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lipca na sesji Rady Miej-
skiej Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa Marta Ma-

jewska, otrzymała od Radnych 
absolutorium, stosunkiem gło-
sów 13 „za” i 1 „przeciw”.

Oznacza to akceptację wyko-
nania budżetu za 2021 rok. Bur-
mistrz przedłożyła obecnym spra-

wozdanie finansowe, które wcześ-
niej otrzymało pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Wykonanie planu dochodów bu-
dżetu w 2021 roku wyniosło 105,5 
mln zł, w  tym: dochody bieżące 
84,1 mln zł i majątkowe 21,4 mln 
zł. Wydatki wyniosły 99,6 mln zł 
w tym: wydatki bieżące 78,4 mln 

zł i wydatki majątkowe 21,2 mln 
zł, co dało nadwyżkę budżetu na 
poziomie 5,9 mln zł. 

Sesja rozpoczęła się jednak od 
przedstawienia części meryto-
rycznej, dotyczącej działań wy-
konywanych przez urząd miasta 
i  jednostki organizacyjne w 2021 
roku. Opis tych działań i  staty-
styki ujęte są w raporcie o stanie 
miasta. Raport jest od 4 lat obo-
wiązkowym dokumentem, na 
podstawie którego, Radni udzie-
lają wotum zaufania.

Dziękuję Radnym za zaufanie 
i  docenienie pracy, nie tylko mo-
jej, ale całego grona pracowników 
urzędu, jednostek organizacyjnych 
i  pomocniczych. Na sukces samo-
rządu składa się bowiem codzien-
na praca wielu osób – podkreślała 
po głosowaniu burmistrz Marta 
Majewska.

godnie z  kilkuletnią tradycją 
w  Sanktuarium Matki Bożej So-
kalskiej w  Hrubieszowie, odbyły 

się uroczystości Miejskich Dożynek. Te-
goroczne Święto Plonów zorganizowane 
przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa, 
Kolegium Prezesów Ogródków Działko-
wych i Kustosza Sanktuarium, odbyło się 
11 września. Uroczystą mszę świętą cele-
brował J. E. ks. Bb. Edward Frankowski.

W  tym szczególnym dniu życzę wszyst-
kim uczestnikom, aby czuli dumę i  satys-
fakcję z trudnej i wymagającej pracy. Pań-
stwa zaangażowanie w to, aby plony były 
jak największe, wynika nie tylko z  wro-
dzonej dbałości i  pracowitości, ale prze-
de wszystkim z  miłości i  przywiązania 
do ziemi – mówiła Burmistrz Marta Ma-
jewska, dodając — praca rolnika jest cięż-
ka, ale jednocześnie piękna, bo dzięki niej 
otrzymujemy najważniejszy dar, jakim jest 
chleb, symbol dostatku, sytości i obfitości.

Wieniec dożynkowy utkany z tegorocz-
nych zbóż, kwiatów i  owoców, przygoto-
wali mieszkańcy sołectwa Sławęcin, a Ze-
spół Pieśni i  Tańca Ziemi Hrubieszow-
skiej uświetnił uroczystości wyjątkowym 
koncertem.

Burmistrz z absolutorium 
i wotum zaufania za 2021 r.

Rozmowa z Martą Majewską - Burmistrzem Miasta Hrubieszowa

Dożynki Miejskie 
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Za kilka tygodni po-
żegnamy rok 2022, 
który dla miasta 

Hrubieszowa okazał się wyjąt-
kowo trudny. Wojna wywróciła 
do góry nogami całe nasze życie 

– zarówno w sferze gospodarczej, 
jak i kulturowej czy społecznej. 
W  tym czasie, z  tego i  wielu 
innych powodów, zmienił się 
Hrubieszów. Jak bardzo? Na to 
i wiele innych pytań odpowiada 
Burmistrz Miasta Hrubieszowa 
Marta Majewska.

Ostatnich 12 miesięcy, z wia-
domych względów, okazało się 
dla nas wszystkich wyzwaniem. 
Co dla Pani, było w tym czasie 
największym sprawdzianem?

Dzień 24 lutego 2022, na za-
wsze zmienił bieg historii, nie 
tylko dla naszych wschodnich 
sąsiadów, ale i  naszego miasta. 
Gdy rozpoczęło się bombardo-
wanie Ukrainy wszyscy wiedzie-
liśmy, że za kilka godzin stanie-
my się centrum pomocy albo 
przynajmniej ważnym wspar-
ciem dla przejść granicznych. 
W  jednej chwili podjęliśmy de-
cyzję, że z  hali Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji tworzymy punkt re-
cepcyjny. Działaliśmy po oma-
cku, bez zaplecza finansowego, 
bez wytycznych, ale za to ze 
wspaniałymi otwartymi ludźmi. 
Do pomocy ruszyli urzędnicy, 
pracownicy wszelkich instytucji 
w Hrubieszowie i przede wszyst-
kim mieszkańcy miasta. W trak-
cie największej fali ucieczki 

z  Ukrainy pomoc znajdowało 
tu nawet 4 tysiące osób dziennie. 
Dla niewielkiego Hrubieszowa 
to historyczny sprawdzian. Dziś 
potrzebujących jest już 10 razy 
mniej niż na początku, ale punkt 
recepcyjny nie przestaje działać.

Pani Burmistrz, proszę po-
wiedzieć, jak Pani ocenia posta-
wę mieszkańców miasta w trud-
nym czasie zagrożenia wojny?

Żadna skala nie wyrazi mojej 
wdzięczności dla mieszkańców 
Hrubieszowa, wolontariuszy, 
darczyńców, wszystkich, któ-
rzy bezinteresownie ruszyli do 
pomocy. Chylę czoła osobom, 
którzy wykazali się niesamowitą 
solidarnością, empatią i  zorgani-
zowaniem. 

Jestem niesamowicie dumna. 
My jako miasto wielokulturo-
we, z  bogatą tradycją, mieliśmy 
się zawsze czym pochwalić, ale 
gdzieś tam tlił się kompleks ma-
łego miasteczka. Zabiegałam róż-
nymi sposobami, żeby w sercach 
hrubieszowian żyło hasło „Hru-
bieszów, jestem stąd”. Nigdy nie 
przypuszczałam, że to nabierze 
takiego wymiaru, bo solidarność 
pokazują też ludzie, którzy wyje-
chali z Hrubieszowa dawno temu, 
w  Polskę, w  świat. Wspierają 
nas i mówią, że są dumni, że są 
z Hrubieszowa. 

Władze miejskie realizują 
szereg inwestycji. Które spo-
śród nich nazwałby Pani klu-
czowymi, przełomowymi?

Myślę, że wszystkie inwesty-
cje w  naszym mieście są kluczo-
we, ponieważ każda z  nich ma 
innych odbiorców. Cieszę się 
z  każdego pomysłu i  działania, 
które zmienia nasz Hrubieszów  
na lepsze i poprawia jakość życia 
mieszkańców.

Trwają odbiory końcowe dłu-
go wyczekiwanej obiektu krytej 
pływalni. Odnowiony budynek 
dawnego syndykatu, gdzie mie-
ści się Hrubieszowskie Centrum 
Dziedzictwa, z pewnością stał się 
wizytówką architektoniczną mia-
sta. Został także rozstrzygnięty 
konkurs na projekt przebudowy 
przystanku przy ul. Piłsudskie-
go, gdzie powstanie nowoczesne 
centrum komunikacyjne. Prace 
na sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej Nr 1, trwają zgod-
nie z  harmonogramem i  z  no-
wym rokiem uczniowie będą 
w pełni korzystać z nowoczesne-
go kompleksu. Dodatkowo od-
nowione zostaną pomieszczenia 
szatni i  pryszniców w  łączniku 
między nową halą, a budynkiem 
szkoły. 

Systematycznie trwają re-
monty i  modernizacje dróg, 
chodników, parkingów w  na-
szym mieście. Słuchamy opinii 
mieszkańców i  realizujemy in-
westycje zgodnie z  potrzebami 
społeczności lokalnej.

Rozwój naszego miasta bar-
dzo dobrze obrazuje ranking 
czasopisma Wspólnota, które 
publikuje Ogólnopolski Ran-
king wykorzystania środków UE 

przez samorządy. W  aktualnie 
opublikowanym obejmującym 
lata 2014–2021 w kategorii 

„miasta powiatowe” Hrubieszów 
zajął 14 miejsce na 267 miast po-
wiatowych. 

W naszym mieście dotacje ze 
środków UE w  ostatnich ośmiu 
latach przekroczyły 2 643 zł 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca. Opublikowany w  ubie-
głym roku ranking za lata 2018 

- 2020-  to 129 miejsce, a rok 2022  
to już zaszczytne  14 miejsce. 
Z nadzieją patrzę na rok 2023. 

To oczywiście zasługa wielu 
osób i wszystkich mieszkańców 
Miasta i za to Państwu dziękuję. 

Mówiłam o tym od początku 
mojej kadencji, że Hrubieszów, 
wymaga wiele pracy i  zmian 
i  zabiegania o  jego rozwój. Nie 
jesteśmy na końcu świata (choć 
wielu tak o  nas mówi). Zawsze 
powtarzam, człowiekiem się jest, 
burmistrzem się bywa.

Ja prędzej czy później odejdę, 
a  i  tak pozostanie wiele do zro-
bienia. Pamiętajmy o tym proszę. 
Bądźmy też cierpliwi i  wspieraj-
my się w tym trudnym czasie. 

Jakie jeszcze cele i wyzwania 
stoją przed Burmistrzem, Radą 
Miejską i  pracownikami urzę-
du w najbliższym czasie?

 Planujemy, konsultujemy 
z mieszkańcami, składamy wnio-
ski. Samorząd jest specyficznym 
miejscem pracy, a obecna kaden-
cja jest z  pewnością najtrudniej-
szą, pełną wyzwań i  niewiado-

mych  w blisko 30 - letniej histo-
rii polskiego samorządu. 

Odnosząc się do tych ostat-
nich lat, to trzeba powiedzieć 
obiektywnie, że nigdy nie było 
takiej kumulacji trudnych spraw 
w tak krótkim czasie.

Jeszcze rok 2019 przebiegł 
w miarę spokojnie, ale to był rok 
podjęcia najważniejszych decy-
zji, których pozytywne skutki są 
do dzisiaj. Covid, który zmienił 
nasze życie w  wielu wymiarach. 

Dalej wojna w  Ukrainie, która 
spowodowała największy kryzys 
uchodźczy w  powojennej Euro-
pie. Wreszcie kryzys gospodar-
czo-ekonomiczny jakiego nie 
znaliśmy. A jego rozmiary są cią-
gle trudne do przewidzenia.

Jestem dumna, że mogę kie-
rować miastem, w  którym się 
urodziłam i wychowałam, w któ-
rym urodziły się moje dzieci 
i gdzie będę żyć nadal. 

Dziękuję za rozmowę.
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Nieoczekiwana zmiana na stanowisku Burmistrza 
W Urzędzie Miasta 

stanowisko Burmi-
strza objął 11-letni 

Mikołaj Miścior. To pokłosie 
tegorocznego Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
podczas którego Mikołaj wygrał 
licytację „Dzień z Burmistrzem 
Miasta Hrubieszowa”.

Młody Burmistrz rozpoczął 
swoje urzędowanie od przyjęcia 
aktu powołania oraz insygniów 
władzy. Potem drugie śniadanie 
oraz poranna „urzędowa” kawa, 
którą w tym przypadku zastąpiła 
czekolada. 

Wypełnianie obowiązków 
nowy włodarz rozpoczął od 
podpisania umowy na budowę 
jednej z  miejskich dróg oraz 
spotkania z  Sekretarzem Mia-
sta oraz Skarbnikiem. Następ-

nie podczas obchodu całego 
urzędu miał możliwość pozna-
nia specyfiki pracy wszystkich 
wydziałów, z  których najwięk-
sze zainteresowanie wzbudził 
Urząd Stanu Cywilnego. Tam 
Mikołaj mógł zobaczyć swój 
akt urodzenia, akt małżeństwa 
rodziców czy stare akty stanu 
cywilnego sporządzone od-
ręcznie.

Podczas wizyty w Straży Miej-
skiej najpierw przy wykorzy-
staniu monitoringu miejskiego, 
a  potem dokonując objazdu sa-
mochodem służbowym, osobi-
ście sprawdził czy w mieście jest 
bezpiecznie i nie jest zakłócany 
porządek publiczny.

W  napiętym grafiku nie mo-
gło zabraknąć wizytacji miej-
skich inwestycji. Mikołaj spraw-

dził jak przebiega budowa hali 
sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 oraz pływalni.

W związku z przypadającą 18 
maja rocznicą bitwy pod Monte 

Cassino w  towarzystwie Marty 
Majewskiej, złożył kwiaty na 
grobie jednego z  żołnierzy od-
dając w ten sposób hołd wszyst-
kim poległym w tej bitwie. Pod-

czas zorganizowanego przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w  Hrubieszowie spotkania au-
torskiego z  pisarką Małgorzatą 
Swędrowską „jednodniowy 

burmistrz” wręczył nagrody 
laureatom akcji „Czytam na 7” 
i podzielił się swoimi wrażenia-
mi z pełnienia zaszczytnej funk-
cji burmistrza.

Powstała kolejna 
spółdzielnia 
socjalna 
w mieście
G mina Miejska Hrubie-

szów wspólnie z  Funda-
cją Ja.Ty.MY, założyła 

Hrubieszowską Spółdzielnię So-
cjalną „Miasto z klimatem”.

To już kolejny podmiot eko-
nomii społecznej, który powstał 
w  tym roku  z  inicjatywy władz 
miejskich. W lutym br. powołano 
bowiem  Spółdzielnię Socjalną 

„Lider”, która zatrudnia już blisko 
25 osób. 

Nowopowstała spółdzielnia 
jest szansą na miejsca pracy i  za-
trudnienie osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym z  terenu 
miasta oraz przywrócenie ich na 
rynek pracy.

Na sesji Rady Miejskiej w Hru-
bieszowie w  dniu 10 listopada, 
Radni podjęli uchwałę w  sprawie 

utworzenia spółdzielni, która swo-
ją działalność rozpoczęła z począt-
kiem grudnia i zatrudnia 8 osób.

Główną działalnością spół-
dzielni są usługi sprzątające oraz 
prowadzenie biura rachunkowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
usług rozliczenia dla podmio-
tów ekonomii społeczne i  NGO. 
W  niedalekiej przyszłości plano-
wana jest opieka godzinowa nad 
dziećmi  i  animacja czasu wolne-
go — wypożyczanie dmuchanych 
zabawek, urządzeń do waty cukro-
wej i  popcornu oraz usługi ręko-
dzieła w  zakresie produkcji i  dys-
trybucji materiałów reklamowych.

Zlecenia będą pozyskiwane od 
przedsiębiorców i osób indywidu-
alnych z terenu Miasta Hrubieszo-
wa, Gminy Hrubieszów i okolic. 

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu 
W pierwszych dniach 

września, odbyło 
się XXXI Forum 

Ekonomiczne w  Karpaczu. To 
największa w  Europie Środ-
kowo-Wschodniej platforma 
spotkań, na której nie tylko 
dyskutuje się o  bezpieczeń-
stwie, perspektywach rozwoju 

gospodarczego, współczesnych 
wyzwaniach i  przezwyciężaniu 
kryzysów, ale także przedstawia 
konkretne rozwiązania i  inno-
wacyjne idee.

Miasto Hrubieszów reprezen-
towała Burmistrz Marta Majew-
ska. Wspólnie z  przedstawicie-
lami Czech, Włoch, Ukrainy 

i  Polski rozmawiała o  tym jak 
kryzys migracyjny wyglądał 
w naszych krajach i jak sytuacja 
wygląda teraz.

Burmistrz, podczas dyskusji 
na tematy geopolityczne przed-
stawiła doświadczenia z  pra-
cy samorządowej zwłaszcza 
w kontekście wojny w Ukrainie 

i naszych działaniach w Hrubie-
szowie.

Miasto miało również moc-
ną reprezentację naszych mło-
dych liderów - zdolnych, mą-
drych, i  dumnych ze swojego 
miasta! Aleksandra Tor, Alek-
sandra Feliksiak i Amelia Paw-
luk. Brawo!

Nowa Młodzieżowa Rada Miejska 

Burmistrz ma swojego 
Pełnomocnika

21
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listopada, odbyło się 
pierwsze posiedze-
nie nowo wybranej 

Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w  Hrubieszowie, podczas któ-
rego Radni złożyli ślubowanie 
i  odebrali zaświadczenia po-
twierdzające objęcie mandatu. 
Dokonali również wyboru Pre-
zydium. Przewodniczącą została 
Wiktoria Boniecka z I LO im. ks. 
Stanisława Staszic, a  Wiceprze-
wodniczącą Karolina Jasińska 
reprezentująca Szkołę Podsta-
wową Nr 1 im. Bolesława Prusa.

Członkowie Rady: Seba-
stian Borek, Mikołaj Patkowski, 

Aleksandra Szabat - I LO im. ks. 
Stanisława Staszica; Patrycja 
Burdzań, Lena Serafin - Szkoła 
Podstawowa Nr 3 im. mjr. Hen-
ryka Dobrzańskiego „Hubala”; 
Kamila Chwedczuk, Weronika 
Wysocka - Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 im. Bolesława Prusa; 
Leon Dąbrowski, Emilia Paw-
luk - Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego; Maja Jankowska, Kinga 
Lizun - Zespół Szkół Nr 3 im. 
Tadeusza Kościuszki; Mateusz 
Lachowski - Zespół Szkół Nr 1. 

Gratulujemy wszystkim 
i  życzymy powodzenia, na-

tomiast Radnym ustępującej 
kadencji składamy wielkie 

podziękowania za wspaniałą 
współpracę.

akub Mazur został no-
wym Pełnomocnikiem 
Burmistrza ds. Młodzie-

ży, jest następcą Małgorzaty 
Pitus, która pełniła tę funkcję 
od maja 2020 roku.

Pełnomocnik jest pośred-

nikiem w  kontaktach między 
władzami miasta a  młodymi 
ludźmi, do którego młodzi 
ludzie mogą swobodnie zgła-
szać się ze swoimi pomysła-
mi i  problemami – tłumaczy 
w  rozmowie Kuba. Gosiu 

dziękujemy i  życzymy powo-
dzenia w realizowaniu swoich 
pasji. Kuba, Tobie natomiast 
życzymy cierpliwości i  nie-
stygnącego zapału. Kontakt do 
Jakuba: pelnomocnik@miasto.
hrubieszow.pl



Z MIASTA4S
TR

O
N

A

Kajaki i pomost na Huczwie

P owstała kolejna infrastruk-
tura w mieście. Mowa tutaj 
o  zakupie pomostu pływa-

jącego oraz 9 kajaków 2-osobowych 
i 5 kajaków 1-osobowych wraz z ka-
pokami oraz wiosłami.

Celem projektu było stworzenie 
warunków do rozwoju integracji 
społecznej w miejscowości Hrubie-
szów pod względem rekreacyjnym.

Pomost pływający niskoburto-
wy dostosowany jest do wsiada-

nia i  wysiadania z  kajaków i  ich 
cumowania. Łączny wymiar po-
mostu to 6,20 x 2,32 m.

Zadanie zostało realizowane w ra-
mach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w  ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” w  ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w  ramach inicjatywy LEA-
DER” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogień 
Niepodległości 
dotarł z Ukrainy 
5 listopada wspólnie z ZHP 

Hufiec Hrubieszów,  Se-
kretarz Miasta Monika Po-

dolak, uczestniczyła w oficjalnym 
przekazaniu „Ognia Niepodległo-
ści”. W tym roku ogień pochodzą-
cy wprost z  grobów Legionistów 
Polskich w Kostiuchnówce, został 
przywieziony na granicę przez 
harcerzy ukraińskich Hufca „Wo-
łyń”  oraz Fundacji Centrum Dia-
logu Kostiuchnówka  i  przekaza-
ny na moście w Zosinie. Trafił on 
do polskich miast, a w Narodowe 

Święto Niepodległości zapłonął 
na Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie.

Ogień Niepodległości ma 
przypominać o  bohaterach i  wy-
darzeniach, które wpłynęły na 
odzyskanie przez naród polski 
niezawisłego i  wolnego państwa. 
Zapalany jest kilka dni przed 
Świętem Niepodległości na mo-
giłach legionistów w  miejscowo-
ści Kostiuchnówka, poległych 
w latach 1915-1916 podczas walk 
na Wołyniu w Ukrainie.

Miejski Dzień 
Edukacji 
Narodowej
13 października, swo-

je święto obchodzili 
nauczyciele oraz pra-

cownicy oświatowi. Burmistrz 
Marta Majewska przyznała na-
grody za szczególne osiągnięcia 
w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej 
11 nauczycielom w tym dwóm 

dyrektorom. Wręczono również 
podziękowania dla laureatów 
Złotego Medalu i Medali Brązo-
wych nadanych przez Lubelskie-
go Kuratora Oświaty. Wieczór 
uświetnił Dariusz Kordek – ak-
tor i muzyk estradowy koncer-
tem „Muzyczne twarze Dariusza 
Kordka”. 

Kwesta na 
Cmentarzu 

S połeczny Komitet Rato-
wania Zabytków Cmen-
tarza w  Hrubieszowie 

poinformował, że podczas kwe-
sty w dniu 1 listopada, zebrano 
kwotę 15 276,34 zł.

To dzięki wolontariuszom 
oraz hojności darczyńców uda-

ło się po raz kolejny uzbierać 
rekordową sumę pieniędzy.

Środki z  tegorocznej zbiórki 
zostaną przeznaczone na re-
nowację  pomnika  pierwszego 
Burmistrza Miasta Hrubieszo-
wa Mieczysława Polaczka.

Lekcja inne niż 
wszystkie 

W dniu 13 października, 
gościli niezwykle waż-
ną delegację. Urząd 

Miasta w  Hrubieszowie odwie-
dziły dzieci z klasy III ze Szkoły 
podstawowej Nr 3 w Hrubieszo-
wie razem ze swoją wychowaw-
czynią Iwoną Rubacha. Dzieci 
dokonały wizytacji kilku stra-

tegicznych miejsc w  Urzędzie. 
Wizytacja przebiegła pomyślnie.

Pan Burmistrz przedstawił ra-
port z  działania Urzędu Miasta, 
opowiedział o  strategicznych in-
westycjach i planach rozwoju na-
szego miasta, natomiast Pani Bur-
mistrz sumiennie odpowiedziała 
na wszystkie pytania wizytatorów. 

Stypendia dla 
najzdolniejszych 
B lisko 90 uczniów otrzy-

mało jednorazowe 
Stypendia Burmistrza 

Miasta Hrubieszowa za wybitne 
osiągnięcia sportowe, naukowe 
i artystyczne w roku 2021/2022.

Wyróżnionym towarzyszyli 
dyrektorzy szkół, nauczyciele, 

trenerzy oraz rodzice. Kiedy 
patrzę na Was, stypendystów, 
przychodzi mi na myśl jedno 
słowo - sukces. Kiedy patrzę na 
Waszych rodziców, takim sło-
wem jest - duma – podkreśliła 
w  przemówieniu Burmistrz 
Marta Majewska. 

Jubileusz ROD 
H rubieszowskie Ogro-

dy Działkowe RELAX 
i STOKROTKA mają 

już ponad 40-letnią historię, 
a swój Jubileusz świętowały pod-
czas Rejonowego Dnia Dział-
kowca. Wielopokoleniowe zaan-
gażowanie, wysiłek i kultywowa-
nie lokalnej tradycji, stworzyły 
z ogródków, miejsce współistnie-
nia z przyrodą i pogodnego azylu, 
gdzie można rozwijać pasje i miło 

spędzać czas w gronie najbliższych 
– podkreśliła na spotkaniu z dział-
kowcami Burmistrz.

Gratulujemy Jubileuszu 40 
-lecia działalności i życzymy, 
aby dotychczasowe osiągnięcia 
były inspiracją do dalszej pracy, 
a jednocześnie dziękujemy za 
trud oraz wszelkie inicjatywy 
służące rozwojowi naszej małej 
ojczyzny.
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Wrastaj w Hrubieszów 

Fundacja Ronalda 
McDonalda 
przebadała dzieci

Czyste powietrze. 
Działa punkt 
konsultacyjno-
informacyjny
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października w  parku 
przy Hrubieszowskim 
Ośrodku Sportu i  Re-

kreacji, odbyła się kolejna edycja 
akcji „Wrastaj  w Hrubieszów”, or-
ganizowana w  ramach kampanii 
wizerunkowej #HrubieszówJe-
stemStąd. Akcja skierowana jest 
do najmłodszych mieszkańców 
Hrubieszowa oraz ich rodzi-
ców. Umożliwia rodzicom dzie-
ci narodzonych w  danym roku 
posadzenie drzewka dla swojej 

pociechy. Drzewko rośnie razem 
z dzieckiem i przypomina mu, że 
Hrubieszów jest i  zawsze będzie 
jego miejscem na ziemi. Rodzice 
otrzymali od Burmistrz pamiąt-
kowe certyfikaty oraz karteczki 
z  imieniem dziecka, które zawie-
szali na posadzonym własnoręcz-
nie drzewku.

W tym roku akcją zostały obję-
te dzieci urodzone pomiędzy paź-
dziernikiem 2021 roku, a  wrześ-
niem 2022 roku.

Hrubieszowa za-
witała mobilna 
klinika Fundacji 

Ronalda McDonalda. W ramach 
programu „NIE nowotworom 
u  dzieci”, lekarze specjaliści 
przebadali 88 najmłodszych 
mieszkańców Hrubieszowa.

Fundacja od 16 lat przeprowa-
dza profilaktyczne badania ul-
trasonograficzne jamy brzusznej 
u  dzieci, by wczesne wykrycie 
wszelkich nieprawidłowości po-
zwoliło na szybkie i  skuteczne le-
czenie. Ambulans zagościł do mia-
sta z inicjatywy Marty Majewskiej.

iasto Hrubieszów do-
łącza do współpracy 
przy realizacji progra-

mu Czyste Powietrze.  8 wrześ-
nia, porozumienie w tej sprawie 
Burmistrz Marta Majewska pod-
pisałam z Prezesem WFOŚiGW 
w Lublinie Grzegorzem Grzywa-
czewskim.

Informujemy, że w Urzędzie 
Miasta Hrubieszów przy ul. 3 
Maja 15 (budynek MOPS) w 

pokoju nr 12 oraz pod nr tel. 84 
6962380, wew. 55 działa punkt 
konsultacyjno-informacyjny 
Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze. W punkcie można po-
znać założenia programu, złożyć 
wniosek o dofinansowanie oraz 
otrzymać pomoc w rozliczeniu. 

Punkt czynny jest w dniach: 
Poniedziałek: 9:00 – 13:00
Środa: 9:00 – 11:00
Piątek: 11:30 – 15:30

Rozwój Lokalny Hrubieszowa 
– od partycypacji do realizacji 

Nauczyciele 
mianowani

Najpiękniejsze posesje i balkony 
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lipca, odbyła się konfe-
rencja w ramach pro-
jektu „Rozwój Lokalny 

Hrubieszowa – od partycypacji 
do realizacji”. W trakcie spotka-
nia zaprezentowano mieszkań-
com miasta założenia projektu, 
na którego realizację Hrubie-
szów otrzymał ponad 3,5 mln 
euro ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego.

Spojrzenie na nowy rozwój 
naszego miasta zaprezentowali 
również eksperci ze Związku 
Miast Polskich, wspierający 

nas merytorycznie w realizacji 
projektu.

Kluczowym elementem była 
jednak wizyta delegacji z Miasta 
Elverum Kommune w Norwegii, 
z którym zamierzamy podpisać 
umowę o współpracy partner-
skiej. Konferencję zakończyło 
wystąpienie im. Tadeusza Koś-
ciuszki, której pracownicy na-
ukowi oraz studenci Wydział 
Architektury Politechniki Kra-
kowskiej pracują nad przygo-
towaniem koncepcji projektu 
dla Centrum Komunikacyjnego 
Hrubieszowa.

urmistrz wręczyła 
trzem nauczycielom 
akty nadania na sto-

pień nauczyciela mianowanego. 
Uroczyste ślubowanie złożyli: 
Małgorzata Malicka - nauczy-
ciel wychowania przedszkol-
nego w Miejskim Przedszkolu 
Nr 3 w Hrubieszowie, Monika 
Będzińska - nauczyciel eduka-

cji wczesnoszkolnej w Szkole 
Podstawowej Nr 3 im. H. Do-
brzańskiego „Hubala” w Hru-
bieszowie oraz ks. Andrzej 
Janczur - nauczyciel religii 
w Szkole Podstawowej Nr 3 
im. H. Dobrzańskiego „Hubala” 
w Hrubieszowie.

Niech pedagogiczna pasja 
towarzyszy Wam każdego dnia.

ięknie ukwiecone balko-
ny i  zachwycająca zieleń 
na hrubieszowskich pose-

sjach to efekt ogromu pracy, jaką 
codziennie i  z  wielką starannoś-
cią wkładają wielbiciele przydo-
mowej flory. I  choć mogłoby się 
wydawać, że poprawia to jedynie 
wizerunek najbliższego otocze-
nia, to z  ilości oddanych głosów 
można wywnioskować, że wpły-
wa również na szeroko rozumia-
ny wizerunek Hrubieszowa.

14 września Burmistrz Mar-
ta Majewska, wręczyła nagrody 
zwycięzcom w  konkursie „Naj-
piękniejsze posesje i  balkony — 
Hrubieszów 2022”.

Konkurs odbywał się 
w  dwóch kategoriach: „Naj-
piękniejsza posesja 2022” 
i „Najpiękniejszy balkon 2022”, 
a wyboru dokonywali w głoso-
waniu internauci.

Zwycięzcy w  kategorii „Naj-
piękniejsza posesja 2022”: 
I miejsce – Anna Maćko; 
II miejsce – Marek Ciesielczuk; 
III miejsce - Jadwiga Hukowska. 

W kategorii „Najpiękniejszy 
balkon 2022”:
I miejsce – Malwina Dec; 
II miejsce – Renata Kalbarczyk; 
III miejsce – Marta Kalbarczyk. 
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O porządek miasta 
zadba „Beti”

Kolejny raz Świat został 
posprzątany
16„Beti” – takie imię otrzymała 

śmieciarka jeżdżąca po hrubie-
szowskich ulicach. W dniu 9 
sierpnia na placu przed Hrubie-
szowskim Domem Kultury, roz-
strzygnięto konkurs plastyczny 
pn. „Udekoruj naszą śmieciarkę”, 
zorganizowany przez PGKiM 
Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubie-
szowie. Samochód nie tylko 
zyskał nowe imię ale i kolorową 
szatę graficzną.

Nagrody wręczyła Marta 
Majewska Burmistrz Miasta 
oraz Małgorzata Bocheńska 
Prezes spółki. Komisja kon-
kursowa postanowiła przyznać 

nagrody dla: Oliwii Zamoj-
tel, Niny Dąbrowskiej, Kariny 
Leśniak - uczennicom Szkoły 

Podstawowej Nr 2 oraz Hannie 
Kuźniarskiej ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 w Hrubieszowie.

września uczniowie 
z  hrubieszowskich 
szkół i  przedszkoli 

oraz osadzeni z  Zakładu Karne-
go w Hrubieszowie po raz kolej-
ny przystąpili do Akcji „Sprząta-
nie Świata – Polska” w  ramach 
polskiej edycji międzynarodo-
wego ruchu na rzecz ochrony 
środowiska „Clean up the World”. 

To już 29. Finał w Polsce, a ha-
sło tegorocznej akcji to „Wszyst-
kie śmieci są nasze”. 

W  tym roku uczestnicy sku-
pili się na wysprzątaniu terenów 
zielonych naszego miasta. 

Worki i  rękawice dostarczyła 
Gmina Miejska Hrubieszów, na-
tomiast uczestnicy wzięli sobie 

za punkt honoru wypełnienie 
ich po brzegi. W  ramach akcji 
zebrano aż 570 kg śmieci!

35 lat Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
Z espół Pieśni i  Tańca 

Ziemi Hrubieszowskiej 
świętował swój Jubileusz. 

A było co świętować, bo zespół 
jest z nami już ponad 3 dekady.

Z okazji Jubileuszu w dniach 
28-29 października odbyły się 
dwa koncerty - familijny i galo-
wy. Na deskach sali widowisko-
wej Hrubieszowskiego Domu 
Kultury, zaprezentowało się po-
nad 200 tancerzy.

Zespół Pieśni  i  Tańca Zie-
mi Hrubieszowskiej powstał 

w  1987 roku z  inicjatywy Gra-
żyny Temporowicz - choreogra-
fa i  kierownika artystycznego 
zespołu.

Po 35 latach istnienia w  ze-
spole funkcjonuje sześć grup 
tanecznych, licząc 120 osób, 
a  wychowało się w  nim blisko 
2 tys. tancerzy. Zespołowi to-
warzyszy kapela ludowa, która 
upowszechniła pieśń „Hrubie-
szowska Ty Ziemico”, swoisty 
hymn regionu i  wizytówka ze-
społu.
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Posiedzenie Zarządu 
Związku Miast Polskich

Budżet Obywatelski 
zrealizowany 

Nie ustajemy w pomocy 

dniu 23 września, po 
raz pierwszy w Hru-
bieszowie odbyło się 

Posiedzenie Zarządu Związku 
Miast Polskich. Obrady skupiły 
się wokół wielu trudności, z ja-
kimi borykają się i będą borykać 
samorządy w najbliższym czasie. 
Głównie, w zakresie cen zakupu 
energii i gazu. ZMP jest stowarzy-

szeniem, które skupia ponad 350 
Polskich miast, mającym na celu 
wspieranie idei samorządu tery-
torialnego oraz dążenie do gospo-
darczego i społeczno-kulturalne-
go rozwoju miast. Miasto Hru-
bieszów przystąpiło do Związku 
Miast Polskich w 2020 roku.

Jak tłumaczy Burmistrz Marta 
Majewska - ZMP jest jedyną sa-

morządową organizacją, na forum 
której liderzy z miast różnej wiel-
kości, reprezentujący różne opcje 
polityczne, dzielą się doświadcze-
niami na temat codziennego za-
rządzania i wspólnie wypracowują 
jednolite stanowiska w sprawach 
ważnych dla polskich miast. 

iejska Biblioteka Pub-
liczna w Hrubieszowie 
w  ramach Budżetu 

Obywatelskiego wzbogaciła zbio-
ry w  książki z  dużym drukiem, 
audiobooki oraz gry planszowe 
dla rodzin i pasjonatów. Zorgani-
zowane zostały również  spotka-

nia z osobami znanymi z mediów, 
świata kultury i literatury.

Przy Szkole Podstawowej 
Nr 3, została zagospodarowana 
przestrzeń wokół boisk Orlika. 
Zamontowano elementy parku 
Street Workout. Plac to kompak-
towe urządzenia sprawnościowe 

łączące w sobie klasyczne drabin-
ki i drążki z urządzeniami siłowni 
plenerowej. Park Street Workout 
został postawiony również na te-
renie przy Szkole Podstawowej Nr 
1 w Hrubieszowie. 

omoc uchodźcom wojennym 
z Ukrainy trwa nadal, a Hru-
bieszów z  pewnością zapisał 

się w historii jako „stolica pomaga-
nia”.  Należy podkreślić, że miasto 
Hrubieszów NIE PONOSI KOSZ-
TÓW UTRZYMANIA punktu 
recepcyjnego w  HOSiR , wszelkie 
wydatki leżą po stronie  Lubelskie-
go Urzędu Wojewódzkiego. 

W  ramach posiedzenia Miej-
skiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w  Hrubieszowie 
w  dniu 26 września, odbyły się 
warsztaty Planowania Awaryjne-
go. W  trakcie spotkania opraco-
wywano strategię reagowania na 
kolejne fale uchodźców, biorąc 
pod uwagę możliwe scenariu-
sze rozwoju sytuacji za naszą 

wschodnią granicą. Warsztaty 
pozwoliły na określenie kluczo-
wych kierunków działań w  przy-
szłości, wykorzystując dotychcza-
sowe doświadczenie. Współorga-
nizatorami przedsięwzięcia byli 
pracownicy Biura Terenowego 
Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców 
(UNHCR) w Lublinie.

O  ogromnej roli miasta Hrubie-
szowa, mieszkańców, wolontariuszy, 
instytucji i  wszystkich organizacji, 
Burmistrz Marta Majewska, przed-
stawiła  podczas wizyty w  Parla-
mencie Europejskim w  Brukseli.  
10 listopada, na zaproszenie Pa-
wła Szefernakera,  Pełnomocnika 
Rządu ds. Uchodźców Wojennych 
z  Ukrainy w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji, 
uczestniczyła wraz przedstawicie-
lami władz samorządowych i orga-
nizacji pozarządowych w  debacie 
poświęconej pomocy uchodźcom. 
Od początku wojny, Polacy, wolon-
tariusze, mieszkańcy Hrubieszowa 
otworzyli nie tylko swoje serca czy  
domy, ale otworzyli całe dobro by 
nieść pomoc potrzebującym. Bur-

mistrz Hrubieszowa, Marta Ma-
jewska w  trakcie debaty wezwała 
do solidarności z Polską. Słowo so-
lidarność, które wielokrotnie dzisiaj 
wybrzmiało, nabiera dziś nowego 
historycznego wymiaru i znaczenia. 
My jako Polska mamy prawo na tę 
solidarność liczyć, mamy prawo tej 
solidarności oczekiwać –podkreśliła 
w swojej wypowiedzi. 

Weekend świadomości 
po raz drugi 

października, Mar-
szem Różowej i  Nie-
bieskiej wstążki rozpo-

częła się druga edycja Weekendu 
Świadomości w Hrubieszowie. 

Cykl bezpłatnych spotkań, 
szkoleń i  paneli dyskusyjnych 
dotyczących świadomości pro-

filaktyki przeciwnowotworowej 
i  zdrowia zorganizowała Hru-
bieszowska Rada Kobiet wspól-
nie z Burmistrz Miasta. Wykłady 
prowadzili: dr Piotr Zierebiec 

- rehabilitant współpracujący 
z  Amazonkami, Anna Maliń-
ska – specjalista pielęgniarstwa 

ginekologiczno-położniczego 
oraz Renata Kleczkowska-Pałka 

– dietetyk. Kulminacją spotkania 
były wzruszające historie– Mag-
daleny Bień i Jolanty Kraj, kobiet, 
które mimo raka piersi, walczą, 
wspierają innych i po prostu cie-
szą się życiem. 

22

Profilaktyka 
od podstawówki

udowanie świadomo-
ści profilaktyki i dbania 
o zdrowie u dziewcząt od 

najmłodszych lat jest niezmier-
nie ważne, dlatego 29 listopada 
w Szkole Podstawowej Nr 2, 

uczennice klas 7 i 8 dowiedziały 
jak ważne są regularne badania. 

Spotkanie z wykwalifikowaną 
położną Anną Malińską, przy-
niosło sporą dawkę wiedzy o te-
matach w życiu dziewcząt, czę-

sto będącymi tematami „tabu”. 
Hrubieszowskie Amazonki na 
fantomach, krok po kroku po-
kazały jak badać piersi i opowie-
działy dziewczętom swoje histo-
rie walki z chorobą.
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Bądź jak biblioteka - żyj sto lat 

Święto 
Hrubieszowskich 
Seniorów

M

W

iejska Biblioteka Pub-
liczna w Hrubieszowie 
jest najstarszą instytu-

cją kultury w mieście. Placówka 
zmieniła się na przestrzeni lat, 
stając się z  czasem miejscem 

spotkań kulturalnych, a nie zwy-
kłą „wypożyczalnią” książek. Ta 
nowoczesna instytucja z  trady-
cjami historycznymi, która nie-
ustannie się rozwija ale przede 
wszystkim dba o czytelnictwo. 

Podczas jubileuszowych ob-
chodów, które odbyły się 20 paź-
dziernika, swój wykład wygłosiła 
Maria Deskur - wydawca, Preze-
ska Fundacji Powszechnego Czy-
tania, ekspert upowszechniania 

czytania, która od prawie dwóch 
dekad pracuje na rynku książki.

Kolejnym gościem była Olga 
Bończyk - aktorka, wokalistka, 
autorka tekstów.

Przed MBP kolejne wyzwania 
jednak już w  nowym miejscu. 

„Biblioteka idzie na swoje” - po-
wiedziała podczas przemówienia 
Sekretarz Miasta Monika Podo-
lak, która wręczyła na ręce Dy-
rektor Jolanty Janiec symbolicz-
ne klucze do nowego budynku.

W 2023 r. MBP będzie miała 
swoją siedzibę w  Hrubieszow-
skim Centrum Dziedzictwa. 
Będą tam również działać: Cen-
trum Wolontariatu, Uniwersy-
tet III Wieku, Centrum Partner-
stwa Publiczno – Społecznego 
oraz Fundacja Kultury i  Przy-
jaźni Polsko - Francuskiej im. 
Stefana i Krystyny Du Chateau.

tym roku Klub Zło-
tego Wieku, dzia-
łający przy Hrubie-

szowskim Domu Kultury przy 
wsparciu Hrubieszowskiej 
Rady Seniorów, 15 listopada 
zorganizowali bal.

W  życiu na nic nie jest za 
późno, a  Hrubieszowscy senio-
rzy są niezwykle aktywni. Ich 
rola w  zakresie zwiększenia 
integracji międzypokoleniowej 
jest nieoceniona, a  aktywność 
w  życiu kulturalnym to god-
ny wzór do naśladowania dla 
wszystkich grup społecznych 
w  naszym mieście. Atmosfe-

ra spotkania była jak zawsze 
wyjątkowa, wypełniona dobrą 
zabawą i  humorem. W  spot-
kaniu udział wzięła Burmistrz 
Marta Majewska, która złożyła 
serdeczne życzenia ale również 
poruszyła tematy związane 
z  problemami, bezpieczeń-
stwem oraz potrzebami osób 
starszych w mieście. 

Drodzy Seniorzy, jesień życia 
może mieć wiele pięknych barw, 
dziękujemy, że pokazujecie to 
naszym mieszkańcom każdego 
dnia. Wszystkiego najlepszego 
w  zdrowiu i  pogodzie ducha -  
złożyła życzenia Burmistrz.

Książki wyszły 
do ludzi! 

Festiwal Europa 
na ludowo 

Rubienalia 2022

Scena po liftingu 

W
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Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania 
lokalna „stulatka”, uro-

czyście oddała do użytku miesz-
kańcom Hrubieszowa pierwsze 
domki bookcrossingowe.

Miejska Biblioteka Publiczna 
realizuje projekt „Bilans Stulat-
ki — książka najlepszym lekar-
stwem”, a  jednym z  jego elemen-
tów jest zaoferowanie mieszkań-
com domków bookcrossingo-
wych pełnych książek dla dzieci 
i dorosłych.

Decyzją Biblioteki i  mieszkań-
ców miasta, domki bookcros-
singowe znalazły się w  trzech 
różnych miejscach: w  parku, na 
Sławęcinie przy Przedszkolu 
Miejskim Nr 3 oraz przy zbiegu 
ulicy Ludnej i  Prostej, przy Zie-
lonym Rynku. Na każdym z  3 
domków znajduje się informacja, 
jak działa bookcrossing. Wspól-
nie z MBP zapraszamy do zabawy 
w uwalnianie książek! Teraz krok 
po Twojej stronie — skorzystaj 
z książki lub uwolnij swoje!

lipca na placu przed 
Hrubieszowskim Do-
mem Kultury, odbyła 

się  XV edycja Festiwalu „Eu-
ropa na ludowo - Hrubieszów 
2022”. To cykliczne  między-
narodowe, święto, połączone 
z  kultywowaniem dawnych 
tradycji tańca, śpiewu i  stroju. 
W  tym roku zaprezentowały 

się zespoły: Czerwona Ruta 
z Ukrainy, Zespół Bafpu Ballet 
Folclórico de Pucón z  Chile 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Zie-
mi Hrubieszowskiej.

 Zastępca Burmistrza Miasta 
Paweł Wojciechowski wręczył 
pamiątkowe upominki ze-
społom prezentującym swoje 
umiejętności podczas koncertu.

ubienalia to trady-
cyjna impreza orga-
nizowana w  rocznicę 

uzyskania przez Hrubieszów 
praw miejskich. W tym roku 
od tego wydarzenia mijają już 
622 lata. W  trakcie dwudnio-
wych obchodów organizato-
rzy zapewnili szereg atrakcji, 
można było odwiedzić kramy 

z  lokalnym rękodziełem, za-
smakować dań kuchni świata 
serwowanych w food trakach, 
a  na scenie odbywały się po-
tyczki żakowe o  berło króla 
Władysława Jagiełły, w  któ-
rym rywalizowała hrubie-
szowska młodzież. Gwiazdą 
wieczoru był koncert zespołu 
Jary Oddział Zamknięty.

H r u b i e s z o w s k i m 
Domu Kultury, zosta-
ła zmodernizowana 

scena na sali widowiskowej. Re-
mont obejmował, wymianę pod-
łogi,  zabezpieczenie jej twardym 
olejowoskiem, renowację frontu 
sceny oraz wymianę okotarowa-
nia i kurtyn scenicznych.
Inwestycja została zrealizowana 
w ramach  projektu pn. „ Moder-

nizacja sceny Hrubieszowskiego 
Domu Kultury”,  w ramach pro-
gramu „Infrastruktura domów 
kultury”, finansowanego ze środ-
ków pozostających w dyspozycji 
Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z  Funduszu Promocji Kultury. 
Wartość projektu to 162 386 zł, 
z  czego otrzymane dofinanso-
wanie wyniosło 80 000 zł.
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W hołdzie Prusowi i Miastu jego narodzin

Współpraca Rad Seniorów 

19

H

maja obchodziliśmy 
110. rocznicę śmier-
ci Bolesława Prusa, 

jednego z  najwybitniejszych 
pisarzy polskich. Urodzony 
w  Hrubieszowie artysta, obec-
nie  kojarzony jako starszy po-
ważny dżentelmen w okularach 
i z bródką. 

Aby przypomnieć o  wartoś-
ciach, które przekazywał Bole-
sław Prus - a  właściwie Alek-
sander Głowacki – w  mieście 
odbyło się szereg wydarzeń 
i spotkań.  W rocznicę śmierci 
pisarza, uczniowie i  nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej Nr 1, 
przemaszerowali ulicami mia-
sta składając kwiaty pod po-
mnikiem swojego patrona.

19 sierpnia w  Hrubieszow-
skim Domu Kultury, odbyło się 
spotkanie ze Zbigniewem Gro-
chowskim, historykiem i  pisa-
rzem, miłośnikiem Hrubieszo-
wa. Autor zdradzał ciekawostki 
o Prusie, jego życiu i twórczości. 

30 września, odsłonięto mu-
ral przedstawiający sylwetkę 
Bolesława Prusa oraz Stani-
sława Leśmiana, który usytuo-
wany jest na budynku hrubie-
szowskiej jedynki. 

Zebrani pod szkołą goście 
w  towarzystwie bohaterów 

„Lalki” Bolesława Prusa – Łę-
ckiej i  Wokulskiego poprowa-
dzili uroczysty pochód ulicami 
Hrubieszowa, by pod domem 
urodzenia pisarza i pod pomni-
kiem poświęconym jego osobie 
złożyć symboliczne kwiaty.

W  swoim przemówieniu 
Marta Majewska Burmistrz 
Miasta Hrubieszowa powie-
działa: Wydarzenie zorganizo-
waliśmy pod hasłem „W hołdzie 
Prusowi  i Miastu jego narodzin” 
chcąc kultywować i  upowszech-
niać wartości, które uosabia: 
idee pracy organicznej, utylita-
ryzm, aktywność społeczną oraz 
gotowość do pomocy drugiemu 
człowiekowi w potrzebie.

Burmistrz zwróciła się rów-
nież do najmłodszych miesz-
kańców i przytoczyła słowa Mi-
strza z powieści Emancypantki: 
Jak młode drzewo co roku wy-
puszcza gałązkę, która z biegiem 
lat staje się konarem i  rodzi 
nowe gałązki, tak z młodej duszy 
co pewien czas wytryska nowa 
siła i staje się źródłem mnóstwa 
uczuć, uzdolnień i czynów.

Tego dnia plac przed HDK 
zamienił się w  ulicę z  „Lalki”. 
Można tam było zajść do skle-
pu Rzeckiego, zobaczyć Łęcką 
i Wokulskiego w kawiarni oraz 
podziwiać muzykę katarynia-
rza i  tańczące przy niej lalki 
z pozytywki.  Kto chciał, mógł 
również poznać historię bied-
nych dzieci – Antka i  Rozalki 
oraz smutne życie bohaterów 

„Kamizelki”. W  odległą prze-
szłość zabrał nas ze sobą na 
chwilę dumny Faraon, a swym 
urokiem zachwycały bohaterki 
noweli Bolesława Prusa. 

rubieszowska Rada 
Seniorów gościła 
członków Krakow-

skiej Rady i  przedstawicieli 
Klubów Seniora. Celem spot-
kania była wymiana doświad-

czeń w  działalności środowisk 
senioralnych, integracja oraz 
promocja naszego miasta. 
Ważnym punktem programu 
dla gości z Krakowa była wizy-
ta w rodzinnym domu profeso-

ra Zina, gdzie seniorzy mogli 
poczuć klimat życia małego 
Wiktora.

Odpowiadając na zaprosze-
nie hrubieszowscy seniorzy 
zawitali do Krakowa. 22 wrześ-

nia, uczestniczyli w  Międzyna-
rodowych Senioraliach. To już 
dziewiąta edycja imprezy, która 
w tym roku zgromadziła ponad 
3 tys. osób. To niesamowite spot-
kanie, które zachęca seniorów 

do aktywności, porusza tematy 
najważniejsze, edukuje, integru-
je i jednocześnie zaprasza do do-
brej zabawy –wspomina Emilia 
Feliksiak Przewodnicząca Rady 
Seniorów - i dodaje -  w Senio-

raliach uczestniczyliśmy po raz 
drugi i na pewno nie ostatni.
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Hrubieszów liderem 
wśród gmin

Nagrody Trzeciego 
Sektora rozdane

„Zośka” 
z certyfikatem

W

WOd

edług rankingu 
Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokal-

nej i  Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, miasto Hrubie-
szów jest najlepiej zarządzane 
wśród gmin powiatu hrubie-
szowskiego. 

Ideą konkursu jest wyłonie-
nie i promowanie gmin wyróż-

niających się pod względem 
rozwoju społeczno-gospodar-
czego na terenie woj. lubelskie-
go, a Hrubieszów z pewnością 
do takich należy.

9 grudnia, Burmistrz Mar-
ta Majewska odebrała tytuł 

„Miasto Hrubieszów - Lider 
w  Rankingu Gmin Woje-
wództwa Lubelskiego 2022 

w powiecie hrubieszowskim”.
Dziękuję wszystkim, którzy 

codziennie pracują dla naszego 
miasta, wszystkim, którzy kibi-
cują, ale i tym, którzy wszelką 
krytyką tak naprawdę zachę-
cają do poprawy naszego dzia-
łania i podejmowanych decyzji 

– podkreśla Burmistrz.

dniach 27-28 wrześ-
nia, odbyło się Lu-
belskie Forum NGO 

2022, organizowane w  ramach 
Lubelskiego Forum Inicjatyw 
Pozarządowych.

To coroczne wydarzenie, 
które skupia przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, 
jednostek samorządu teryto-
rialnego, podmiotów ekonomii 
społecznej i  liderów społecz-
ności lokalnych. Podsumowa-

niem spotkania jest wręczenie 
„Nagrody Trzeciego Sektora”, 
która przyznawana jest przez 
Radę Działalności Pożytku 
Publicznego Województwa Lu-
belskiego.

W  kategorii „Osobowość”, 
nagrodę odebrała Emili Felik-
siak - Prezes Towarzystwa Re-
gionalnego Hrubieszowskiego, 
natomiast wyróżnienie w  kate-
gorii „Wolontariusz roku 2021”, 
odebrał Marek Maciejczyk. 

14 października,  
H r u b i e s z o w s k a 
Spółdzielnia Socjal-

na im. Zośki, może szczycić się 
certyfikatem - Znak Promocyj-
ny Ekonomii Społecznej „Zakup 
Prospołeczny”, w  kategorii  usłu-
ga. Spółdzielnia, która prowadzi 
Przedszkole Terapeutyczne „Leś-
na Polna”, dzienną opiekę nad 
dziećmi „Przytulankowo”, Nie-
publiczną Poradnię Psychologicz-

no – Pedagogiczną i  salę zabaw,  
funkcjonuje od lipca 2021 r. i  za-
trudnia 11 osób. 

Na sukces składa się praca całego 
zespołu, a  ja mam to szczęście, że 
otaczają mnie wspaniali i  otwarci 
ludzie – podkreśla Prezes spół-
dzielni Diana Czyrka-Wietrzyk 
(na zdjęciu) – i  dodaje - dziękuję 
członkom zarządu Kamili i Piotro-
wi oraz pracownikom spółdzielni, 
to nasz wspólny sukces. 

Dyplomy Uznania 
dla Miasta 
i Mieszkańców

Polka XXI wieku

Hrubieszów drugi raz 
„Gminą na 5”! 

26
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maja w  Lubelskim 
Urzędzie Woje-
wódzkim, Burmistrz 

Hrubieszowa Marta Majewska, 
odebrała z rąk Wojewody Lubel-
skiego Lecha Sprawki Dyplom 
Uznania za świadectwo soli-
darności i  zasługi społeczności 
Miasta Hrubieszowa w  czasie 
kryzysu migracyjnego oraz za-
angażowanie w  niesienie pomo-
cy uchodźcom z Ukrainy.

Wojewoda docenił odpowie-
dzialność mieszkańców, świado-
mość zagrożenia i  wzajemną tro-
skę o zdrowie oraz niezwykłą mo-
bilizację i zaangażowanie w walce 
z pandemią COVID-19, a w szcze-
gólności za zajęcie I miejsca w re-
gionie zamojskim w  konkursie 

Najbardziej Odporna Gmina.
 To NASZA nagroda – nas 

wszystkich mieszkańców Hrubie-
szowa oraz wszystkich, którzy 
w  tym trudnym okresie tworzyli 
i  tworzą z  nami jedną wielką 
pomocową społeczność! – pod-
kreśla Burmistrz Majewska. 
Dziękuje Wam Kochani serdecz-
nie po raz kolejny z całego serca! 
I po raz kolejny głośno mówię, że 
jestem dumna, reprezentując tak 
wspaniałe miasto i  jego miesz-
kańców. To dla mnie zaszczyt! 
Panu Wojewodzie Lubelskiemu 
Lechowi Sprawce dziękuję za 
współpracę, zauważenie i  doce-
nienie naszego wysiłku w tworze-
niu tego co wspólnie udało nam 
się zorganizować! 

odczas Konferencji 
Polka XXI na uroczy-
stej Gali w  Warszawie, 

która odbyła się 31 maja Bur-
mistrz Miasta Hrubieszowa 
Marta Majewska odebrała wy-
jątkową nagrodę, Polka XXI 
wieku w kategorii Samorząd.

Kapituła konkursowa uargu-

mentowała swoją decyzję, doce-
niając konsekwentne zaangażo-
wanie Burmistrz w budowanie 
poczucia lokalnej tożsamości 
w  ramach akcji „Hrubieszów 
Jestem Stąd” oraz koordynację 
działań w  mieście Hrubieszów 

– „stolicy pomagania” - po wy-
buchu wojny w Ukrainie.

Kapituła doceniła odważne 
wkraczanie w  różne obszary 
aktywności miasta od sfery in-
frastrukturalnej, poprzez eko-
nomię społeczną, kreatywną 
gospodarkę lokalną czy inno-
wacyjną edukację, stawiając na 
zrównoważony rozwój miasta.

rubieszów już po raz 
drugi znalazł się w   
gronie laureatów kon-

kursu organizowanego przez  
Instytut Przedsiębiorstwa 
Szkoły Głównej Handlowej 
w   Warszawie. Oznacza to, że 
miasto nadal prezentuje wyso-
ki poziom standardów obsługi 
małych i  średnich przedsię-
biorstw.

Tegoroczna edycja badań 
w zakresie innowacji i dobrych 
praktyk w  obszarze wspiera-
nia inwestycji przez samorządy 
lokalne to kontynuacja badań 
ukierunkowanych na pozyska-
nie oraz podniesienie jakości 
obsługi poszczególnych grup 
interesariuszy przez gminy tj.: 
inwestorów, przedsiębiorców, 
turystów oraz mieszkańców.

Przeanalizowano 687 jed-
nostek samorządu terytorial-
nego, wyróżniono 54 w  tym 

Miasto Hrubieszów. Wyróż-
nione jednostki samorządowe 
oceniane były na podstawie 
kilku czynników m.in. audytu 

stron internetowych, anali-
zy  kontaktu elektronicznego  
z  gminami  oraz  badania  me-
todą  tajemniczego klienta.
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IWESTYCJE
Kryta pływalnia

Na krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w  Hru-
bieszowie, trwają odbiory końcowe i  wkrótce długo wycze-
kiwana inwestycja zostanie udostępniona dla mieszkańców. 
Pływalnia składa się z hali basenowej ze zjeżdżalnią, gdzie mieści się 
basen pływacki, rekreacyjny, brodzik dla dzieci, saunarium, a także 
strefa szatni, mała gastronomia, węzły sanitarne, pomieszczenia tech-
niczne i administracyjno-biurowe. Choć oficjalnej daty otwarcia jesz-
cze nie ma, to można stwierdzić, że wszelkie prace i formalności zwią-
zane z  oddaniem inwestycji do użytku dobiegają końca i  niebawem 
kryta pływalnia zostanie otwarta dla mieszkańców, gości oraz turystów.

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 1
Prace na Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 na 

przebiegają zgodnie z  harmonogramem i  z  nowym rokiem ucz-
niowie będą w  pełni korzystać z  nowoczesnego kompleksu. Do-
datkowo odnowione zostaną pomieszczenia szatni i  pryszniców 
w starym łączniku między nową halą, a budynkiem szkoły.

Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa
Dawny Syndykat w Hrubieszowie, gdzie powstało Hrubieszow-

skiego Centrum Dziedzictwa, jest już po remoncie i można śmia-
ło powiedzieć, że to obecnie najpiękniejszy budynek mieście.

Gmach wypiękniał i na zewnątrz i od środka. Obecnie trwa wy-
posażanie obiektu m.in. sprzęt elektroniczny, gry i zabawki edu-
kacyjne.

Niemal cały parter zajmie Miejska Biblioteka Publiczna. Poza 
tym w Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa nadal swoją siedzi-
bę będzie miała Fundacji Du Chateau. Wygospodarowane zostały 
również pomieszczenia dla Centrum Wolontariatu, Centrum Part-
nerstwa Publiczno-Społecznego, Klubu Seniora.

Remonty dróg i chodników
Pogoda w tym sezonie sprzyjała sprzyjała remontom więc Miej-

ska Służba Drogowa w Hrubieszowie, intensywnie pracowała przy 
modernizacji dróg, chodników i  parkingów. Zakończono rea-
lizację projektu zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2022 tj. budowę chodnika łączącego ulicę Podzamcze z uli-
cą Piłsudskiego. Chodnik obok Miejskiego Przedszkola Nr 1 ma 
nową nawierzchnię. Powstały również miejsca parkingowe przy ul. 
Rynek 9. Przy ul. Zamojskiej, oprócz remontu parkingu ogrodzo-
ny został plac zabaw. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 
Przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego w  Hrubie-

szowie został ogłoszony. Inwestycja będzie dotyczyła komplekso-
wej wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
lampy LED oraz budowie oświetlenia ulicznego przy ulicy Armii 
Krajowej i ulicy Ogrodowej. Dzięki temu znacznie poprawią się 
warunki bezpieczeństwa i  komfort uczestników ruchu pieszego 
i  drogowego oraz zostaną zminimalizowane koszty eksploatacji 
oświetlenia w mieście. 

Hrubieszowskie Centrum DziedzictwaSala konferencyjna HCD Kryta pływalnia przy SP2 - hala basenowa 

Sala Gimnastyczna przy SP 1

Sala Gimnastyczna przy SP 1
Remont odcinka traktu pieszego 

z ul. Ceglanej do ul. Grunwaldzkie Przebudowa chodnika przy ulicy Żeromskiego Miejsca parkingowe przy ul. Zamojskiej po remoncie 

Nowa nawierzchnia na skrzyżowaniu ulic Reja i Kochanowskiego

Wnętrza HCD
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Hrubieszowski sport ma już 100 lat! 

Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2022/2023 
MKS „Unia” Hrubieszów

M inione sto lat to histo-
ria hrubieszowskich 
klubów sportowych 

i  dyscyplin, które przez lata 
rozwijały się na terenie Hru-
bieszowa. Przez cały 2022 rok 
trwały obchody tej rocznicy. 
Gala Jubileuszowa podsumo-
wująca 100 lat Hrubieszowskie-
go Sportu 1922-2022, odbyła 
się 16 września w HDK.

Marta Majewska Burmistrz 
Miasta Hrubieszowa w  swoim 
przemówieniu przekazała wy-
razy uznania i  podziękowania 
osobom, które na różne spo-
soby przyczyniły się do pielęg-
nowania żywych sportowych 
tradycji w  Hrubieszowie. To 
właśnie dla Was wybito 100 me-
dali na stulecie hrubieszowskie-
go sportu – mówiła Burmistrz.

Laureatów wyłoniła Hru-
bieszowska Rada Sportu, któ-
ra składa się z  przedstawicieli 
różnych dyscyplin sportowych, 
a medale 100-lecie hrubieszow-
skiego sportu otrzymali: za-
wodnicy lekkiej atletyki, trene-
rzy i działacze - Rafał Fedaczyń-
ski, Piotr Kitliński, Artur Kern, 
Dorota Fojcik-Brzozowska, 
Karolina Gajewska, Małgorza-
ta Muzyczuk, Marek Ambroży 
Kitliński, Ewa Musur, Marzan-
na Ulidowska-Helbik, Marek 
Watras, Łucja Watras, Maria 
Paczos, Mirosław Kamień, To-
masz Magdziak, Edmund Su-
lowski, Michał Śliwiński, Józef 
Wąsiel, Paweł Szostak, Robert 
Łukasiewicz, Sylwia Dąbrow-
ska, Maja Hojda, Agnieszka Bo-
jarczuk, Janusz Jakubiak, Zbi-
gniew Sadlej, Jolanta Pańczyk-

-Korkosz, Jan Kondrak, Edyta 
Litwiniuk; zawodnicy sekcji 

podnoszenia ciężarów i  trene-
rzy tej dyscypliny oraz działacze 

- Henryk Lebiedowicz, Antoni 
Czerniak, Leszek Tarnawski, 
Marcin Kusiak, Tomasz Pań-
ko, Andrzej Chwedczuk, Kamil 
Kopytko, Diana Flak, Marcin 
Kondziołka, Sylwia Lalik, Ja-
kub Dziewiczkiewicz, Natalia 
Bobrowska, Julia Janiak, Mi-
chał Kościuk, Adam Sarzyński, 
Dorota Chudzik, Emil Koszał-
ka, Kinga Kwiatkowska, Artur 
Psionka, Artur Pomiankiewicz, 
Marlena Chudzik, Klaudia Wit-
kowska, Anna Piasecka, Agata 
Tyszko, Wiktoria Litwin, Piotr 
Woźniak (pierwszy medalista 
w  historii sekcji podnoszenia 
ciężarów), Dominik Jaros, Mi-
chał Puchala, Paulina Pańko, 
Ewelina Pyrz, Andrzej Gaweł, 
Ewa Mizdal-Usowska; zawod-
nicy i trenerzy piłki nożnej -To-
masz Kiełbowicz, Janusz Rybak, 
Dawid Nowak, Zbigniew Lebie-
dowicz, Krzysztof Marchewka, 
Marian Cisło, Piotr Stadnicki, 
Mirosław Nowak, Andrzej Ja-
worski, Marcin Nowak, Dawid 

Borys, Ryszard Wołoszyna 
i  Piotr Wierzbicki; szczypiorni-
stów i ich trenerów - Arkadiusz 
Urbaniak, Antoni Nieradko 
i  Jan Pastuszak; modelarstwo 
lotnicze - Leszek Kryszczuk, 
Piotr Wielosz-Hałasa, Dominik 
Skwarek i Lech Kasprowicz; ko-
larstwo - Jan Józef Buczak i Jan 
Zderkiewicz; unihokej - Miro-
sław Dąbrowski, Krzysztof Dą-
browski, Łukasz Wojciechowski 
i  Monika Machometa; prezesi 
klubów sportowych i  działa-
cze - Tadeusz Romaszko, Marek 
Wołos, Ryszard Nowak, Krzysz-
tof Brudnowski, Zdzisław Ko-
sakowski, Bogusław Lachowicz, 
Zbigniew Krawczuk, Leon 
Wodziński, Wioletta Krawczuk, 
Danuta Muzyczka, Franciszek 
Skierski, Kazimierz Małyska, 
Eugenisz Paczała i  Andrzej 
Podlewski.

Medale otrzymali także sym-
patycy hrubieszowskiego spor-
tu - Marek Szkolnikowski, dy-
rektor TVP Sport, Rafał Patyra, 
dziennikarz Sportowy TVP, 
Dariusz Górski – Fundacja Ka-

zimierza Górskiego, Sławomir 
Majcher, dyrektor Muzeum 
Sportu i  Turystyki w  Warsza-
wie, Maciej Petruszenko i Artur 
Wojdat.

Za debiuty sportowe medale 
otrzymali: Kacper Chmielewski 
(lekkoatletyka), Ryszard Po-
znański (podnoszenie ciężarów), 
Jakub Wezgraj (modelarstwo 
lotnicze) i Matylda Bień (karate).

Medale przyznano także  
zmarłym sportowcom i  dzia-
łaczom. Wyróżnieni: Andrzej 
Kulczyński, Andrzej Greszeta, 
Mirosław Szuprer, Janina Ewia 
Kitlińskiej i Wiesław Korczak.

Podczas Gali wręczone zo-
stały tytuły Honorowego Am-
basadora Hrubieszowa. Sta-
tuetki  odebrali w  kategorii 
Organizacja – Towarzystwo 
Regionalne Hrubieszowskie 
reprezentowane przez Prezes 
Emilię Feliksiak, w  kategorii 
Osoba - Leszek Kryszczuk tre-
ner sekcji modelarstwa lotni-
czego UKS „Jedynka”.

Wydarzenie swoim występem 
uświetnił były lekkoatleta Unii 

Hrubieszów, Jan Kondrak wraz 
z kolegami z Lubelskiej Federa-
cji Bardów – Markiem Andrze-
jewskim i Piotrem Selimem.

W  holu HDK stanęły dwie 
okolicznościowe wystawy. „Set-
na rocznica urodzin Kazimie-
rza Górskiego, trenera tysiąc-
lecia”, pochodząca z  zasobów 
Muzeum Sportu i  Turystyki 
w Warszawie i wystawa „Histo-
ria pewnego zdjęcia… W  kli-
macie hrubieszowskiego spor-

tu”, która powstała dzięki oso-
bom pełnym pasji oraz miłości 
do sportu i fotografii. Autorem 
większości zdjęć był Andrzej 
Kulczyński lekkoatleta i  trener, 
który zmarł w  2017 roku ale 
znalazły się również zdjęcia 
przekazane przez Leszka Krysz-
czuka, Leszka Tarnawskiego, 
Grażynę Kubiak oraz miesz-
kańców Hrubieszowa, którzy 
chceli pozostać anonimowi. 

Prezes Zarządu 
Wioletta Krawczuk:

Podsumowując rundę jesien-
ną sezonu 2022/2023 z pewnoś-
cią mogę stwierdzić, że marzenia 
się spełniają. Wspaniała historia 
tworzy się na naszych oczach.  

Dwa lata temu, gdy zosta-
łam Prezesem Zarządu MKS 

„Unia” Hrubieszów, zastałam 
klub z  ogromnymi problemami 
organizacyjnymi, nie mieliśmy 
trenera zespołu seniorów oraz 
brakowało zawodników do gry. 
Teraz jesteśmy już na szczytach 
naszych wspólnych marzeń. Cel 
jaki sobie postawialiśmy przed 

rozpoczęciem sezonu to górna 
część tabeli zamojskiej klasy 
okręgowej. Na półmetku roz-
grywek mogę stwierdzić, że ten 
cel został zrealizowany. Teraz 
przed nami okres przygotowaw-
czy, który musimy ciężko prze-
pracować. Mnie jako Prezesa 
czekają rozmowy zarówno z  za-
wodnikami z obecnej kadry, jak 
i  z  ewentualnymi wzmocnienia-
mi. Na pewno dojdzie do pew-
nych roszad w składzie, ale będą 
to tylko zmiany kosmetyczne. 
Jednak w  tej chwili jest jeszcze 
za wcześnie, aby mówić o szcze-
gółach. Dziękuję przede wszyst-

kim władzom miasta, sponso-
rom, zawodnikom,  trenerowi, 
kierownikowi drużyny, kibicom 
i wszystkim, tym którzy wspiera-
li nas od początku do końca!

Patryk Bielecki Kierownik 
Drużyny:

Po rundzie jesiennej sezonu 
2022/2023, zajmujemy znako-
mite drugie miejsce w tabeli za-
mojskiej klasy okręgowej, a więc 
cel jaki postawił przed nami 
Zarząd Klubu udało się zrealizo-
wać. Musimy jednak pamiętać, 
że to dopiero połowa drogi do 
sukcesu. Wiosną czeka nas run-

da rewanżowa, ale jestem pe-
wien, że zimą zrobimy wszystko, 
aby miejsce w  pierwszej trójce 
tabeli móc świętować w  czerw-
cu już, po zakończeniu sezonu. 
Jeśli chodzi o rundę jesienną to 
pokazała ona, że w tej lidze każ-
dy z  każdym może wygrać. Na 
półmetku rozgrywek pierwsze 
miejsce zajmuje Łada Biłgoraj, 
która ma nad nami sześć punk-
tów przewagi, my plasujemy się 
na drugiej pozycji z  siedmio-
punktową przewagą nad trze-
cią Huczwą Tyszowce. Niżej 
są już małe różnice punktowe, 
bowiem trzecią drużynę tabeli 

z zespołem zajmującym dziesią-
tą lokatę dzieli osiem punktów. 
To wszystko pokazuje, że liga 
wiosną będzie bardzo wyrów-
nana, a zarazem ciekawa. Każda 
drużyna będzie walczyła o  jak 

najlepszą pozycje w tabeli na za-
kończenie sezonu. Teraz czeka 
nas przerwa zimowa, którą mu-
simy solidnie przepracować, aby 
wiosną w pełni sił przystąpić do 
ligowych zmagań.
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Spotkanie 
z wice 
mistrzynią 
Polski 

Kto lepszy?

Zagrali dla Piotrusia 

Turniej tenisa 
ziemnego 

J

Po

C

25

ulia Janiak, bo o  niej mowa, 
na Mistrzostwach Polski Ju-
niorek w  podnoszeniu cięża-

rów zdobyła srebrny medal w ka-
tegorii +87 kg.

Burmistrz złożyła Julii oraz 
trenerowi Leszkowi Tarnawskie-
mu,  gratulacje i wręczyła nagrodę 
finansową za zdobyte osiągnięcia. 

dwuletniej przerwie 
wróciły rozgrywki 
w  piłkę nożną „Kto 

lepszy?”. W  tegorocznej edycji 
udział wzięło blisko 200 uczniów  
klas I- VIII szkół podstawowych.  
W  zespołach, oprócz chłopców 
pojawiły się również dziewczęta. 
Po raz pierwszy na boisku zagrały  
również zespoły klas I-III i to oni 
rozpoczęli zmagania sportowe.

Turniej Honorowym Patrona-
tem objęła Burmistrz Miasta Hru-
bieszowa Marta Majewska, która 
wraz z Dyrektorem Szkoły Marze-
ną Bednarczuk wręczyła dyplomy 
i puchary dla najlepszych drużyn 
i strzelców  w każdej  kategorii. 

Królami i  królowymi strzel-
ców zostali: Dominik Fusiara, 
Jakub Piędzio, Iga Kasztelańska, 
Tomasz Rerak, Mikołaj Jóźwiak, 

Michał Winiarski, Bartłomiej 
Gontarz, Filip Turzyński.

Klasyfikacja generalna tur-
nieju: I miejsce – Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 w  Hrubieszowie; II 
miejsce – Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w  Hrubieszowie; III miej-
sce – Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Hrubieszowie. 

harytatywny turniej pił-
ki nożnej rozegrano 22 
czerwca na boiskach 

bocznych HOSiR, a  jego celem 
była pomoc dla chorego Piotrusia 

Prokopa z  Hrubieszowa. Badania 
genetyczne wykazały u  chłopca 
Zespół Aicardiego-Goutieresa, 
czyli bardzo rzadki zespół wad 
wrodzonych. Do Turnieju zgłosiło 

się 12 drużyn. Zwycięzcy otrzyma-
li puchary Burmistrza Miasta Hru-
bieszowa. W  sumie zebrano 3140 
zł, kwota została przeznaczona na 
leczenie i rehabilitację chłopca.

czerwca na Orliku od-
był się Turniej Tenisa 
Ziemnego o  Puchar 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
Organizatorzy rozlosowali 

pary zawodników i  rozegrano 
mecze jednocześnie na dwóch 
kortach. Zwyciężył Tomasz 

Bień, który w  finale pokonał 
Kacpra Misiaszka w  setach 6:3 
i 6:3. Podium uzupełnił Mariusz 
Malon, wygrywając mecz o  3 
miejsce, pokonując Mateusza 
Kwiatkowskiego 6:2 i  6:3. Ogó-
łem w  turnieju wystartowało 8 
zawodników.

#100 Lat Hrubieszowskiego Sportu

Tour de Pologne
31lipca parę minut po 

godzinie 13:00 przez 
Hrubieszów przeje-

chał peleton 79. Tour de Po-
logne. Miał tu pierwszą premię 
lotną. Niewątpliwie to jedno 
z  ważniejszych wydarzeń mi-
jającego roku. Kolarze przeje-
chali od Chełma ulicami Że-
romskiego – Kilińskiego – 3-go 
Maja – Staszica – Zamojska 

– Łany i  udali się w  stronę To-
maszowa Lubelskiego.

W  parku miejskim odbył się 
Mini Tour de Pologne – indywi-
dualna jazda na czas dla dzieci 
i  młodzieży, w  którym udział 
wzięło około 100 uczestników.

Po przejeździe peletonu 
mieszkańcy mogli kontynu-
ować ten bogaty w  atrakcje 
dzień pod HDK, gdzie trwa-

ły koncerty: Recital Karoliny 
Marchlewskiej, Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, 
Mini Festiwal Hip-Hop Posej-
don oraz pokazy chemiczne.

Wyścig jest wizytówką nasze-
go kraju na świecie, więc jest 
nam niezmiernie miło, że Hru-
bieszów mógł być częścią tego 
przedsięwzięcia – wspomina 
Burmistrz Miasta.
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VII edycja Turnieju Służb 
Mundurowych 
26 sierpnia odbyła się 

już VII edycja Tur-
nieju Służb Mundu-

rowych w  Piłkę Nożną im. kpr. 
mgr Wojciecha Kowalczuka, 
w  którym udział wzięło 15 dru-
żyn. Impreza organizowana jest 
cyklicznie od 2015 roku przez 
Zakład Karny w Hrubieszowie.

Na początku był to turniej ma-
jący na celu uczczenie pamięci 

tragicznie zmarłego w 2014 roku 
funkcjonariusza hrubieszowskiej 
jednostki kpr. mgr Wojciecha 
Kowalczuka . Niestety, trzy lata 
później tragiczną śmierć poniósł 
również kpr. Kamil Bajerczak 
i  właśnie od tamtego czasu wy-
darzenie ma na celu okazanie 
pamięci i  szacunku wobec obu 
funkcjonariuszy – wyjaśnia or-
ganizator.

Na uwagę i uznanie zasługuje 
szlachetny gest, który jest wyra-
zem empatii oraz pięknym wspo-
mnieniem kolegi i  przyjaciela – 
zaznaczyła Marta Majewska.

Burmistrz wręczyła wszyst-
kim drużynom pamiątkowe gra-
werunki, życząc zawodnikom 
sukcesów na gruncie prywat-
nym i zawodowym. Do zobacze-
nia za rok. 

Mamy Drużynowego Mistrza Europy!
L

“Siódemka” 
 za nami 

IV edycji imprezy 
„Listtowie”, która od-
była się 9 paździeni-

ka najlepszym biegaczem wśród 
mężczyzn okazał ksiądz Tomasz 
Szady, a  wśród kobiet Sandra 
Bęsiuk z sekcji lekkoatletycznej 
MKS Unia Hrubieszów.

W  kategorii Nordic Wal-
king wygrała Joanna Posikata 
z  Zamościa oraz Józef Czer-
niak z Hrubieszowa. 

Nikt nie wyszedł z  pusty-
mi rękoma, dla wszystkich 
uczestników organizatorzy 
przewidzieli pamiątkowe 
medale. 

Najlepszym zawodnikom 
nagrody wręczały Burmistrz 
Marta Majewska oraz Justyna 
Krawczyk-Stadnik, Prezes Lo-
kalnej Organizacji Turystycz-
nej Gotania. 

W

Ciężarowcy 
z  nagrodami 
11 sierpnia, Burmistrz 

wręczyła nagrody za-
wodnikom sekcji pod-

noszenia ciężarów MKS „Unia” 
Hrubieszów. Wyróżnieni zo-
stali: Natalia Bobrowska za za-
jęcie II miejsca w kat. wagowej 
do 49 kg na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski do lat 
23, Klaudia Szelestowska za III 

miejsce w  kat. wagowej do 45 
kg na Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski do lat 23 oraz 
Ryszard Poznański zdobywca 
II miejsca w  kat. wagowej 61 
kg na Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych. Nagrodę 
otrzymał również trener Le-
szek Tarnawski.

eszek Kryszczuk – in-
struktor modelarstwa 
lotniczego w  hrubie-

szowskim UKS „Jedynka” na 
Mistrzostwach Europy w  Ma-
cedonii Północnej wraz z  za-
wodnikami wywalczył tytuł 
Drużynowego Mistrza Euro-
py. Po raz pierwszy w  historii 

Reprezentacja Polski zdobyła 
tytuł mistrzowski w  kategorii 
modeli z napędem gumowym, 
pokonując blisko 70 zawodni-
ków z 24 europejskich Państw.

Zwycięstwo i  puchar de-
dykuje hrubieszowskim mło-
dym modelarzom. To dzięki 
młodzieży możliwy był ten 

sukces, za co serdecznie dzię-
kuję – podkreślił w rozmowie 
Leszek Kryszczuk. Na spotka-
niu z  Burmistrzem Martą Ma-
jewską, zawodnik wspominał 
Mistrzostwa Europy.

Zapytaliśmy jakie plany 
ma na przyszłość? Najbliższy 
rok wymaga od nas jeszcze 

więcej pracy i  zaangażowania. 
W  2023 r. Mistrzostwa Europy 
obędą się we Francji  i  o  start 
w  nich będziemy z  młodzieżą 
walczyć – podsumowuje w roz-
mowie Leszek Kryszczuk.

Cóż więc pozostaje tylko 
trzymać kciuki za hrubieszow-
skich modelarzy. 
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- Matylda kiedy rozpoczęłaś 
swoją przygodę ze sportem?
Kiedy byłam mała, miałam ja-
kieś 3 lata bardzo dużo czasu 
spędzałam u  babci, do której 
przyjeżdżali moi kuzynowie. To 
oni pokazali mi pierwsze ciosy 
i kopnięcia. Nazywaliśmy to ka-
ratowaniem. I  tak po ukończe-
niu piątego roku życia zaczęłam 
swoje pierwsze treningi w lokal-
nym klubie karate.
Na początku była to dla mnie 
tylko zabawa, a później okazało 
się, że mam bardzo duże prob-
lemy z  kręgosłupem i  zabawa 
przerodziła się w  formę rehabi-
litacji. 
Po dwóch, może trzech latach 
kryzysu i  chodzenia na zajęcia 
z  przymusu narodziła się we 
mnie ogromna pasja i  chęć by-
cia jak najlepszą w tym co robię. 
Jednak poważne sukcesy zaczęły 
się w 2019 roku, kiedy zostałam 
zawodniczką Zamojskiego Klu-
bu Karate Kyokushin.

- Choć masz dopiero 18 lat osią-
gasz niesamowite sukcesy. Po-
wiedz jak to się robi?
Samo niestety się nie robi (śmiech) 
jeżeli chce być się w  czymś do-
brym to trzeba poświęcać na to 
cały swój czas. Trzeba wkładać 
serce i  dawać z  siebie dwieście 
procent. Trzeba mieć plan i go re-
alizować. Nie zawsze byłam zado-
wolona ze swojego poziomu, wy-
trzymałości czy szybkości. Musia-
łam nad tym pracować.

- Jaki był/jest Twój plan? Od 
czego zaczęłaś?
Zaczynałam od dodatkowych 
ćwiczeń w  moim pokoju. Ro-
dzice zamontowali mi drabinkę 
z  drążkiem, później kupili mi 
worek treningowy i  tak pomię-
dzy odrabianiem lekcji a  inny-
mi rzeczami, które robi każda 
nastolatka – ćwiczyłam, ćwiczy-
łam i  ćwiczyłam. W  pewnym 
momencie mój pokój bardziej 
przypominał siłownię niż pokój 
młodej dziewczyny.
Dzięki tym domowym sposo-
bom i  jeszcze cięższej pracy na 
treningach udało mi się osiąg-
nąć mój pierwszy poważny suk-
ces czyli III miejsce na Mistrzo-
stwach Polski.
A że w miarę jedzenia apetyt roś-
nie to postanowiłam, że do mi-
strzostw Europy przygotuję się 
jeszcze lepiej.

- Jak wyglądały te przygotowa-
nia?
Do gry wkroczyła ostra die-
ta i  pierwsze karnety na siłow-
nie. Bardzo uważałam na to co 
jem, sama przygotowywałam 
sobie posiłki, a siłownia stała się 
moim drugim domem. Dzięki 
temu wypracowałam taką formę, 
która umożliwiła mi wywalcze-
nie II miejsca na Mistrzostwach 
Europy. 

- Jak często trenujesz?
W tygodniu mam 6 -7 jednostek 
treningowych. 

Obecnie do Zamościa jeżdżę 
tylko dwa razy w  tygodniu. By-
wało, że jeździłam 3 razy jednak 
w tym roku szkolnym zdaję ma-
turę więc muszę to wszystko ja-
koś wyważyć.
Dlatego „odrabiam” te „straco-
ne” treningi klubowe na siłow-
ni 4-5 razy w  tygodniu. Zazwy-
czaj wszystkie treningi trwają po 
około 2 godziny. Więc podsu-
mowując teoretycznie spędzam 
około 14 godzin tygodniowo 
ćwicząc.

- W którym klubie trenujesz?
Reprezentuję Zamojski Klub 
Karate Kyokushin, moja kariera 
w tym klubie trwa od 2019 roku. 
Trenerem jest Shihan Krzysz-
tof Policha. To tu osiągnęłam 
wszystkie moje największe do-
tychczasowe sukcesy.

- Uważasz, że sport kształtuje 
charakter?
Oczywiście, że tak. Na pewno 
uczy dyscypliny, systematyczno-
ści i wytrwałości. A jak na mnie 
wpłynął to trzeba zapytać rodzi-
ców, choć doszły mnie słuchy, że 
od zawsze byłam małym upar-
ciuszkiem (śmiech).

- Skoro wspomniałaś o  rodzi-
cach – powiedz jaki wpływ 
mają na twój rozwój i osiągnię-
te sukcesy?
Rodzice bardzo mnie wspiera-
ją. Z  resztą zawsze tak było, że 
szanowali moje decyzje, jednak 

wymagali konsekwencji w dąże-
niu do celu. Nauczyli mnie tego, 
że jeżeli chce się coś osiągnąć to 
trzeba ciężko pracować, a nie li-
czyć na szczęście.
Moi najwierniejsi kibice i  głów-
ni sponsorzy.

- Odnosisz ogromne sukcesy jak 
to robisz?
Szczerze to nie skupiam się na 
sukcesie, powtórzę to, co mó-
wiłam już w innych wywiadach: 
tak naprawdę największą frajdę 
sprawia mi przełamywanie ba-
rier, wyznaczanie sobie nowych 
zadań – proces, a  nie cel sam 
w sobie. 
Nie mówię, że te tytuły nic dla 
mnie nie znaczą. Mistrzostwo 
Polski oraz tytuł Najlepszej Za-
wodniczki tego turnieju, sięg-
nięcie po Puchar Polski i w koń-
cu po Tytuł Mistrza Europy. To 
bardzo ważne. Jednak gdybym 
skupiała się tylko na zdobywa-
niu tytułów, a  nie na progresie 
nie byłabym tu, gdzie jestem te-
raz, a idę o krok dalej. Chcę być 
dzisiaj lepsza niż byłam wczoraj, 
tylko teraz już w karierze senior-
skiej. 
Jestem już tego pewna, że moja 
przyszłość będzie związana ze 
sportem.

- Jakie plany po maturze?
Długo się wahałam i  nie wie-
działam co chcę w  życiu robić, 
oprócz trenowania karate oczy-
wiście (śmiech). Nie ma co się 

oszukiwać, sport to to, co ko-
cham najbardziej więc podjęłam 
decyzję oczywistą – AWF. Jed-
nak jeszcze nie wiem czy War-
szawa czy Wrocław.
Tak w  ogóle to plany lubią się 
zmieniać więc trzeba mieć do 
wszystkiego dystans.

- Masz coś konkretnego na myśli?
Miałam wziąć udział w  Wa-
gowych Mistrzostwach Świata 
w Japonii, które od lat odbywają 
się w  połowie kwietnia, jednak 
tym razem zaplanowano je na 
29-30 kwiecień. Jeżeli ta data się 
nie zmieni nie będę mogła pole-
cieć. Nie zdążyłabym wrócić na 
maturę, a  to jednak najważniej-
szy turniej dla mnie, jeżeli cho-
dzi o edukację (śmiech). 

- Powiedz swoim młodszym ko-
legom z Hrubieszowa jak osią-
ga się sukces?
Nie ma co się oszukiwać, Hru-
bieszów to fajne miasto jed-
nak daje niewiele możliwości 
młodym ludziom. I  nie jest to 
nic dziwnego, ani zaskakujące-
go. Ale! Jak ktoś bardzo chce to 
znajdzie swoją drogę. Najważ-
niejsze to wiara w siebie, wspar-
cie rodziców i przyjaciół oraz sa-
modyscyplina.
Nigdy nie dajcie sobie wmówić, 
że to, gdzie się urodziliście prze-
szkodzi wam w osiągnięciu swo-
ich marzeń. 
Jeżeli człowiek czegoś bardzo 
chce to jest w  stanie to osiąg-

nąć. Bez względu na miejsce za-
mieszkania.

- Zostałaś odznaczona meda-
lem na Gali Jubileuszowej 100 

– lecia Hrubieszowskiego Spor-
tu w  kategorii debiuty. Byłaś 
zaskoczona?
Tak, bardzo. Nie spodziewałam 
się. Ale było to niezwykle waż-
ne dla mnie, tym bardziej że 
nie trenuję w Hrubieszowie. To 
bardzo miłe, że Hrubieszowska 
Rada Sportu postanowiła wy-
różnić tak młodych sportowców. 
Ten medal ma dla mnie szcze-
gólne znaczenie i  jest wyjątko-
wą pamiątką, stąd też na półce 
z pucharami zajmuje honorowe 
miejsce.

- Największe sportowe marze-
nie?
Mistrzostwa Świata Open w  Ja-
ponii. Odbywają się one raz na 
cztery lata. Jeżeli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem to za rok 
w  grudniu będę uczestniczyć 
w  najbardziej prestiżowym wy-
darzeniu dla karateków. 

Matylda życzymy ci udanych 
startów i spełnienia wszystkich 
marzeń.
Dziękuję za wywiad.

Fot. Oskar Gębala - Okiem sportowca

Z HRUBIESZOWA DO JAPONII

ROZMOWA Z MATYLDĄ 
BIEŃ – MIESZKANKĄ 
HRUBIESZOWA, UCZENNICĄ 
KLASY MATURALNEJ, 
ZAWODNICZKĄ 
ZAMOJSKIEGO KLUBU 
KARATE KYOKUSHIN. 
MISTRZYNIĄ EUROPY 
I POLSKI JUNIORÓW ORAZ 
WICEMISTRZYNIĄ EUROPY 
OPEN.
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Hrubieszów w hołdzie Bohaterom! 

W niedzielę 10 lipca od-
były się uroczystości 
upamiętniające 79. 

rocznicę „krwawej niedzieli na 
Wołyniu”. Msza Święta w Sank-
tuarium Matki Bożej Sokalskiej 
oraz złożenie kwiatów i  zapale-
nie zniczy odbyło się w  atmo-
sferze zadumy i  refleksji nad 
minionymi wydarzeniami, ale 
też nad przyszłością. Organiza-
torami uroczystości byli: Świa-
towy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Wołyński, Śro-
dowisko Żołnierzy 27 WDP AK 
w  Hrubieszowie oraz Kustosz 
Sanktuarium Matki Bożej So-
kalskiej w Hrubieszowie.
27 lipca w kościele pw. Świętego 
Mikołaja w Hrubieszowie zosta-
ła odprawiona msza święta upa-
miętniająca 82. rocznicę wy-
wózki Polaków i ich rodzin na 
Syberię. Zastępca Burmistrza 
Miasta Paweł Wojciechowski 
wraz z  Prezesem Związku Sybi-
raków oraz obecnymi delegacja-
mi złożyli kwiaty przed tablicą 
upamiętniającą te tragiczne wy-
darzenia.
Hrubieszowskie uroczystości 
upamiętniające 78. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, odbyły się 1sierpnia na 
placu przed Hrubieszowskim 
Domem Kultury. Już od godziny 
14:00   w  powstańczą atmosfe-
rę wprowadzały mieszkańców 
miasta  „Pamiętniki i  pieśni 
patriotyczno-powstańcze” – słu-
chowisko przygotowane przez 
HDK.
Punktualnie o  godzinie 17.00 
w  centrum miasta zabrzmiał 
dźwięk syren, który rozpoczął 
oficjalne obchody 78. rocznicy 
Powstania Warszawskiego. To 
właśnie ta godzina określana jest 
symbolicznie mianem „godziny 
W”, czyli wybuchu powstania.
 - Powstanie Warszawskie i ofiar-
na walka młodych ludzi to wyda-
rzenie bez precedensu w  naszej 
historii. Pozostanie na zawsze 
symbolem naszej tożsamości na-
rodowej oraz umiłowania wol-
ności a  powstańcy warszawscy 
na zawsze pozostaną dla nas 
wzorem patriotyzmu – mówiła 
Marta Majewska. Uroczystość 
uświetniły występy: Kapeli Tu-
robińskiej oraz Zespołu Patrio-
tycznego „Hubal”.
Uroczystości z  okazji Święta 
Wojska Polskiego rozpoczęła 
Msza Św. w  intencji bohaterów 
Bitwy Warszawskiej oraz żoł-
nierzy i  pracowników Wojska 
Polskiego, która odprawiona 
została w  kościele Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w  Hrubie-
szowie.
Przy Pomniku upamiętniającym 
Czyn Zbrojny Żołnierzy 8. Puł-
ku Piechoty przemówienie oko-

licznościowe wygłosił Dowód-
ca 2. Hrubieszowskiego Pułku 
Rozpoznawczego. Wręczono 
przyznane medale, wyróżnienia 
i  awanse, odczytano Apel Pole-
głych zwieńczony Salwą Hono-
rową.
17 września na cmentarzu woj-
skowym w Hrubieszowie odbyły 
się uroczystości patriotyczno 

- religijne w  83. rocznicę napa-
ści Armii Czerwonej na Polskę 
oraz z  okazji Dnia Sybiraka. 
Kwiaty pod pomnikiem złoży-
li: Marta Majewska Burmistrz 
Miasta Hrubieszowa, Zastępca 
Burmistrza Paweł Wojciechow-

ski i  Radny Rady Miejskiej 
w  Hrubieszowie Wiesław Bań-
ka w  asyście Straży Miejskiej, 
przedstawiciele służb munduro-
wych, samorządu, duchowień-
stwa, organizacji kombatan-
ckich i hrubieszowskich szkół.
27 września na Rynku Miejskim, 
odbyły się uroczystości z  okazji 
Dnia Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Obchody rozpoczęły 
się podniesieniem na maszt fla-
gi państwowej i  odśpiewaniem 
Hymnu Państwowego. Na-
stępnie głos zabrała Burmistrz 
Miasta Hrubieszowa Marta Ma-
jewska, a  kustosz Sanktuarium 

Matki Bożej Sokalskiej o. Wik-
toryn Krysa odmówił modlitwę 
w intencji poległych. Odczytano 
apel pamięci w asyście kompanii 
honorowej 2. Hrubieszowskiego 
Pułku Rozpoznawczego zwień-
czony z  salwą honorową. Przed-
stawiciele duchowieństwa, władz 
samorządowych, służb mundu-
rowych, organizacji społecznych, 
instytucji i  szkół złożyli wieńce 
i  kwiaty przy pomniku Żołnie-
rza Polskiego Państwa Podziem-
nego Ziemi Hrubieszowskiej 
1939 – 1945. W  Sanktuarium 
Matki Bożej Sokalskiej odpra-
wiono uroczystą mszę świętą 

w intencji Ojczyzny i wszystkich 
poległych w Jej obronie.
Oficjalne obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości 
z  udziałem asysty honorowej 2. 
Hrubieszowskiego Pułku Roz-
poznawczego im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” oraz 
pocztów sztandarowych, zostały 
zorganizowane na placu przed 
kościołem Parafii Św. Mikołaja 
w Hrubieszowie.
Na Pomniku Legionisty zapło-
nął Ogień Niepodległości, któ-
ry każdego roku składany jest 
w  całej Polsce na grobach Nie-
znanego Żołnierza i pomnikach 

podczas uroczystości z  okazji 
Narodowego Święta Niepodle-
głości 11 listopada. Ogień po-
chodzi z Kostiuchnówki na Wo-
łyniu, to symboliczne miejsce 
okupione krwią Polskich Legio-
nistów podczas bitwy w dniach 
4 - 6 lipca 1916 r. Ogień został 
przekazany 5 listopada na przej-
ściu granicznym w Zosinie. Pro-
gram obchodów Narodowego 
Dnia Niepodległości obejmował 
ponadto zorganizowany przez 
Hrubieszowski Ośrodek Spor-
tu i  Rekreacji bieg pod hasłem 

„Biegamy Razem w  Dniu Nie-
podległości”.


