnego
dzieci, młodzieży, dorosłych
w ramach profilaktyki uzależnień - uczestnictwo w zajęciach
kulturalnych i sportowych. VII
Cykl turniejów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Hrubieszowa”.
Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne - na realizację zadania „Akademia Malarstwa Artystycznego”.

USC informuje

P

ary małżeńskie, które
przeżyły wspólnie co
najmniej 50 lat, mogą
otrzymać od prezydenta
RP medal za długotrwałe pożycie małżeńskie. Z wnioskiem
o nadanie medalu mogą wystąpić zarówno sami jubilaci, jak
i dzieci, wnuki, a nawet przyjaciele pary. Zgłoszenia dla par zameldowanych na pobyt stały na
terenie miasta i gminy Hrubieszów przyjmowane są osobiście
lub drogą pocztową w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Hrubieszo-

wie, ul. mjr H. Dobrzańskiego
„Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów,
a także elektronicznie na adres
e-mail: usc@miasto.hrubieszow.
pl.
Przyjmowanie zapisów zaczynamy z rocznym wyprzedzeniem. Zachęcamy do zgłaszania
uczestników na jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.
Więcej informacji można otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Hrubieszowie osobiście lub telefonicznie pod numerem 84 696
23 80, w. 25.

Ruszają prace remontowe

Inwestycje

Centrum Dziedzictwa
w syndykacie

Ul. Listopadowa
do remontu

P

W przyszłym roku
budynek dawnego
syndykatu zmieni się nie
do poznania

FOT. SYNDYKAT/WIKIPEDIA

P

rojekt Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa
otrzymał unijne dofinansowanie. To 10,4 mln zł.
Całkowita wartość tego projektu
wynosi 13,4 mln zł. Dzięki dofinansowaniu, zabytkowy budynek Syndykatu Rolniczego przy
ul. 3 Maja 10 zmieni się nie do
poznania. To w tym właśnie budynku znajdzie swoją siedzibę
Centrum Dziedzictwa oraz Miejska Biblioteka Publiczna.
- Powstanie Hrubieszowskiego
Centrum Dziedzictwa zainicjuje integrację społeczną, stanie
się kuźnią kształtowania postaw
obywatelskich i centrum życia
społecznego i kulturalnego miasta – mówi Marta Majewska, bur-

mistrz miasta. – Projekt w swoim
założeniu będzie również wpływać na rozwój idei wolontariatu,

przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu poprzez wspieranie
różnych form aktywności.

Prace modernizacyjne rozpoczynają się w tym roku. Zakończą
się w 2020 r.

Uwaga, rodzice

rzedstawiciele władz miasta
i powiatu dokonali oględzin
ul. Listopadowej i ustalili
wstępny zakres robót: m.in.
regulację odwodnienia, położenie
nowej nawierzchni na jezdni i zatokach parkingowych, budowę
dodatkowych zatok parkingowych.
Spotkanie było również okazją
do ustalenia rozwiązania problemu pojawiających się tzw. zastoisk
wodnych na drodze dojazdowej
do garaży samochodowych. Powyższa kwestia od wielu lat jest
zgłaszana przez użytkowników
garaży, dlatego uznano, że planowany remont drogi powiatowej
jest odpowiednim momentem, by
Miejska Służba Drogowa wykona-

O

czo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową
(tzw. stawka godzinowa) i opłaty
za wyżywienie - płatności należy dokonywać na dwa odrębne
konta bankowe w Banku Pekao
SA, osobno za wyżywienie i za
godziny.
Każde miejskie przedszkole posiada odrębne rachunki bankowe
do przyjmowania wpłat za stawki
godzinowe i za wyżywienie.

Konta do wpłat stawki godzinowej:
Przedszkole Nr 1 - 25 1240 2829
1111 0010 3703 9610
Przedszkole Nr 2 - 83 1240 2829
1111 0010 3704 1961
Przedszkole Nr 3 - 29 1240 2829
1111 0010 3704 1769
Przedszkole Nr 5 - 27 1240 2829
1111 0010 3704 3066
Konta do wpłat za wyżywienie:
Przedszkole Nr 1 - 52 1240 2829
1111 0010 3704 9794

Zmiany w urzędzie

Przedszkola Nr 2 - 93 1240 2829
1111 0010 3705 0123
Przedszkole Nr 3 - 50 1240 2829
1111 0010 3705 1188
Przedszkole Nr 5 - 87 1240 2829
1111 0010 3705 0716
Przy dokonywaniu wpłat przelewem należy pamiętać o wpisaniu
w tytule przelewu „godziny za
miesiąc/rok” lub „wyżywienie za
miesiąc/rok” oraz podać imię
i nazwisko dziecka i grupę.

Obrady w OSP

Strażacy podsumowali
miniony rok

W

remizie hrubieszowskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Hrubieszów. Strażacy-ochotnicy
wybrali jednogłośnie Martę
Majewską burmistrz Hrubieszowa, na wiceprezesa Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP, aby tam reprezentowała strażackie interesy z ramienia samorządu gminy miejskiej
Hrubieszów.
W sprawozdaniu strażacy pochwalili się rekordową w historii
jednostki liczbą interwencji - bo
aż 50, co doceniła burmistrz,
wręczając czterem strażakom podziękowania i upominki oraz pa-

miątkowe statuetki. Otrzymali je:
Jarosław Wojtiuk, Grzegorz Wojtiuk, Marek Maciejczyk i Zenon
Traczuk.
Strażacy-ochotnicy w ub. r.
trzydzieści razy angażowali się
w różnego rodzaju akcje pomocowe i charytatywne na rzecz
mieszkańców, instytucji i organizacji działających na terenie
miasta. Podczas zebrania podkreślili również, że w ub. r. otrzymali nowy sprzęt warty ponad
130 tys. zł.
W tegorocznych planach strażacy mają zakup łodzi w miejsce
wysłużonego pontonu, który nie
jest sprzętem odpowiednim do
naszego akwenu wodnego, jakim
jest Huczwa. O realizację tego

ła na drodze wewnętrznej studnię
odwadniającą wraz z przyłączem
do kolektora burzowego znajdującego się w pasie drogi powiatowej.
Prace na ul. Listopadowej mają
rozpocząć się w tym roku.

Po wyborach

Jak płacimy za przedszkole?
d 1 marca 2019 r. we
wszystkich miejskich
przedszkolach opłaty za
przedszkole mogą być dokonywane w formie gotówkowej
w przedszkolach (w określone dni
u intendentki) lub przelewem (do
15. każdego miesiąca).
Z uwagi na to, że opłata za
przedszkole składa się z dwóch
części - opłaty za dodatkowe
świadczenia i usługi opiekuń-

M

onika Podolak została
nowym sekretarzem
Hrubieszowa. Nową
funkcję objęła 2 stycznia
2019 r. Na tym stanowisku zastąpiła Pawła Wojciechowskiego,
który od 23 listopada ub. r. pełni
funkcję zastępcy burmistrza.
Nowa sekretarz jest absolwentką
administracji na UMCS w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi. Posiada ponad
12-letnie doświadczenie w administracji samorządowej, w tym
ponad 9-letnie doświadczenie
na kierowniczych stanowiskach
urzędniczych. W latach 2006-2009
pracowała w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie zajmując
się sprawami kultury, kultury fizycznej i turystyki. Przez ostatnie
9 lat była związana z samorządem
gminy Werbkowice, początkowo

jako dyrektor Samorządowej Jednostki Oświaty w Werbkowicach,
a następnie jako inspektor ds.
oświaty i sekretarz gminy w Urzędzie Gminy Werbkowice.
Paweł Wojciechowski jest absolwentem Liceum Ekonomicznego
w Hrubieszowie. Ukończył zarządzanie i marketing na Politechnice
Rzeszowskiej. Poprzednio zajmował stanowiska: inspektora ds. integracji europejskiej w Starostwie
Powiatowym w Hrubieszowie,
doradcy i konsultanta w Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia
w Hrubieszowie, a także naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju
Powiatu i Integracji Europejskiej
w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie i sekretarza miasta Hrubieszowa.
10 lutego odbyły się wybory
uzupełniające do Rady Miejskiej
w Hrubieszowie. Wybory wygrał
Leszek Tarnawski, który został
piętnastym miejskim radnym
w Hrubieszowie. Wybory uzupełniające przeprowadzono w okręgu
nr 14. Mandat do rady miejskiej
w tym okręgu zwolnił się zaraz po
wyborach samorządowych, kiedy
rezygnację z mandatu złożyła Maryla Symczuk. Do walki o mandat
wystartowało troje kandydatów:
Leszek Tarnawski (zdobył 60 głosów), Anna Kusiak-Janiec (zdobyła 57 głosów) i Czesław Podgórski
(zdobył 40 głosów).

A może do parku…

zakupu strażacy mają zwrócić się
do władz samorządowych miasta
oraz rozważają w tym zakresie

STRONA
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Z M I A STA

apel do mieszkańców o wsparcie
finansowe.

TEKST I FOT. OSP HRUBIESZÓW

Hrubieszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji zaprasza
do parku linowego od
wtorku do niedzieli
w godzinach 12:00-18:00.
W poniedziałki tradycyjnie
nieczynne.
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KA L E N D A RZ I M P R E Z

Co nas czeka w Hrubieszo

Znamy już plan imprez, które w najbliższym czasie odbędą się w naszym mieście. Zapowiad
dziś wybierz imprezę, na którą wszystkich gorąco zapraszamy!
Maj
1 maja - I Grand Prix Hrubieszowa na trasie Hrubieszów
- Teratyn – Hrubieszów. Organizator: Stowarzyszenie ,,Hrubieszów na Rowerach”. Jazda
indywidualna na czas na trasie
26 km.
2 maja - Dzień Flagi. Miejsce:
Skwer przy ul. Rynek
3 m aj a – 2 2 8 . ro c z n i c a
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
– uroczystości patriotyczno-religijne z udziałem pocztów
sztandarowych, wojska, służb
mundurowych, młodzieży,
władz samorządowych i mieszkańców miasta. Miejsce: plac
przy kościele św. Mikołaja. Organizator: Urząd Miasta Hrubieszów
3 maja - Dzień Integracji
Młodzieży – Festyn rodzinny.
Miejsce: Skwer przy ul. Rynek.
Organizator : Młodzieżowa
Rada Miasta.
- Rajd Rowerowy –
„Rajd Rodzinny” na trasie Hrubieszów - Nieledew - Trzeszczany – Bogucice - Wilków
- Brodzica – Hrubieszów. Organizator: Stowarzyszenie ,,Hrubieszów na Rowerach”.
5 maja - Rajd rowerowy pamięci Stanisława Łuczkiewicza
na trasie Hrubieszów - Nieledew – Zadębce - Uchanie Hrubieszów. Organizator: Stowarzyszenie ,,Hrubieszów na
Rowerach”.
6 maja - VI Cross Konstytucji 3 Maja. Coroczne biegi dla
dzieci i młodzieży z hrubieszowskich szkół upamiętniające
uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Miejsce: Park HOSiR. Organizator: HOSiR.
11 maja - Wymienialnia Majówka HDK - Organizacja
wolnego czasu. Wymiana rzeczy – ubrań, książek itp. na inne.
Miejsce: HDK. Organizator:
HDK.
12 maja - LX XIX Grand
Prix Hrubieszowa w Tenisie
Stołowym. Otwarty turniej
tenisa stołowego w kategorii
open – podsumowanie sezonu
2018/2019. Miejsce: ZS nr 2.
Organizator: UKS „Ogólniak”.
19 maja - Święto Roweru
Miasta Hrubieszowa. Jazda
z nawrotami. Rajd na trasie
10km. Miejsce: ulice miasta.
Organizator: Stowarzyszenie
,,Hrubieszów na Rowerach”.
21 maja - ,,Na ludowo i z żartem” - koncert o tematyce ludowej na wesoło. Miejsce: HDK.
Organizator: HDK.

24 maja - Maraton czytania.
Promocja czytelnictwa, biblioteki, wartościowej literatury, integracja mieszkańców. Miejsce:
HDK. Organizator: MBP.
31 maja - Dzień Dziecka.
Miejsce: SP nr 2. Organizator:
SP nr 2 .
Pozostałe w maju
Mały Konkurs Recytatorski.
Miejsce: HDK. Organizator:
HDK.
III Turniej Piłki Nożnej
Dziewcząt o Puchar Burmistrza
Miasta Hrubieszowa. Miejsce:
SP nr 1 . Organizator: SP nr 1 .
Ogólnopolskie zawody karate
dla dzieci w karate Kyokushin.
Miejsce: HOSiR. Organizator:
Hrubieszowska Sekcja Karate
Kyokushin, HOSiR.
Dzień Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa.
Miejsce: SP nr 1 . Organizator:
SP nr 1.
Konkurs Piosenki Europejskiej. Miejsce: HDK. Organizator: SP nr 2.
V Konkurs Polonistyczny
„Życie i dziecięca twórczość
Bolesława Prusa”. Miejsce: SP nr
1. Organizator: Stowarzyszenie
Edukacyjne „Razem”, SP nr 1.
VII Letnia Akademia Rowerowa Amatorów. Miejsce: powiat hrubieszowski. VII Impreza rekreacyjna z konkursami,
propagująca zdrowy styl życia,
dla dzieci i rodziców. Organizator: Stowarzyszenie Edukacyjne
„Razem”
Czerwiec
1 czerwca - Festyn Rodzinny na Dzień Dziecka „HaDeK
Dzieciom”. Miejsce: HDK. Organizator: HDK.
- Burmistrz dzieciom - Rowerowy „Dzień Dziecka”. Trasa
Hrubieszów - Gródek - Czumów – Hrubieszów. Organizator: HOSiR, Hrubieszów na
Rowerach.
- B u r m i s t r z d z i e c i om „Dzień Dziecka na skateparku”.
Zawody pokazowe na skateparku dla dzieci ze szkół powiatu
hrubieszowskiego. Miejsce: skatepark – HOSiR. Organizator:
HOSiR.
8 czerwca - Rajd rowerowy
– „Kraina rowerowa” na rasie
Hrubieszów – Czumów - Kryłów - Kol. Małków - Mieniany
- Hrubieszów. Rajd na trasie 45
km. Organizator: Stowarzyszenie Hrubieszów na Rowerach.
9 czerwca - II Grand Prix
Hrubieszowa Białopole - Hru-

zowie
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Recytowali śpiewająco

da się, że nikt nie będzie narzekać na nudę. Już
Imprezy rekonstrukcyjne na
stałe wpisały się już do
kalendarza hrubieszowskich
imprez

bieszów. Jazda indywidualna na
czas, XI kategorii wiekowych,
dystans 23 km. Organizator:
Stowarzyszenie Hrubieszów na
Rowerach.
18 czerwca - Rajd Przyjaźni
Hrubieszów – Sokal. Międzynarodowy rajd rowerowy. Organizator: HOSiR, Hrubieszów na
Rowerach.
20 czerwca - Rajd rowerowy
– „Piękny Wschód” Hrubieszów - Mircze - Dołhobyczów
- Uśmierz - Hulcze - Chłopiatyn - Przewodów - Poturzyn Witków - Mircze – Hrubieszów.
Rajd na trasie 120 km. Organizator: Stowarzyszenie Hrubieszów na Rowerach.
30 czerwca - Turniej piłki
nożnej oldbojów 30+. Turniej
dla wszystkich chętnych, którzy
ukończyli 30 rok życia. Miejsce:
HOSiR. Organizator: HOSiR
Pozostałe w czerwcu
Wakacyjny Hrubieszów - Festyn miejski. Miejsce: HOSiR.
Organizator: HDK, HOSiR.
Festyn militarny z okazji 25lecia 2. Pułku Rozpoznawczego.
Miejsce: Garnizon Hrubieszów/
HOSiR. Organizator: 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy.
Szkolny Festyn Rodzinny.
Miejsce: SP nr 3. Organizator:
SP nr 3.
Hroobstock. Koncert rockowy. Promocja własnej twórczości muzycznej. Miejsce: HDK.
Organizator: HDK.
VIII Turniej Piłki Nożnej
„Jelonki Piłkarskie”- rocznik
2009 i młodsi. Miejsce: SP nr 1.
Organizator: SP nr 1, Stowarzyszenie „Razem”. VIII Impreza
sportowa o Puchar Prezesa SE
„Razem” i Burmistrza Miasta
Hrubieszowa”.
Lipiec
7 lipca - III Grand Prix Hrubieszowa na trasie Teratyn –
Hrubieszów. Jazda indywidu-

W tym roku również nie
zabraknie atrakcji dla tych,
którzy lubią aktywnie
spędzać czas

alna na czas, XI kategorii wiekowych, na dystansie 13 km.
Organizator: Stowarzyszenie
„Hrubieszów na Rowerach”.
Lipiec – sierpień - Plenerowe
Kino HDK. Miejsce: HDK. Organizator: HDK. Plenerowe pokazy filmowe dla mieszkańców
miasta.
11 lipca - Narodowy Dzień
Pamięci Ofiar Ludobójstwa
dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów na obywatelach II
Rzeczpospolitej Polskiej. Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej
Sokalskiej w Hrubieszowie.
Organizator: 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej,
Urząd Miasta Hrubieszów.
13-14 lipca - V Święto Strzelca Konnego. Miejsce: Tereny zielone nad Huczwą (tzw.
Targowica) wjazd od ul. Żeromskiego. Organizator: Stowarzyszenie Szwadron Ziemi
Hrubieszowskiej, współorganizator: 2. Hrubieszowski Pułk
Rozpoznawczy, Fundacja Niepodległości
14 lipca – 230. rocznica Rewolucji Francuskiej. Miejsce:
Fundacja Kultury i Przyjaźni
Polsko-Francuskiej. Organizator: Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej.
14 lipca - Rajd rowerowy
„Śladem Gotów” na trasie Hrubieszów - Masłomęcz - Mieniany – Hrubieszów. Rajd rowerowy o długości 30 km. Organizator: Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach”.
21 lipca - ogólnopolskie zawody kolarskie – start wspólny
na trasie Hrubieszów - Białopole - Kamień - Wojsławice
- Uchanie - Teratyn – Hrubieszów. Organizator: Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach”.
27 lipca – 3 sierpnia rajd rowerowy „Smak prawdziwej wyprawy”. Hrubieszów - Chełm
- Wierzbica - Cyców - Rogóźno
- Jezioro Łukcze (baza noclegowa). Organizator: Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach”.
Pozostałe
Wakacyjny Hrubieszów – festyn rodzinny. Miejsce: HOSiR.
Organizator: HOSiR, HDK.
Wakacje z HDK. Miejsce
i Organizator: Hrubieszowski
Dom Kultury.
Europa na Ludowo. Organizator: Hrubieszowski Dom Kultury. Międzynarodowy koncert
zespołów folklorystycznych.

Tegoroczni laureaci konkursu recytatorskiego

W

Hrubieszowskim
Domu Kultury odbył
się XIII Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski „Przebudzeni do życia” dla
uczniów kl. VII, VIII i III gimnazjum. Wśród uczniów szkół
podstawowych, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się
Natalia Terejko ze Szkoły Podstawowej w Sahryniu (opiekun

Beata Woś). Agata Kerzepa oraz
Anna Soniak, obie z tej samej
szkoły - otrzymały wyróżnienia.
W konkursie szkół gimnazjalnych przesłuchano 14 osób:
z Hrubieszowa udział wzięli
uczniowie z ZS nr 2, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ZS nr
3 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Hrubieszowie. W tym konkursie no-

minację (i uczestnictwo w etapie
wojewódzkim) otrzymali: w turnieju poezji śpiewanej - Jagoda
Kraczuk z ZS nr 3, w turnieju recytatorskim - Kacper Śliwa i Wiktoria Wojda z ZS nr 2.
Ponadto jury wyróżniło: Gustawa Mędrka z Warsztatów Terapii Zajęciowej i Julię Buchajczuk
z ZS nr 2 w Hrubieszowie.

w nim 26 na 777 uprawnionych
do głosowania mieszkańców sołectwa, a także burmistrz Marta
Majewska, zastępca burmistrza
Paweł Wojciechowski, przewodnicząca rady miejskiej Anna Naja
i radny miejski Leszek Kryszczuk.

Mi e s z k ań c y w y br a l i te ż
radę sołecką, która będzie
w s pi e r a ć n owe go s o ł t y s a .
Członkami rady zostali: Marcin Ciesielczuk, Łukasz Panasiewicz i Henryk Lebiedowicz.

OPR. BARBARA SMAL

Nowy sołtys Sławęcina

Z

ostał nim Józef Bojarczuk.
Zebranie wiejskie, zwołane przez burmistrza w celu
dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, odbyło się
w Miejskim Przedszkolu nr 3
w Hrubieszowie. Uczestniczyło

Zmarł Abraham Silberstein

B

ył najstarszą osobą w organizacji Ziomkostwa
Żydów z Hrubieszowa.
Przez wiele lat był najważniejszym członkiem organizacji
i zespołu zarządzającego. Rodzina Silbersteinów mieszkała
w Hrubieszowie ul. Długiej 3.
Abraham Silberstein uczył się
w szkole powszechnej, a następnie w gimnazjum, które mieściło
się przy ulicy 3 Maja. Za namo-

wą ojca, po ukończeniu gimnazjum, wyjechał do Palestyny aby
dalej się kształcić. Kiedy sytuacja
względem Żydów w Polsce się
zmieniła, jego rodzina popadła
w kłopoty finansowe, musiał
przerwać naukę i zaczął pracować jako robotnik.
W czasie II wojny światowej
wstąpił do arabskiej jednostki
wojska angielskiego i wyruszył na
front francuski. Brał udział w bi-

twie pod Dunkierką, kilka miesięcy przybywał w Anglii, a następnie walczył w Afryce Północnej i na Półwyspie Apenińskim
Po wojnie zajmował się transportem ocalałych z Zagłady Żydów
do Palestyny. Jest współautorem
pomnika - ściany pamięci, który
stanął na hrubieszowskim cmentarzu żydowskim.
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 20 marca.
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W Y D A RZ E N I A
Zmiany we władzach LOT-u

Hrubieszów na I Krajowym
Forum Miejskim

Nowy prezes –
Justyna Krawczyk

kusji pomiędzy rządem i samorządami lokalnymi, naukowcami,
urbanistami i architektami, społecznością biznesową, organizacjami pozarządowymi i ruchami
miejskimi. Podczas dwudniowej
konferencji uczestnicy forum
mieli możliwość wymiany opinii
i doświadczeń.

Krajowe Forum Miejskie
było również okazją do spotkania się miast zrzeszonych
w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast, której przewodniczą Katowice, natomiast obok
Hrubieszowa w pracach PIM
biorą udział Gdynia, Stalowa
Wola, Łosice, Ostróda, Pabia-

nice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice
oraz Malbork.
Spotkanie, w którym uczestniczył Paweł Wojciechowski dotyczyło uzgodnienia tzw. Planu
Ulepszeń (PU), który będzie dokumentem zawierającym zbiór
rekomendacji do prowadzenia
polityk krajowych powiązanych
z obszarem tematycznym Sieci
Rewitalizacja. Plan ten powstaje
na podstawie przygotowanych
rekomendacji w zakresie regulacji ustawowych, dokumentów
strategicznych na różnych poziomach (europejskim, krajowym, marszałkowskim), poprawy polityk usprawniających zarządzanie procesem w gminie,
jak również w zakresie źródeł
finansowania i sposobów ich
przydzielania.

Udana impreza

Wielkanocny kiermasz
pisanek i palm

H

rubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie zorganizował wielkanocny
kiermasz pisanek i palm.
Już od samego rana przygotowano stragany i miejsca wystawiennicze. Ta piękna tradycja gromadzi każdego roku wiele osób.
Można było podziwiać wyroby
rękodzieła twórców-artystów,
stoiska Kół Gospodyń Wiejskich
oraz różnych stowarzyszeń i placówek. Zaprezentowano m.in.
sztukę opartą na tradycjach regionalnych Ziemi Hrubieszowskiej.
Pięknem zachwycały pisanki,
palmy, koszyki, serwetki, stroiki
i tysiące innych ozdób związanych ze świętami Wielkiej Nocy.
Szczególnie wyróżniały się w tym
roku pisanki wykonane różnorodnymi technikami, m.in. pisane woskiem, wydrapywane,
oklejane, oraz baranki, zajączki,
kurczaczki i stroiki.
W tegorocznym kiermaszu udział
wzięli:
- Stanisława Serwan – Hrubieszów
- Alfreda Urbańska – Hrubieszów
- Bronisława Ostrówka – Tyszowce
- Monika Tyrka – Hrubieszów
- Bronisława Duda – Hrubieszów
- Janina Sikorska – Hrubieszów

- Wiesłąwa Martyniuk – Nieledew
- Janina Różańska – Hrubieszów
- Irena Blim – Hrubieszów
- Filip Bogowski – Horodło
- Lucyna Sobutka – Kozodawy
- Urszula Świeca – Hrubieszów
- Paweł Koza – Hrubieszów
- Barbara Sułkowska – Lublin
- Agnieszka Pieczykolan – Horodło
- Zespół Szkół w Dubience

- KGW Wolica
- WTZ Oszczów
- KGW Dziekanów
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie
- Powiatowy Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczych
w Hrubieszowie
- Warsztat Terapii Zajęciowej
w Hrubieszowie

Kiermasz w miłej przedświątecznej atmosferze trwał do godziny 15. Wszystkim twórcom
wręczono podziękowania z życzeniami świątecznymi od burmistrz Marty Majewskiej oraz dyrektora Hrubieszowskiego Domu
Kultury – Emilii Feliksiak .
Organizator Kiermaszu: Andrzej Marut, Zofia Wojtiuk
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marca odbyło się
walne zebranie
członków Lokalnej
Organizacji Turystycznej Gotania. Na zebraniu
obecni byli m.in. burmistrz
Hrubieszowa Marta Majewska,
zastępca burmistrza Paweł Wojciechowski, sekretarz miasta
Monika Podolak, wójt gminy
Mircze Marta Małyszek, wójt
gminy Dołhobyczów Grzegorz
Drewnik, wójt gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota.
Jednym z punktów zebrania był wybór nowych władz
LOT-u. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania

na stanowisko prezesa Lokalnej
Organizacji Turystycznej została wybrana Justyna Krawczyk.
W skład zarządu weszli: Wojciech Czernysz, Monika Podolak, Agnieszka Wróblewska,
Marta Szpinda, Jan Kuś i Michał
Popielewski. Członkami komisji rewizyjnej zostali: Tadeusz
Romaszko – przewodniczący,
Paweł Wojciechowski i Izabela
Zin.
Podczas zebrania członkowie
LOT-u zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności za rok 2018
oraz planem działalności i budżetem na rok 2019.

Konkurs

O pożarach
wiedzą wszystko

W

Hrubieszowskim
Domu Kultury odbył
się miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięło udział dziewięciu
uczniów z hrubieszowskich szkół
miejskich.
Jury w składzie: przewodniczący kpt. Kamil Zamościński, sekretarz Ewelina Wołoszyn, Ewa Wójcik-Grabarczuk,

FOT. KONKURS POZARNICZY

FOT. PAWELWOJCIECHOWSKI

Z

astępca Burmistrza Paweł
Wojciechowski, na zaproszenie Ministra Inwestycji
i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, reprezentował Miasto Hrubieszów na I Krajowym
Forum Miejskim, które odbyło
się w dniach 1-2 kwietnia 2019
r. w Krakowie. W drugim dniu
Forum Zastępca Burmistrza
Miasta Hrubieszowa uczestniczył w panelu „Rola współpracy w zrównoważonym rozwoju
miast - wymiana doświadczeń i
wspólne uczenie się w celu realizacji zintegrowanej polityki miejskiej”, podczas którego podzielił
się doświadczeniami związanymi
z uczestnictwem Miasta Hrubieszowa w projektach „Modelowej
Rewitalizacji Miast” oraz „Partnerskiej Inicjatywy Miast”. Forum
jest unikatową platformą do dys-

FOT.LOT

Z udziałem wiceburmistrza

Dawid Tomaszczuk i kpt. Damian Franiak zakwalifikowało
do finału eliminacji miejskich
następujące osoby: w kategorii
szkół podstawowych: Piotr Kudrel, Martyna Wilkos i Marta
Burda. W kategorii gimnazjów:
Norbert Pudło, Mateusz Klamer
i Filip Cierech. Dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników ufundowała i wręczyła
burmistrz Hrubieszowa Marta
Majewska.

Konkurs

SP 3

Sukcesy w konkursach
przedmiotowych

Czyja kartka najładniejsza?

T

W

Hrubieszowskim
Domu Kultury odbyło
się wręczenie nagród
w konkursie plastycznym na kartkę wielkanocną.
Wzięli w nim udział uczniowie
i podopieczni szkół i przedszkoli
z terenu miasta.
Na konkurs wpłynęło ponad
siedemdziesiąt prac. Spośród
nich wybrano pięć, które będą
oficjalnymi kartkami świątecznymi burmistrza Hrubieszowa i zostaną wysłane do osób i instytucji
współpracujących z miastem.
Jury w składzie: Monika Podolak, Barbara Smal i Marta Szpinda przyznało nagrody i wyróżnienia w 5 kategoriach:
Przedszkola i oddziały 0:
1. Lena Kania – Miejskie
Przedszkole nr 3
2. Karolina Wsolak – Miejskie
Przedszkole nr 2
3. Aleksandra Dziewulska –
Miejskie Przedszkole nr 1
wyróżnienie: Antoni Buchajczuk - Miejskie Przedszkole nr 3
Szkoły podstawowe:
klasy I - III:
1. Agata Szymańska – Szkoła
Podstawowa nr 1
2. Weronika Krystkowiak –
Koło Plastyczne HDK

STRONA
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omasz Budzyński (na zdjęciu) , uczeń III kl. gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 3 został laureatem w konkursie fizycznym organizowanym przez Lubelskiego
Kuratora Oświaty w Lublinie.
Tomasz był jedynym reprezentantem pow. hrubieszowskiego,
który z gimnazjum dostał się do
finału etapu wojewódzkiego. To
nie jest jego pierwszy sukces. Już
w pierwszej klasie gimnazjum
został zwycięzcą w Międzynarodowym Konkursie Fizycznym Lwiątko. Uzyskując tytuł
laureata, Tomek jest zwolniony
z części przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego otrzymując automatycznie maksymalną liczbę
punktów. Warto jeszcze dodać,
że w lutym br. zajął VIII miejsce
w konkursie Matematycznym
organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Zamościu i I Liceum Ogólnokształcące pod patronatem
Oddziału Lubelskiego Polskiego

Na konkurs plastyczny wpłynęło siedemdziesiąt prac
3. Magdalena Szymczuk Szkoła Podstawowa nr 1
wyróżnienie: Maria Kopczyńska - Koło Plastyczne HDK
Szkoły podstawowe:
klasy IV – VI:
1. Roksana Szubert - Koło Plastyczne HDK
2. Tomasz Skoczylas - Szkoła
Podstawowa nr 1
3. Martyna Błaszczyńska Szkoła Podstawowa nr 1
wyróżnienie: Rafał Nowosad Szkoła Podstawowa nr 1

wyróżnienie: Karol Margol
– Powiatowy Zespół Placówek
Szkolno – Wychowawczych
Szkoły podstawowe: klasy
VII – VIII i III gimnazjum:
1. Karolina Fila – Gimnazjum
im. ks. Stanisława Staszica
2. Natalia Lis - Szkoła Podstawowa nr 1
3. Aleksandra Tomicka - Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica
wyróżnienie: Albert Rogala
- Powiatowy Zespół Placówek
Szkolno – Wychowawczych

Szkoły ponadpodstawowe:
wyróżnienie: Julita Niewiadomska - Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica
Wręczenie nagród odbyło
się w sali GotArt Hrubieszowskiego Domu Kultury. Nagrody
i dyplomy dla laureatów oraz
podziękowania dla nauczycieli
wręczyła burmistrz Marta Majewska. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Miasta
Hrubieszów i Hrubieszowski
Dom Kultury.

FOT: TOMASZ BUDZYŃSKI

Towarzystwa Matematycznego.
Do finału zakwalifikowało się
62 uczniów gimnazjum i szkół
podstawowych oraz 33 uczniów
szkół średnich.
Kolejnym sukcesem uczniów
tej szkoły jest uzyskanie tytułu finalisty w konkursie polonistycznym przez uczennicę klasy VII
- Milenę Turzyńską. Do konkursów przygotowywały uczniów:
Małgorzata Jasina i Ewa Sitnik-Pogwizd. Tomkowi i Milenie
serdecznie gratulujemy!

SP 1

Certyfikat
dla „Jedynki”

FOT: SP NR 1

Trójka otworzyła drzwi

Uczniowie „jedynki” ze swoimi pracami

FOT: SP NR 3

S
W

Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie odbył się Dzień Otwarty dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/20 rozpoczną naukę
w oddziale przedszkolnym i klasach pierwszych.
Podczas zwiedzania szkoły na dzieci czekały liczne atrakcje - artystyczne, komputerowe, sportowe. Rodzice mieli możliwość porozmawiania z nauczycielami i dyrekcją szkoły. - Mamy nadzieję, że pobyt gości w naszej szkole dostarczył wszystkim wielu miłych emocji,
a wizyta okazała się dla dzieci ciekawą i atrakcyjną formą połączenia zabawy z nauką – mówi dyrekcja szkoły.

zkoła Podstawowa nr 1 im.
Bolesława Prusa w Hrubieszowie uczestniczyła
w projekcie „Myślę pozytywnie”, którego głównym
celem było wspieranie zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży.
Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach w ramach
tego projektu. Było to m.in. tworzenie prac literackich „Myślę
pozytywnie - opowieści ze szkolnej ławki”, zajęcia wychowawcze według scenariusza „Moje
mocne strony? Tak- znam je!”;
były także rozmowy o tym, jak
bezpiecznie spędzić wakacje,
w czym pomocne było spotkanie
z przedstawicielem Straży Miejskiej w Hrubieszowie.
W ub. r. odbyły się również
zajęcia wychowawcze oraz

szkolenie dla rodziców, prowadzone przez psychologa.
Działania podjęte w ramach
realizacji projektu „Myślę Pozytywnie” przyniosły wiele
korzyści w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego
uczniów oraz stały się okazją
do integracji zespołów klasowych. Szczególną aktywnością
i zaangażowaniem w program
wykazały się oddziały klasowe
pod opieką wychowawców :
Małgorzaty Serafin, Marty
Lackowskiej, Anny Lewandowskiej, Moniki Korneluk,
Moniki Czulak oraz grupy
świetlicowe pod kierunkiem
Ew y Filip owicz-Sidorczuk
i Pauliny Seweryn.
W tym roku szkoła przystąpiła
do kolejnej edycji projektu.
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Co nowego na sesji?

Bal seniorów

Ulica Basaja bez zmian

Udana impreza
w HDK-u

R

adni przegłosowali zmiany w budżecie miasta,
przyznali dotację w wysokości 5 tys. zł na izbę
wytrzeźwień w Chełmie oraz
wyznaczyli przedstawicieli
miasta (burmistrz Martę Majewską i przewodniczącą rady
miasta Annę Naję) do Rady
Społecznej SPZOZ w Hrubieszowie.

Radni jednogłośnie odrzucili
wniosek Obywateli RP o likwidację nazwy ulicy Stanisława Basaja
„Rysia”. Podzielili w tym względzie stanowisko komisji skarg,
wniosków i petycji rady miejskiej, która zajmowała się rozpatrzeniem tego wniosku. Jako
argument za jego odrzuceniem
radni wskazali m.in. negatywne
stanowisko Zarządu Osiedla Po-

bereżany, którego teren działania
obejmuje ul. Basaja, apel Zarządu
Światowego Związku Żołnierzy
AK okręg Zamość o odrzucenie
wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP oraz fakt, że Instytut
Pamięci Narodowej, który dysponuje wykazem nazw ulic podlegających zmianie, nie wskazał
obowiązku zmiany nazwy tej
ulicy. Jak podkreślano w trakcie

dyskusji, nadana 30 stycznia 1974
r. nazwa ulicy Stanisława Basaja „Rysia”, jest decyzją lokalnej
społeczności dla przypomnienia
bohatera walk o wolną Polskę
i suwerenność ojczyzny.
Sesja, na której zajmowano się
wnioskiem Obywateli RP odbyła się równo 45 lat od nadania
nazwy ulicy Stanisława Basaja
„Rysia”.

Samorząd bez focha

Był burmistrzem
jeden dzień

W

Hrubieszowskim
Domu Kultury odbył
się bal karnawałowy seniorów z hrubieszowskiego Klubu Złotego
Wieku, który postanowił pożegnać karnawał w towarzystwie
zaprzyjaźnionych klubów seniora z Werbkowic i Horodła, Klubu
„Promień” z SKK „Słoneczko”
oraz przedstawicieli Hrubieszowskiej Rady Seniorów.
Były tańce, śpiewy i wspomnienia, a panowie zadbali

o kwiaty dla wszystkich pań
i gromkie „sto lat” z okazji
Dnia Kobiet. Na balu pojawiła się również burmistrz
Marta Majewska, która czynnie wspiera wszelkie działania związane z aktywnością
s e n i o r ów z Hr u b i e s z ow a .
Emilia Feliksiak, dyrektor
Hrubieszowskiego Domu
Ku l t u r y z a p e w n i ł a n a t o miast, że HDK jest zawsze
otwarty na wszelkie tego
typu inicjatywy.

Spotkanie w HDK-u

Seniorzy są ambitni

Na uroczystym otwarciu klubu obecna była burmistrz
miasta
CZAS - tak nazywa się klub
seniora, który powstał w Hrubieszowie. Pełna nazwa to: Centrum Zainteresowań Ambitnych
Seniorów. 7 marca w budynku
Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyło się pierwsze spotkanie
seniorów.
Uroczystego otwarcia klubu
dokonała burmistrz Marta Majewska i Maciej Budka, dyrektor
Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.
Przybyłych gości powitała Dorota Stronkowska, animatorka
klubu i koordynatorka projektu

CZAS. Część artystyczną w postaci występu muzycznego zaprezentowali seniorzy z Klubu Złotego Wieku w Hrubieszowie.
CZAS jest projektem Lubelskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, który będzie realizowany w 15 miastach naszego
województwa. Klub Seniora
CZAS mieści się przy ul. 3 Maja
7 w budynku HDK-u. Jest czynny od poniedziałku do piątku
od godz. 8 do 16. Seniorzy mają
możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach organizowanych
przez klub.

Charytatywnie po raz 27.

Grali dla Orkiestry
Kamil Możeluk poznał przez jeden dzień „uroki” urzędowania
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lutego obowiązki
burmistrza Hrubieszowa przejął
Kamil Możeluk,
zwycięzca charytatywnej aukcji
„Samorząd bez focha - zostań
burmistrzem na 1 dzień”, która
odbyła się w ramach finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Pan Kamil wylicytował jednodniowe stanowisko
burmistrza za kwotę 3 tys. zł,
tym samym wspierając WOŚP
w trakcie 27. finału akcji.

Dzień Burmistrza rozpoczął
się o godz. 9 od przejęcia gabinetu
i odebrania aktu jednodniowej,
symbolicznej władzy z rąk Marty
Majewskiej, „prawdziwego” burmistrza Hrubieszowa. Po obowiązkowej „urzędniczej” kawie,
„nowy” burmistrz zwołał naradę
z zastępcą Pawłem Wojciechowskim, sekretarz miasta Moniką
Podolak i skarbnikiem Haliną
Kuranc.
Po naradzie, pan Kamil, jak
przystało na nowego gospoda-

rza, dokonał inspekcji wydziałów
urzędu miasta. Odwiedził również
Szkołę Podstawową nr 2, gdzie
obejrzał teren, na którym powstanie kryta pływalnia i spotkał
się z Anną Nają, przewodniczącą
Rady Miasta w Hrubieszowie. Po
wizycie w szkole przyszedł czas
na odwiedziny w Hrubieszowskim Domu Kultury i rozmowę
z jego dyrektor - Emilią Feliksiak.
Burmistrz sprawdził też, jak przebiegają ferie w Domu Kultury
i zwiedził placówkę. W napiętym

harmonogramie znalazło się również spotkanie z Hrubieszowską
Radą Seniorów.
W przerwie od obowiązków
służbowych dwoje burmistrzów
– Kamil Możeluk i Marta Majewska – udali się na pizzę. Wspólny
posiłek nie był jednak końcem
pracowitego dnia. O godz. 18
w HDK-u Kamil Możeluk spełnił
swój ostatni „burmistrzowski”
obowiązek – otworzył koncert
charytatywny dedykowany Elence Drączkowskiej.

„Pomaganie jest dziecinne
proste. Gramy dla dzieci małych
i bez focha - na zakup sprzętu dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych” - pod takim hasłem odbył
się w HDK-u koncert 27. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Na scenie zagrały hrubieszowskie zespoły, a koncertowi towarzyszyła aukcja gadżetów od Fundacji WOŚP oraz przedmiotów
przekazanych przez hrubieszowskie firmy i mieszkańców. Wśród
licytowanych przedmiotów były

m.in. wystawiony przez burmistrz Martę Majewską „Dzień
w roli Burmistrza Miasta Hrubieszowa” oraz srebrna biżuteria,
która została wylicytowana za
kwotę 360 zł.
O rg an i z at or z y d z i ę kuj ą
wszystkim członkom sztabu,
wolontariuszom i sponsorom 27.
Finału WOŚP w naszym mieście.
Dzięki dobrym sercom podczas
tegorocznego Finału WOŚP
w Hrubieszowie udało się zebrać
około 65 tys. zł (zeszłoroczny rekord to prawie 34 tys. zł.)

UKS Jedynka

Modelarze wciąż kolekcjonują
puchary
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Mistrzostwa Polski
Juniorek i Juniorów

Sukcesy
ciężarowców
Unii

Michał Puchala

W
P

od koniec stycznia
w Hrubieszowie odbyły się XII Ogólnopolskie Z awo dy Mo deli
Szybowców Halowych klasy
F1N, zaliczane do punktacji
Pucharu Polski. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
w Hrubieszowie przy wsparciu urzędu miasta, Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz Szkoły Podstawowej nr 1.

Wyniki zawodników UKS
„Jedynka”:
kategoria młodzik
I miejsce Karol Szumiata
kategoria junior młodszy
III miejsce Kacper Kaczmarek
kategoria junior
III miejsce Kacper Zbarachewicz
kategoria senior
III miejsce Piotr Wielosz-Hałasa
kategoria open
II miejsce Gabriel Barszczewski
Organizatorzy zawodów
dziękują wszystkim osobom,
które zaangażowały się w ich
przygotowanie: burmistrzowi

Marcie Majewskiej, dyrektorowi
HOSiR-u Markowi Watrasowi
wraz z pracownikami, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 Edycie
Kucharskiej, Andrzejowi Podlewskiemu oraz rodzicom
uczestników. Szczególne
podziękowanie również sponsorom: Zapiekanki u Szkaleja,
Agencja Artystyczno-Weselna
BRUNO, Dom Weselny „U chłopa” Emil, Tomasz Gniecki.
V Ogólnopolskie Zawody
Modeli Szybowców Halowych
klasy F1N w Bochni

Wyniki zawodników UKS:
kategoria młodzik
IV miejsce Karol Szumiata
VI miejsce Paweł Gumieniak
junior młodszy
III miejsce Kacper Kaczmarek
IV miejsce Piotr Gumieniak
V miejsce Jakub Kopera
junior
IV miejsce Gabriel Barszczewski
senior
IV miejsce Leszek Kryszczuk
Klasyfikacja zespołowa: 2. miejsce
– Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka” Hrubieszów

Okręgowe Zawody Modeli
Szybowców Halowych klasy
F1N w Chełmie
Miejsca naszych modelarzy:
młodzik młodszy
I miejsce Paweł Gumieniak
II miejsce Wojciech Belina
młodzik:
I miejsce Karol Szumiata
junior:
I miejsce Kacper Kaczmarek
II miejsce Mateusz Mięczak
III miejsce Jakub Wezgraj
senior:
I miejsce Leszek Kryszczuk

Puławach o dbyły
się Mistrzostwa Polski w podnoszeniu
ciężarów do lat 20.
Znakomicie spisali się na nich
ciężarowcy Unii. Natalia Bobrowska została złotą medalistką w kat. wagowej 45 kg i
zdobyła tytuł mistrzyni Polski
juniorek. Srebrny medal zdobył
Michał Kościuk (kat. wagowa
73 kg). Brązowe medale zawisły
na szyi Michała Puchali (kat. 96
kg) oraz Kingi Kwiatkowskiej.
Wiktoria Litwin zajęła z kolei
VI m-ce w kat. 59 kg, Konrad
Litwin - XV miejsce w kat. 73
kg.
Wszystki zawodnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy
za wspaniałą walkę.

Udana impreza w HDK-u

Rozbawiali do łez
W

Hrubieszowskim
Domu Kultury odbył
się festiwal kabaretowy „Takie Jaja na
Kresach – ogólnopolski przegląd
kabaretów autorskich”. Wydarzenie odbyło się w naszym mieście
po raz pierwszy. W przeglądzie
wystąpiło siedem kabaretów
z całej Polski: Kabaret FiFa –
RaFa z Bełżyc, Kabaret z Konopi
– Kielce, Grupa OnOnOn z Warszawy, Kabaret Trzecia Strona
Medalu z Krakowa, Kabaret
Trzeci Wymiar z Rybnika, Arkadiusz Pan Pawłowski i Kabaret
PKS z Lublina.
Po burzliwych naradach jury
postanowiło przyznać:
- I miejsce i nagrodę burmistrza Hrubieszowa w wysokości 3
tys. zł Kabaretowi z Konopi
- II miejsce i nagrodę starosty
powiatu hrubieszowskiego w wysokości 2 tys. zł Kabaretowi Trzecia Strona Medalu z Krakowa
- III miejsce i nagrodę wójta
gminy Hrubieszów w wysokości 1

Za rok Hrubieszów znów będzie gościć kabarety z całej Polski
tys. zł Arkadiuszowi Pawłowskiemu z Gdańska
Komisja jurorska obradowała
w składzie: Marta Majewska burmistrz Hrubieszowa, Maryla

Symczuk - starosta powiatu hrubieszowskiego, Aneta Dąbrowska
- przewodnicząca Rady Gminy
Hrubieszów, Emilia Feliksiak - dyrektor Hrubieszowskiego Domu

Kultury, Marian Szewera - muzyk,
kompozytor, autor tekstów, Tomasz Brudnowski - muzyk, kompozytor - Teatr Piosenki Młyn,
Sławomir Stasiuk - autor tekstów,

kabareciarz, reprezentant Stowarzyszenia Kultura Na Kresach.
Festiwal zorganizowali: Kabaret
Szara Eminencja i Stowarzyszenie
Kultura na Kresach. Dziękujemy

wszystkim artystom za występy na
najwyższym kabaretowym poziomie, a hrubieszowskiej publiczności za świetną atmosferę. Do zobaczenia za rok!
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Sympatyczny gest urzędu miasta

Brawo dziewczęta SP 2

Pamiętaj maluszku skąd jesteś

Pokazały siłę

R

eprezentacja dziewcząt z klas 8 i 3 gimnazjum w drodze awansu wzięła udział
w rozgrywkach na kolejnym szczeblu.
Zawody odbyły się w Zamościu w hali
sportowej przy SP 9. Nasza drużyna w swojej
grupie rozgrywek, wygrała dwa mecze. Niestety, poniosła też jedną porażkę, tym samym
zajmując 3. miejsce. Cały zespół zasłużył na
słowa pochwały za wolę walki. Szczególne
wyróżnienie należy się dla bramkarki Wiktorii Roman, która obroniła wiele bardzo trudnych rzutów. grała jakby zaczarowała piłkę,
broniąc bardzo mocne rzuty.
Skład drużyny: Gabriela Panasiewicz,
Kinga Muzyczuk, Karolina Mielniczuk, Anna
Durakiewicz, Sylwia Bedlińska, Malwina
Majewska, Julia Sacharczuk, Aleksandra Orłowska, Wiktora Gałan. Bramkarze: Wiktoria
Roman, Wiktoria Złotko.

U

rząd Miasta zakupił unikatowe upominki
w formie śliniaczków z logo miasta, które będą
trafiać do domów nowonarodzonych mieszkańców Hrubieszowa. Warunek jest jeden –
urodzony w Hrubieszowie maluch ma zostać mieszkańcem miasta. Do upominku dołączany będzie też
list gratulacyjny dla rodziców noworodka.
Aby otrzymać upominek wraz z listem gratulacyjnym,
jeden z rodziców dziecka musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Najłatwiej zrobić to przy okazji
rejestracji urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Hrubieszowie.
Więcej informacji w tej sprawie można otrzymać
w USC w Hrubieszowie:
- pokój nr 7
- telefon: 84 696 23 80, w. 25
- e-mail: usc@miasto.hrubieszow.pl.
Mała Alicja to jedna z pierwszych
hrubieszowianek, która otrzymała prezent
z Urzędu Miasta

Udany start

„Dwójka” na szóstkę

Sympatyczna wizyta

L

Dzieci zapukały do urzędu…

...i wyszły z niego bardzo zadowolone. Pierwszaki z kl. I A i II B SP nr 2 odbyli niecodzienna wycieczkę. Udali się
do urzędu miasta Hrubieszów.
Dzieci przywitała burmistrz Marta
Majewska oraz jej zastępca Paweł Wojciechowski. Maluchy obejrzały najważ-

niejsze pomieszczenia urzędu, m.in.
gabinet burmistrza, salę Urzędu Stanu
Cywilnego, salę, w której odbywają się
sesje rady miejskiej.
Pierwszaki były zachwycone gabinet pani burmistrz, gdzie podziwiały
puchary, pamiątki, flagi miast part-

nerskich, flagę Hrubieszowa. Dzieci
z zaciekawieniem oglądały srebrny
łańcuch, który zakłada urzędnik
udzielający ślubu cywilnego. Każdy
mógł go dotknąć lub założyć na
szyję. Podczas wycieczki dowiedziały
się, jakie obowiązki ma burmistrz, za

co odpowiada i jakie zadania wykonuje. Spotkanie to było dla uczniów
doskonałą lekcją wychowania obywatelskiego.
Na koniec goście otrzymali cukierki,
odblaski i inne upominki, które bardzo
im się podobały.

Z Hrubieszowa do Horodła

Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpoczęła się mszą świętą, która została odprawiona o
godz. 19 w kościele pw. Ducha
św. Potem pątnicy wyruszyli w
drogę na 42-kilometrową „niebieską” trasę z Hrubieszowa w
kierunku Horodła, a stamtąd
wrócili do Sanktuarium Matki
Bożej Sokalskiej.

Przez nieco ponad 2 miesiące z hrubieszowskiego lodowiska skorzystało ponad 8000
osób! Liczba ta świadczy o ogromnym
zainteresowaniu i gwarantuje, że w następnym sezonie lodowisko powróci do Hrubieszowa.
FOT: AGNIESZKA ZDUN

22

80 km długości. Nową trasą
jest licząca 47 km długości
trasa „biała”, której patronuje św. Józef. Wiedzie ona
przez miejscowości położone
wokół Hrubieszowa. „Żółta”
trasa ma długość 50 km. Jej
patronem jest święty Jan
Paweł II i prowadzi w kierunku Mircza.

Lodowisko

To był udany sezon

Ekstremalna Droga Krzyżowa
marca wieczorem
sprzed kościoła
pw. D ucha św.
Pąt n i c y w y r u szyli na całonocną, samotną
wędrówkę z krzyżem. W tym
roku uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej do wyboru mieli 5 tras. Najkrótsza
miała 42 km, a najdłuższa

ekkoatleci ze SP nr 2 mogą być dumni
z siebie. Podczas Halowych Mistrzostw
Powiatu w LA osiągając bardzo dobre
wyniki. W klasyfikacji ogólnej zajęli pierwsze miejsce (na siedem startujących
szkół), a Gabrysia Panasiewicz i Oliwier Kasprzak pobili dotychczasowe rekordy szkoły
w skoku wzwyż. Gratulujemy!
Najlepsze wyniki osiągnęli także:
klasy 4-6:
Amelia Brudnowska – bieg 40 m – 1. miejsce
Alicja Wołowiec – skok wzwyż – 1. miejsce
Oliwier Kasprzak – skok wzwyż – 1. miejsce
(145cm – rekord szkoły)
Krystian Kościowski – rzut piłką lekarską
4 kg – 1. miejsce
Wiktoria Kowalczyk, Amelia Brudnowska,
Maciej Hukowski, Oliwier Kasprzak– sztafeta
szwedzka – 2. miejsce
Patrycja Kucy – bieg 40 m – 3. miejsce
Emilia Świgost – 5 okrążeń – 3. miejsce
Kacper Laskowski – 5 okrążeń – 3. miejsce
Oliwia Nowak - rzut piłka lekarską 3 kg –
3. miejsce
Maciej Jóźwiak – skok wzwyż – 3. miejsce
klasy 7-8, 3 gimnazjum
Gabriela Panasiewicz – skok wzwyż –
1. miejsce (143cm – rekord szkoły)
Kacper Dęga – rzut piłką lekarską 5 kg –
1. miejsce
Oliwia Jowdiuk – skok w dal – 1. miejsce
Anna Durakiewicz – rzut piłką lekarską
3 kg – 2. miejsce
Michał Jóźwiak – skok wzwyż – 2. miejsce
Adrian Magierka – skok w dal – 2. miejsce
Kacper Krasucki – 40 m – 2. miejsce
Adrian Łukasiuk – 5 okrążeń – 2. miejsce
Malwina Majewska – 40 m – 3. miejsce

Jesteśmy na Instagramie
Hrubieszów na Instagramie - Miasto Hrubieszów ma swój oficjalny profil na Instagramie
- Hrubieszów_Miasto_z_Klimatem. Zamieszczamy na bieżąco najnowsze zdjęcia
z wydarzeń w mieście. Zapraszamy!

