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16 milionów 
na rozwój 
Hrubieszowa

Przeciw suszom, 
powodziom, a także 
do kąpieli i rekreacji
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Gazeta Hrubieszowska: 
Bieżący rok dobiega koń-

ca. Jest więc okazja do podsu-
mowań. Pani Burmistrz, jaki 
był 2021 rok dla Hrubieszowa 
i jego mieszkańców? 

Burmistrz Hrubieszowa, 
Marta Majewska 

- Na pewno był bardzo inten-
sywny i pracowity. A jednocze-
nie obfitował w różne ważne 
dla miasta wydarzenia i sukcesy. 
Za takie należy uznać choćby 
zakończone powodzeniem sta-
rania o pozyskanie środków na 
niezbędne miastu i jego miesz-
kańcom inwestycje. Trzeba 
także wspomnieć o nagrodach 
i różnych formach uznania, ja-
kimi uhonorowano w tym roku 
Hrubieszów. W sumie w 2021 
roku pozyskaliśmy łącznie po-
nad 46 mln zł różnego rodzaju 
dofinansowań z funduszy ze-
wnętrznych. Przyznane miastu 
pieniądze pozwolą dokończyć 
strategiczne dla Hrubieszowa 
i regionu inwestycje. Jak choć-
by budowę krytej pływalni przy 
Szkole Podstawowej nr 2. Na 
koniec marca 2022 r. zaplano-
wano zakończenie prac i uru-
chomienie krytej pływalni. Nie 
sposób wyrazić radości, z jaką 
dzielimy się z mieszkańcami 
miasta informacją, że wkrótce 
Hrubieszów będzie miał swoją 
od wielu lat wyczekiwaną kry-
tą pływalnię. Jeszcze w bieżą-
cym roku zamierzamy zakoń-
czyć budowę parkingów dla 
autokarów i samochodów oso-
bowych przy ul. Żeromskiego, 
usytuowanych w sąsiedztwie 
wspomnianej krytej pływal-
ni. Ta inwestycja realizowa-
na jest wspólnie z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich. W tym 
roku również wspólnie z po-
wiatem hrubieszowskim zrea-
lizowaliśmy remont i moderni-
zację w budynku, który mieści 
większość wydziałów Urzędu 
Miasta i dwa wydziały Staro-
stwa Powiatowego w Hrubie-
szowie. Remonty i moderni-
zacja podyktowane były złym 
stanem technicznym budynku, 
a w szczególności nieszczel-
nościami dachu, złym stanem 
okładzin ścian zewnętrznych 
i stolarki okiennej oraz instala-
cji c.o. Poprzednio gruntowny 
remont tego budynku wykona-
no jeszcze w latach 90. ubiegłe-
go wieku i na początku lat dwu-
tysięcznych. Zakończona nie-
dawno modernizacja i remonty 
znacząco poprawiły efektyw-
ność energetyczną budynku 
i nadały gmachowi urzędu bar-
dziej estetyczny wygląd. W tym 

roku rozpoczęto również budo-
wę sali gimnastycznej, z prze-
budową zaplecza sanitarno – 
szatniowego przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1. Prace zostaną 
zakończone w 2022 r.  

Muszę wspomnieć o jeszcze 
jednej bardzo ważnej i przez 
wiele lat oczekiwanej inwesty-
cji, a mianowicie o budowie 
zbiornika retencyjnego na rze-
cze Huczwie. Obiekt będzie 
ogólnodostępny dla miesz-
kańców i turystów, co pozwoli 
na rozwój rekreacji i turystyki 
wodnej, przyczyniając się do 
rozwoju gospodarczego zarów-
no miasta jak i regionu. W li-
stopadzie podpisałam z Preze-
sem Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie 
porozumienie w sprawie jego 
budowy. Inwestycja jest odpo-
wiedzią na wnioski samorzą-
du i oczekiwania mieszkańców 
Ziemi Hrubieszowskiej. Plano-
wany obiekt zlokalizowany bę-
dzie na łąkach pomiędzy rzeką 
Huczwą a Osiedlem Jagielloń-
skim i będzie miał powierzch-
nię około 20 hektarów. Szacun-
kowy koszt realizacji inwestycji 
to ok. 30 mln zł. Planowany ter-
min oddania obiektu do użytku 

- koniec 2026 r. Pierwszym eta-
pem inwestycji jest wykonanie 
koncepcji programowo-prze-
strzennej obiektu.

Jednocześnie w Hrubieszo-
wie realizowane są inne bardzo 
ważne inwestycje... 

- W zasadzie zakończyły się już 
prace remontowe i moderniza-
cja budynku byłego Syndykatu 
Rolniczego. W przyszłym roku 
planujemy otworzyć tam Hru-
bieszowskie Centrum Dziedzi-
ctwa. Na początku przyszłego 
roku ogłosimy przetargi na wy-
posażenie całego ośrodka. Po-
tem pozostanie już tylko urucho-
mienie Centrum i udostępnienie 
go mieszkańcom. Przebudowa 
i modernizacja gmachu przy 3 
Maja 10 kosztowała prawie 16,8 
mln zł, a dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych, pokryło 
około 9,3 mln zł kosztów.   

W podsumowaniu nie spo-
sób nie wspomnieć o efektach 
starań o dofinansowanie z tzw. 
funduszy norweskich.     

- Hrubieszów otrzymał 16 mln 
zł dofinansowania na realizację 
przedsięwzięć z projektu „Roz-
wój Lokalny Hrubieszowa - od 
partycypacji do realizacji”. Na-
sze miasto jest jedynym na Lu-
belszczyźnie, które otrzymało 
dofinansowanie w ramach pro-
gramu wsparcia dla miast ma-
łych i średniej wielkości. Wspar-
cie finansowe z tego programu 
przyznano 29 miastom w Polsce. 

Hrubieszów otrzymał ponad 3,5 
mln euro na realizację projek-
tu, który pozwoli zainwestować 
środki w szereg przedsięwzięć 
z sektora środowiskowego, go-
spodarczego, a także w projekty 
z obszaru społecznego i instytu-
cjonalnego. Planujemy stworzyć 
mieszkańcom warunki do inte-
gracji, uporządkować przestrzeń 
miejską i dostosować ją do po-
trzeb starszych mieszkańców 
i osób z niepełnosprawnościami. 
W ramach otrzymanego wspar-
cia z Programu „Rozwój Lokal-
ny” m. in. zostanie utworzone 
Kreatywne Centrum Eduka-
cji i Współpracy Gospodarczej, 
Centrum Komunikacyjne Mia-
sta Hrubieszowa oraz Dzienny 
Dom Pobytu dla Seniora. Po-
wstanie również interaktywna 
wystawa poświęcona znanym 
wynalazcom związanym z zie-
mią hrubieszowską, dwie pra-
cownie (ConceptLab i Ekolab) 
oraz audioprzewodnik po atrak-
cjach turystycznych Hrubieszo-
wa. Fundusze przeznaczymy 
również na realizację projektów, 
które pomogą adaptować mia-
sto do zmian klimatu i przeciw-
działać niekorzystnym skutkom 
tych zmian, a także umożliwią 
wdrożenie ekologicznych środ-
ków transportu. 

Podsumowując bieżący rok 
pamiętać trzeba również o na-
grodach, którymi uhonorowa-
no Hrubieszów.      

Otrzymaliśmy dwie nagrody 
w zakresie polityki senioralnej. 
Pierwsza to tytuł „Samorząd 
przyjazny Seniorom” przy-
znany przez Akademię WSB, 
w konkursie „Pracodawca 
Przyjazny Seniorom”, który zo-
stał zorganizowany w ramach 
projektu „Na przekór metryce 

– osoby 50+ i Seniorzy na srebr-
nym rynku pracy” organizo-
wanym przez Akademię WSB 
pod honorowym patronatem 
Sekretarza Stanu w Minister-
stwie Rodziny i Polityki Spo-
łecznej. Drugą nagrodą, z któ-
rej jesteśmy dumni to tytuł 

„Gminy Przyjaznej Seniorom”. 
Przyznano go miastu w kon-
kursie ogłoszonym przez dy-
rektora Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie. 
Obie nagrody zostały przy-
znane miastu za otwartość na 
seniorów i promowanie inno-
wacyjnych i wielozakresowych 
działań na rzecz osób star-
szych. Gmina Miejska Hrubie-
szów otrzymała także nagro-
dę „Znak Jakości Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej 2021” 

(w kategorii „Społecznie Od-
powiedzialny Samorząd”). Ten 
zaszczytny tytuł przyznało Mi-
nisterstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej - za drugie miejsce 
w konkursie zorganizowanym 
przez to właśnie ministerstwo 
wspólnie z Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego i Europejskim 
Domem Spotkań - „Fundacją 
Nowy Staw”. Kolejne wyróż-
nienie w skali kraju, jakim uho-
norowano Hrubieszów to na-
danie tytułu „Miasta z Klima-
tem”. 15 miastom w całej Polsce 
przyznano takie wyróżnienia. 
Hrubieszów (jako jedyne mia-
sto na Lubelszczyźnie) zostało 
wyróżnione za swoje działania 
na rzecz transformacji energe-
tycznej. O wynikach konkursu 
zdecydowała ilość założonych 
w Hrubieszowie instalacji fo-
towoltaicznych i pomp cie-
pła. Pod uwagę wzięto również 
roczne zużycie energii elek-
trycznej w gospodarstwach do-
mowych i moc instalacji OZE 
grzewczych użytkowanych na 
potrzeby budynków miejskich. 
Cieszymy się, że nasze działa-
nia zostały dostrzeżone i na-
grodzone. 

Warto wspomnieć, że te 
wszystkie sukcesy zostały 
osiągnięte, a nagrody zdobyte 
w czasie epidemii COVID-19. 
To z kolei wiąże się z kolejną 
nagrodą. Hrubieszów otrzy-
mał 1 mln zł nagrody za wyso-
kie miejsce w konkursie „Naj-
bardziej odporna gmina”.                   

- Jesteśmy mile zaskoczeni 
rezultatami konkursu. Tu jed-
nocześnie ukłon i wdzięczność 
dla mieszkańców Hrubieszowa 
za to, że bardzo poważnie po-
traktowali potrzebę przeciw-
działania epidemii COVID-19. 
Podziękowania należą się in-
stytucjom i organizacjom po-
zarządowym, bez ich pomo-
cy taki wynik byłby trudny do 
osiągnięcia. Tutejsza Ochotni-
cza Straż Pożarna bardzo za-
angażowała się w dowóz do 
punktów szczepień, zwłaszcza 
mieszkańców z niemożnoś-
cią samodzielnego poruszania 
się. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej propagował potrze-
bę szczepień wśród seniorów 
i innych grup mieszkańców, 
na przykład tych którzy mają 
ograniczony dostęp do Inter-
netu. Uruchomiono telefon po-
mocny w organizowaniu dojaz-
du do punktów szczepień. Tak 
więc oni również przyczynili 
się wysokiego miejsca miasta 
w ministerialnym konkursie.   

Przyszły, 2022 rok, również 
zapowiada się bardzo inten-
sywnie...            

- Właśnie podpisałam projekt 
budżetu na rok 2022. Został 
on przedłożony miejskim rad-
nym i przesłany do weryfikacji 
w Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej w Lublinie. Już wiadomo, 
że realizacja zawartych w nim 
zapisów nie będzie łatwa. Takie 
roczne planowanie w dobie epi-
demii, a także przy rosnących 
cenach i postępującej inflacji nie 
jest łatwym zadaniem. Ale jed-
nocześnie zaproponowany na 
przyszły rok budżet miasta moż-
na uznać za inwestycyjny, speł-
niający oczekiwania i potrzeby 
hrubieszowian. Jego projekt po-
wstał po spotkaniach z radnymi, 
samorządami osiedli i po roz-
mowach z mieszkańcami. Przy-
szłoroczny budżet będzie trud-
ny w realizacji. Ale pod wzglę-
dem zaplanowanych inwestycji 

- unikatowy. Trzeba pamiętać, że 
budżet miasta jest takim trochę 

„żywym organizmem”. Zmienia 
się wielokrotnie w ciągu roku. 
A naszym wspólnym zadaniem 
jest sprawić, by odpowiednio 
i bezpiecznie na te zmiany oko-
liczności i transformacje w porę 
reagować. Wszyscy wciąż bory-
kamy się z wieloma trudnościa-
mi i ograniczeniami, ale wierzę, 
a nawet wiem, że RAZEM ko-
lejny raz zrobimy wszystko, żeby 
nasz Hrubieszów - Miasto z Kli-
matem - rozwijał się nie tylko 
na miarę dostępnych możliwo-
ści, ale i także na miarę naszych 
oczekiwań. Przy okazji bardzo 
dziękuję pani skarbnik Marcie 
Woźnicy za tytaniczną pracę nad 
tegorocznym budżetem. Dzię-
kuję wszystkim naczelnikom 
wydziałów Urzędu Miasta i kie-
rownikom jednostek organiza-
cyjnych samorządu za meryto-
ryczną pracę nad celami do reali-
zacji w przyszłym roku. Dziękuję 
również miejskim radnym za su-
gestie, wnioski, a także konsul-
tacje dotyczące inwestycji w ich 
najbliższym otoczeniu.  

Minione dwa lata pokazały 
nam dobitnie, że otaczająca nas 
rzeczywistość potrafi zmieniać 
się bardzo szybko. Nie wszystko 
jesteśmy w stanie od razu zapla-
nować. Jestem jednak przekona-
na, że przy spokojnym i meryto-
rycznym dialogu możemy bar-
dzo wiele zdziałać. Z pożytkiem 
dla naszego WSPÓLNEGO sa-
morządu, tak jak do tej pory to 
robiliśmy w naszym mieście. 

Dziękuję za rozmowę.

TO BYŁ DOBRY ROK DLA MIASTA   

Rozmowa z Martą Majewską 
Burmistrzem Miasta Hrubieszowa            
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onad 3,5 miliona euro 
(prawie 16 mln zł) 
otrzyma Hrubieszów 

na realizację przedsięwzięć 
z Programu Rozwój Lokalny, fi-
nansowanego z  Funduszy Nor-
weskich i  Funduszy Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego.
 

Ministerstwo Funduszy i  Po-
lityki Regionalnej wybrało zwy-
cięskie miasta, które otrzymają 
wsparcie z  Programu „Rozwój 
Lokalny”. W gronie 29 średnich 
i małych miast z całej Polski zna-
lazł się Hrubieszów (jako jedyne 
miasto z Lubelszczyzny). 7 lipca 
w Hrubieszowie wicepremier Ja-
cek Sasin poinformował o  przy-
znaniu miastu prawie 16 mln zł 
dofinansowania. We wspólnej 

konferencji prasowej przy po-
mniku Bolesława Prusa w  Miej-
skim Parku im. Solidarności 
udział wzięli ponadto: wicemini-
ster funduszy i polityki regional-
nej Waldemar Buda, wojewoda 
lubelski Lech Sprawka oraz wi-
cemarszałek województwa lubel-
skiego, Michał Mulawa. 

Przyznane miastu fundusze 
pomogą wzmocnić spójność 
społeczną i  gospodarczą oraz 
podnieść jakość środowiska 
i  standard życia mieszkańców 
miasta. Poprzez realizację za-
dań w  ramach projektu „Roz-
wój lokalny Hrubieszowa - od 
partycypacji do realizacji” wła-
dze miejskie Hrubieszowa za-
mierzają poprawić jakość życia 
mieszkańców. Mają temu służyć 

działania w  4 obszarach: środo-
wiskowym, społecznym, gospo-
darczym i  kulturowym. Symbo-
liczny czek z  kwotą ponad 3,5 
mln euro grantu odebrała od 
wicepremiera Sasina burmistrz 
Hrubieszowa, Marta Majewska. 

Droga do pozyskania tych 
środków nie była łatwa. Do Pro-
gramu “Rozwój Lokalny” za-
kwalifikowano 255 miast z całej 
Polski. Zarysy projektów złoży-
ło 213 miast, a  do II etapu za-
kwalifikowano 54 miasta. W  II 
etapie trwały intensywne kilku-
miesięczne prace nad przygoto-
waniem kompletnej propozycji 
projektu (wraz z  uwzględnie-
niem w  Planie Rozwoju Lokal-
nego i  Planie Rozwoju Instytu-
cjonalnego). 

Nadmienić należy, że władze 
miejskie Hrubieszowa ubiega-
ły się dofinansowanie w  kwo-
cie 10 milionów euro. Miastu 
przyznano prawie trzykrotnie 
mniejsze dofinansowanie - 3 
521 346,00 euro. Ministerstwo 
rozszerzyło listę beneficjentów 
z  15 do 29 miast. A  to spowo-
dowało, że dofinansowanie 
jest mniejsze i  nie wszystkie 
przygotowane projekty przez 
władze miejskie Hrubieszowa 
zostaną dofinansowane w  ra-
mach przyznanych środków. 
O  tym, które zadania zostaną 
zrealizowane w  ramach pro-
jektu „Rozwój lokalny Hrubie-
szowa - od partycypacji do re-
alizacji” będziemy informować 
w kolejnych numerach “Gazety 

Hrubieszowskiej”. Dofinanso-
wanie z  tzw. Funduszy Norwe-
skich i  Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego jest formą bez-
zwrotnej pomocy zagranicz-
nej przyznanej przez Islandię, 
Norwegię i  Liechtenstein no-
wym członkom Unii Europej-
skiej, a także krajom bałtyckim. 
W  zamian za pomoc finanso-
wą, państwa-darczyńcy korzy-
stają z  dostępu do rynku we-
wnętrznego UE, mimo że nie 
są jej członkami. Pomoc Fun-
duszy norweskich i  EOG ma 
pomóc w  zmniejszeniu różnic 
ekonomicznych i  społecznych 
w  obrębie EOG i  wzmacniać 
stosunki dwustronne pomię-
dzy państwami-darczyńcami, 
a państwem-beneficjentem. 

iasto Hrubieszów 
otrzymało 15 mln 660 
tys. zł dofinansowania 

z „Rządowego Funduszu “Pol-
ski Ład” - Program Inwesty-
cji Strategicznych”. Pieniądze 
umożliwią rozbudowę Hru-
bieszowskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, a także montaż 
miejskiego monitoringu.

Dotacja pokryje szacowane 
koszty rozbudowy Hrubieszow-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, które wynoszą 12.870.000 
zł. Plany inwestycyjne zakładają 
budowę boisk wielofunkcyjnych 

ze sztucznej nawierzchni (z za-
daszeniem, oświetleniem i piłko-
chwytami). W planach jest także 
rozbudowa obecnego skateparku. 
Ponadto wybudowany zostanie 
pierwszy w mieście kort do tenisa 
ziemnego. Rozbudowana i zmo-
dernizowana zostanie spikerka 
i budynek garażowo-magazyno-
wy oraz szatnie. Pieniądze z do-
tacji zostaną przeznaczone także 
na zakup kompletnego sztuczne-
go lodowiska. Najważniejszym 
przedsięwzięciem w tej inwestycji 
jest budowa ośrodka szkolenio-
wego wraz z infrastrukturą hote-

lowo-gastronomiczną. To będzie 
centrum szkoleniowe z miejsca-
mi noclegowymi.   Tu będą mogły 
się zatrzymać na nocleg drużyny 
sportowe przyjeżdżające na ogól-
nopolskie imprezy do Hrubieszo-
wa i na zgrupowania sportowe, 
a także turyści.   

- Rozbudowa HOSiR będzie wy-
jątkowym prezentem na 100-lecie 
hrubieszowskiego sportu. Ten 
jubileusz przypada w przyszłym, 
2022 r. – tłumaczy burmistrz 
Hrubieszowa, Marta Majewska. 

Drugą inwestycją, która zo-
stanie zrealizowana z Rządowe-

go Funduszu “Polski Ład” - Pro-
gram Inwestycji Strategicznych, 
jest instalacja monitoringu miej-
skiego w Hrubieszowie. Na to 
przedsięwzięcie przyznano mia-
stu 2.790.000 zł dofinansowania. 
Pozwoli ono zbudować światło-
wodową sieć telekomunikacyj-
ną o łącznej długości ok. 16 km, 
a także zainstalować ok. 85 ka-
mer w najbardziej newralgicz-
nych miejscach w mieście. W sie-
dzibie Straży Miejskiej zostanie 
wybudowana stacja, która obsłu-
ży sieć kamer monitoringu w ca-
łym mieście. 

O TYM SIĘ MÓWI

Na rozbudowę HOSiR-u 
i montaż monitoringu w mieście  

16 milionów na rozwój Hrubieszowa 
P

M

około 3 lata w  Hru-
bieszowie będą 
spore szanse na 

mieszkania z niskim czynszem, 
przeznaczone dla rodzin bo-
rykającymi się z trudnościami 
z zaciągnięciem kredytu na za-
kup lub budowę własnego „M”. 
Hrubieszów przystąpił do Spo-
łecznej Inicjatywy Mieszka-
niowej wspieranej finansowo 
z państwowych funduszy.  

Burmistrz Miasta Hrubieszo-
wa Marta Majewska mówi:   

-   W  maju tego roku infor-
mowałam, że bardzo wnikliwie 
i poważnie analizuję możliwość 
przystąpienia miasta do nowego, 
rządowego programu wspiera-
nia budowy mieszkań czynszo-
wych. W  ramach przystąpienia 
miasta do Społecznej Inicjaty-
wy Mieszkaniowej mają powstać 
mieszkania na wynajem przy 

umiarkowanych cenach czynszu. 
Zdaję sobie sprawę z  istniejące-
go w naszym mieście problemu 
mieszkaniowego, dlatego poczy-
niliśmy kolejne kroki, aby to po-
prawić. Jesteśmy już po analizie 
naszych działek przeprowadzo-
nej przez Krajowy Zasób Nieru-
chomości. Rezultaty są całkiem 
dobre - wyjaśnia burmistrz Hru-
bieszowa, Marta Majewska.   

Na wniosek Burmistrza Hru-
bieszowa 26 sierpnia zwoła-
no nadzwyczajną sesję Rady 
Miejskiej. Podczas obrad radni 
jednogłośnie przyjęli uchwa-
łę o  przystąpieniu miasta do 
Społecznej Inicjatywy Mieszka-
niowej. SIM Lubelskie Sp. z o.o. 
w  Kraśniku, zostanie utworzo-
na z  udziałem Krajowego Zaso-
bu Nieruchomości oraz innych 
jednostek samorządu teryto-
rialnego w celu budowy domów 

mieszkalnych oraz ich eksploa-
tacji na zasadach najmu.

Społeczne Inicjatywy Miesz-
kaniowe tworzone są z  rządo-
wym wsparciem budownictwa 
na wynajem mieszkań z niskim 
czynszem. Będą to mieszkania 
dla osób z  niższymi dochoda-
mi i problemem z zaciągnięciem 
kredytu na budowę lub kupno 
własnego mieszkania. Program 
Społecznych Inicjatyw Miesz-
kaniowych zakłada bezzwrotne 
wsparcie finansowe z  Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Mieszkal-
nictwa. Dotacja w  wysokości 3 
mln zł zostanie udzielona gmi-
nom, które zamierzają utworzyć 
SIM. Objęcie udziału w  takiej 
spółce nastąpi po otrzymaniu 
rządowego wsparcia. 

- Cel jest prosty: wybudować 
mieszkania w  wyższym stan-
dardzie, dla lokatorów, których 

dochody są wyższe niż te kwali-
fikujące do przyznania mieszka-
nia komunalnego lub socjalne-
go. Dla osób, które stać na wyż-
sze niż symboliczne opłaty za 
mieszkanie komunalne, a  które 
liczą na wyższy standard miesz-
kań. Wreszcie jest to szansa dla 

tych, którzy marzą o swoim „M”, 
ale są na początku swojej dro-
gi zawodowej i  nie mają jesz-
cze zdolności kredytowej, nie 
mogą kupić mieszkania na ko-
mercyjnym rynku - tłumaczy 
burmistrz miasta Hrubieszowa, 
Marta Majewska.

W drodze do mieszkań z niskim czynszem   
Za
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Hrubieszowie przy 
najbardziej ruchli-
wych ulicach tuż 

przed przejściami dla pieszych 
pojawiło się oznakowanie doty-
czące zakazu korzystania z  tele-
fonów komórkowych podczas 
przechodzenia przez ulicę, na-
tomiast przy ul. Partyzantów za-
instalowano stojaki na rowery.   

Od 1 czerwca obowiązują 
zmiany w  przepisach dotyczą-
cych ruchu drogowego. Przed 
przejściami o  największym 

natężeniu ruchu pieszych (na 
drogach, których zarządcą jest 
miasto) Miejska Służba Dro-
gowa naniosła dodatkowe 
oznakowanie w  formie pikto-
gramów z  hasłem: „SMART 
STOP”. To pierwsze takie ozna-
kowanie w  Hrubieszowie. Bar-
dzo ważne jest przypominanie 
pieszym o  zakazie korzystania 
z  telefonu komórkowego lub 
innego urządzenia elektronicz-
nego podczas przechodzenia 
przez jezdnię, w  tym również 

podczas poruszania się przez 
przejście dla pieszych. Cho-
dzi o  to, żeby pieszy miał peł-
ną możliwość obserwacji tego, 
co dzieje się zarówno na jezdni 
jak i  na przejściu dla pieszych. 
Przy ul. Partyzantów (na tzw. 
Bruklinie) ustawiono stojaki 
na rowery. Metalowe stojaki 
z  herbem miasta zdecydowa-
nie ułatwią życie rowerzystom, 
którzy mogą mieć problemy 
z  parkowaniem swoich rowe-
rów w śródmieściu.   

onad połowa mieszkań-
ców Hrubieszowa za-
szczepiła się przeciwko 

Covid-19. Jedną dawką zaszcze-
piło się 8990 hrubieszowian, 
a dwiema dawkami - 8756 miesz-
kańców naszego miasta. Mini-
sterstwo Zdrowia wyliczyło, że 
to daje wynik 50,8 proc w  pełni 
zaszczepionych w  Hrubieszo-
wie, a miastu przyznało nagrodę 
w wysokości 1 mln zł.    

Kilka miesięcy temu rząd ogło-
sił trzy konkursy dla samorządów, 
aby zachęcić mieszkańców miast 
i  różnych miejscowości do szcze-
pień przeciwko COVID-19. Hru-
bieszów był oceniany w  konkur-
sie „Najbardziej odporna gmina” - 
w kategorii małe gminy (do 30 tys. 
mieszkańców). Wynik 50,8 proc. 
w pełni zaszczepionych uplasował 
Hrubieszów na liście TOP 10 lu-
belskich gmin z największą liczbą 
wyszczepień. Hrubieszów otrzy-
mał nagrodę w  wysokości 1 mln 
zł. Pieniądze wygrane w tym kon-
kursie miasto może przeznaczyć 
na wydatki związane z  ochroną 
zdrowia. 

- Jesteśmy wdzięczni mieszkań-
com Hrubieszowa, za bardzo po-
ważne podejście do przeciwdziała-
nia epidemii COVID-19. Podzię-
kowania należą się instytucjom 
i  organizacjom pozarządowym 
bez pomocy których taki wynik 
byłby trudny do osiągnięcia. Tu-
tejsza Ochotnicza Straż Pożarna 
bardzo zaangażowała się w dowóz 
do punktów szczepień, zwłaszcza 
mieszkańców z  niemożnością sa-
modzielnego poruszania się. Na-
tomiast Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej propagował potrzebę 
szczepień wśród seniorów i  in-
nych grup mieszkańców, na przy-
kład tych którzy mają ograniczony 
dostęp do Internetu. Uruchomio-
no telefon pomocny w  organizo-
waniu dojazdu do punktów szcze-
pień. To także przyczyniło się do 
wysokiego miejsca miasta w  mi-
nisterialnym konkursie. Bardzo 
wszystkim dziękujemy. Przyznane 
środki wykorzystamy na szeroko 
pojętą profilaktykę zdrowotną dla 
wszystkich mieszkańców miasta - 
zaznacza burmistrz miasta , Marta 
Majewska.

czerwca, podczas se-
sji Rady Miejskiej 
burmistrz Hrubie-

szowa, Marta Majewska otrzy-
mała absolutorium za wykona-
nie zeszłorocznego budżetu. Za 
udzieleniem absolutorium gło-
sowało 13 radnych, a jeden rad-
ny zagłosował „przeciw”.   

Podczas sesji absolutoryjnej zo-
stał przedstawiony raport o  stanie 
gminy. W  prawie dwustustronico-
wym dokumencie o  stanie gminy 
miejskiej Hrubieszów burmistrz 
Hrubieszowa Marta Majewska 
przedstawiła obraz funkcjonowania 
miasta w  różnych dziedzinach. Za-

warte w  nim zagadnienia poświę-
cono analizie rynku pracy w  mie-
ście, jego potencjału gospodarcze-
go, a także realizacji strategii miasta, 
budżetu obywatelskiego, programu 
rewitalizacji i  zadań oświatowych. 
Raport uwzględnił także zagadnie-
nia dotyczące kultury i  sportu, sta-
nu bezpieczeństwa i dróg w mieście, 
a także usług komunalnych. 

W  głosowaniu nad udzieleniem 
burmistrzowi wotum zaufania rad-
ni zagłosowali podobnie jak podczas 
głosowania w sprawie udzielenia bur-
mistrzowi absolutorium: „za” udzie-
leniem wotum zaufania zagłosowało 
13 radnych, jeden radny był „przeciw”.  

Pieszym dla bezpieczeństwa, rowerzystom dla wygody 

Milion złotych 
za połowę 
zaszczepionych 
w mieście

Burmistrz otrzymała 
absolutorium za 2020 r. 
30
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inisterstwo Klimatu 
i  Środowiska przy-
znało miastu Hru-

bieszów tytuł „miasta wy-
różniającego się” w  kategorii 
transformacja energetyczna.    

Podczas tegorocznej edy-
cji „Miasta z  Klimatem” Mini-
sterstwo Klimatu i  Środowiska 
przeprowadziło analizę działań 
proekologicznych podejmowa-

nych przez miasta w  całej Pol-
sce. Analizę przeprowadzono 
w  pięciu kategoriach: jakość po-
wietrza, zieleń miejska, trans-
port zeroemisyjny, transforma-
cja energetyczna oraz retencja 
miejska. Zebrano i  porównano 
dane z  Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, Inspekcji Ochrony 
Środowiska i  Urzędu Nadzoru 
Technicznego, a  także dane po-

zyskane bezpośrednio od miast 
uczestniczących w  tym badaniu. 
Po weryfikacji dostarczonych 
danych w  każdej z  pięciu kate-
gorii wybrano po 5 miast i nada-
no im tytuł Miasta z  Klimatem. 
Ponadto 15 miastom przyznano 
wyróżnienia (po 3 z każdej kate-
gorii). Hrubieszów (jako jedyne 
miasto na Lubelszczyźnie) został 
wyróżniony za swoje działania 

na rzecz transformacji energe-
tycznej. O  wyniku zdecydowała 
ilość założonych instalacji foto-
woltaicznych oraz pomp ciepła 
w  naszym mieście. Brano rów-
nież pod uwagę roczne zużycie 
energii elektrycznej w  gospo-
darstwach domowych oraz moc 
instalacji OZE grzewczych na 
potrzeby budynków miejskich. 
Miasta z  najlepszymi wynika-

mi w  konkursie oraz te wyróż-
niające się zostaną zaproszone 
do współpracy w  ramach spe-
cjalistycznego doradztwa stra-
tegicznego do renomowanych 
instytucji, takich jak: Instytut 
Ochrony Środowiska, Instytut 
Ekologii Terenów Uprzemysło-
wionych, Instytut Badawczy Leś-
nictwa i Narodowe Centrum Ba-
dań Jądrowych. W  ten sposób 

Ministerstwo Klimatu i  Środo-
wiska chce wspierać proces pla-
nowania i  wdrażania polityki 
klimatyczno-środowiskowej na 
poziomie lokalnym. Wynikiem 
współpracy miast z  ekspertami 
będą mapy drogowe transfor-
macji klimatycznej wraz z  okre-
śleniem ambitnych celów w tym 
procesie” – czytamy na stronie 
ministerstwa. 

Wyróżnienie klimatyczne dla Hrubieszowa 
M
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rzem rondom przy połu-
dniowej obwodnicy Hru-
bieszowa i  dróg dojazdo-

wych do centrum miasta nada-
no imiona osób zasłużonych dla 
regionu. Propozycje patronów 
zgłosili miejscy radni Hrubie-
szowa i  jednogłośnie przyjęli je 
podczas obrad listopadowej se-
sji Rady Miejskiej. 

– Rada Miejska uznała, że należy 
uczcić pamięć zasłużonych miesz-
kańców naszego miasta, powinni-
śmy pamiętać o  lokalnych bohate-
rach. Radni powinni zadbać o  pa-
mięć, o przeszłość. Za kilka lat, być 
może, tych nazwisk nikt nie będzie 
znał ani pamiętał. A jeśli będą tab-
liczki przy rondach, to może ktoś 

o nich poczyta, dowie się, kim byli 
ci ludzie – tłumaczy przewodni-
cząca Rady Miejskiej Hrubieszowa, 
Anna Naja. 

Na patrona ronda u  zbiegu ob-
wodnicy z  ul. Łany zapropono-
wano Wincentego Piątaka. To za-
służony regionalista, założyciel 
Towarzystwa Regionalnego Hru-
bieszowskiego. Był również na-
uczycielem techniki w  LO im. ks. 
Stanisława Staszica w  Hrubieszo-
wie. Kolejne rondo (u  zbiegu ob-
wodnicy z ul. Kolejową) zostało na-
zwane im. Józefa Skrobiszewskiego, 
lekarza i  społecznika. W  okresie 
międzywojennym mieszkał on 
i pracował w Hrubieszowie. Został 
zamordowany w  Katyniu. Tam są 

pochowane jego szczątki, a  sym-
boliczny grób Józefa Skrobiszew-
skiego znajduje się na cmentarzu 
w Hrubieszowie.    

Z  kolei rondo na skrzyżowaniu 
obwodnicy z  ul. Nową nosi imię 
Teresy Grodzińskiej. Jej wizerunek 
można zobaczyć na muralu na ścia-
nie Hrubieszowskiego Domu Kul-
tury. Teresa Grodzińska była sani-
tariuszką. Gdy miała 21 lat, zabili ją 
czerwonoarmiści Budionnego na-
cierający na Hrubieszów. Pośmiert-
nie została odznaczona Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari. Wszystkie trzy propo-
zycje patronów dla rond przy połu-
dniowej obwodnicy Hrubieszowa 
miejscy radni poparli jednogłośnie.  

Ronda dla 
zasłużonych miastu  
T

aństwowe Gospodarstwo 
Wodne „Wody Polskie” 
opracuje koncepcję budowy 

wodnego zbiornika retencyjnego 
na Huczwie w  Hrubieszowie. Po-
wstanie on w miejscu planowane-
go przed laty zalewu „Delfinek” 

Porozumienie dotyczące 
współpracy przy realizacji budo-
wy zbiornika wodnego na Hucz-
wie w Hrubieszowie podpisano 8 
listopada. Państwowe Gospodar-
stwo Wodne „Wody Polskie” re-
prezentował prezes Przemysław 
Daca, a  gminę miejską – bur-
mistrz Hrubieszowa, Marta Ma-
jewska. Budowa zalewu (prawie 
16 hektarów pod wodą) pomo-
że zapobiegać miastu skutkom 
ewentualnej suszy czy powodzi. 

PGW „Wody Polskie” zadekla-
rowały opracowanie koncepcji 
budowy zbiornika retencyjne-
go z  funkcją turystyczną. Zalew 
będzie usytuowany na terenach 
miejskich, w  dolinie Huczwy, 

a  dokładnie w  miejscu po tzw. 
„Targowicy”. Tam, gdzie kilkana-
ście lat temu planowano budowę 
Zalewu „Delfinek”. Koszty opra-
cowania koncepcji zbiornika re-
tencyjnego w  całości pokryje 

PGW „Wody Polskie”.    
– Mieszkańcy Hrubieszowa od 

wielu, wielu lat oczekiwali na tę 
inwestycję. Ważne jest także to, 
że budowa zalewu została wpisa-
na przez Zarząd Województwa 

Lubelskiego do Strategii Rozwo-
ju Województwa Lubelskiego do 
2030 r. Umieszczono ją na liście 
przedsięwzięć zintegrowanych 
jako inwestycję kluczową dla 
województwa. Z tego wynika, że 

miasto będzie miało dodatkowe 
możliwości ubiegania się o środ-
ki finansowe skierowane na re-
alizację tego rodzaju inwestycji – 
zaznacza burmistrz miasta Hru-
bieszowa, Marta Majewska.

Przeciw suszom, powodziom, a także 
do kąpieli i rekreacji
P
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października odby-
ło się pierwsze posie-
dzenie nowego składu 

Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie. Nowo wy-
brani radni złożyli ślubowanie 
i odebrali zaświadczenia po-
twierdzające objęcie mandatu 
radnego MRM. 

Do prezydium Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej Hrubieszo-
wa wybrano: przewodniczące-
go tej rady Sebastiana Borka (I 
LO im. ks. Stanisława Staszica), 
wiceprzewodniczącą – Milenę 
Turzyńską (I LO im. ks. Stani-
sława Staszica), sekretarzem zo-
stała Nicolla Jaworska (Szkoła 
Podstawowa nr 1).  Członkami 

Młodzieżowej Radzie Miejskiej 
są również: Wiktor Dąbrowski 
(Szkoła Podstawowa nr 1), Julia 
Gawron (I LO im. ks. Stanisła-
wa Staszica), Hanna Gidzińska 
(Szkoła Podstawowa nr 1), Bar-
tłomiej Gontarz (Szkoła Podsta-
wowa nr 2), Kinga Lizun (Ze-
spół Szkół nr 3), Maciej Rząd 
(Zespół Szkół nr 3), Alan Sień-
czyk (Szkoła Podstawowa nr 2), 
Jakub Sowa (Szkoła Podstawo-
wa nr 3), Julia Szmyt (I Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisła-
wa Staszica), Filip Szymański 
(Szkoła Podstawowa nr 3) oraz 
Jakub Wybranowski (Zespół 
Szkół nr 1). Gratulujemy i ży-
czymy sukcesów. 

akończono remonty 
i  modernizację budyn-
ku - siedzibę większo-

ści wydziałów Urzędu Miasta 
i  dwóch wydziałów Starostwa 
Powiatowego w Hrubieszowie. 

Na gmachu urzędu wymie-
niono pokrycie dachowe. Po-
przednie było już nieszczelne. 
Wcześniejszy gruntowny remont 
tego budynku przeprowadzono 
jeszcze w  latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku.  Pod-
czas prac modernizacyjnych na 
dachu zainstalowano instala-

cję fotowoltaiczną. Docieplono 
ściany budynku i  strop podda-
sza, uzupełniono tynki. Wymie-
nione zostały okna i rynny. We-
wnątrz gmachu wymieniono 
oświetlenie na energooszczędne. 
Zmodernizowano instalację c.o. 
i węzeł ciepłowniczy. Od  ul. mjr. 
Henryka Dobrzańskiego „Hu-
bala” budynek został wyposażo-
ny w nowy podjazd i podnośnik 
dla osób niepełnosprawnych. 

Miasto Hrubieszów zreali-
zowało tę inwestycję wspólnie 
z  Powiatem Hrubieszowskim. 

Wykonano ją w ramach projektu 
„Poprawa efektywności energe-
tycznej budynków użyteczności 
publicznej Starostwa Powiato-
wego i Gminy Miejskiej Hrubie-
szów” realizowanego w  latach 
2019-2021. Przedsięwzięcie 
kosztowało ponad 2,5 mln zł, 
z tego ponad 1,5 mln zł pokryło 
dofinansowanie z  Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego i budżetu państwa.

Po remontach budynek 
również na zewnątrz zmienił 
wygląd. Elewację koloru pia-

skowo-brązowego zmieniono 
na jasnoszary. Na frontowej 
ścianie gmachu, oprócz nazw 
mieszczących się tam urzę-
dów, zamontowano duży ze-
gar. W  niedalekiej przyszłości 

południową porą codziennie 
z  urzędowego gmachu będzie 
rozbrzmiewał hejnał Hrubie-
szowa. Będzie on odtwarzany 
elektronicznie. Prawie 50-se-
kundowy utwór w  tym roku 

skomponował Leszek Opała, 
muzyk, kompozytor, twórca 
zespołu Lechici. Hejnał miał 
swoją premierę podczas tego-
rocznych Rubienaliów.                  

Nowa Młodzieżowa Rada Miejska

Urząd po liftingu 
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2022 roku Hru-
bieszów będzie 
wspierać remonty 

zabytkowych obiektów w  mie-
ście. W  przyszłorocznym budże-
cie miasta zaplanowano 50 tys. zł 
dotacji na remonty i konserwacje.          

25 listopada Rada Miejska 
w  Hrubieszowie podjęła uchwałę 
dotyczącą “określenia zasad i  try-
bu udzielania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach znajdujących się na te-
renie Hrubieszowa”.    

Jedną z  form będzie wsparcie 
finansowe właścicieli obiektów 
zabytkowych, którzy podejmą 
się remontów i  prac konserwa-
torskich obiektów. Dobrze zacho-
wane zabytkowe obiekty w  po-
łączeniu z  innymi walorami śro-
dowiskowymi mogą przynieść 
wymierne korzyści szczególnie 
w rozwoju turystyki. 

Wnioski o  przyznanie dotacji 
będzie można składać od  1 do 31 
marca w  roku, w  którym ma zo-
stać udzielona dotacja. Termin ten 
nie obowiązuje w  przypadku ko-
nieczności wykonania niezwłocz-
nych prac interwencyjnych wy-

nikających ze zdarzeń losowych. 
O  udzielenie dotacji może ubie-
gać się właściciel zabytku wpisa-
nego do rejestru zabytków pro-
wadzonego przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, a  także 
podmiot posiadający tytuł prawny 
do zabytku wynikający z  użytko-
wania wieczystego, ograniczone-
go prawa rzeczowego lub stosun-
ku zobowiązaniowego. Dotacja 
może być udzielona w wysokości 
do 50% nakładów koniecznych 
do poniesienia na wykonanie prac 
lub robót, które powinny  zostać 
wykonane w  danym roku kalen-
darzowym. Jeżeli zabytek posiada 
wyjątkową wartość historyczną, 
artystyczną lub naukową, dotacja 
może być udzielona w wysokości 
do 100% nakładów niezbędnych 
na pokrycie kosztów prac. Wyso-
kość dotacji uzależniona jest od 
wysokości środków przeznaczo-
nych na ten cel w miejskim budże-
cie. Na 2022 rok zaplanowano 50 
tys. zł. Szczegółowych informacji 
o  możliwości przyznania dotacji 
udziela Wydział Oświaty i  Kultu-
ry w Urzędzie Miasta Hrubieszów 
(tel. 84 696 23 80, w. 50, e-mail: 
wok@miasto.hrubieszow.pl).

Miasto wesprze remonty hrubieszowskich zabytków    
Od
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grudnia na Deptaku 
w  Hrubieszowie ot-
warto sztuczne lodo-

wisko. Tego dnia łyżwiarze 
nie płacili za wejście na taflę, 
ani za wypożyczenie łyżew.  
Oficjalnie lodowisko otwo-
rzył zastępca burmistrza, 
Paweł Wojciechowski. Tym 
samym rozpoczęto w  Hru-
bieszowie nowy sezon łyż-
wiarski.                                            

W tym roku sztuczne lodo-
wisko na deptaku w  Hrubie-
szowie jest takiej samej wiel-
kości, jak to przed dwoma laty. 
W  ubiegłym roku w  związku 
z  obostrzeniami spowodowa-
nymi epidemią koronawirusa 

sztucznego lodowiska w  cen-
trum miasta nie było w  ogó-
le. Obecnie także obowiązu-
ją obostrzenia spowodowane 
wymogami profilaktyki prze-
ciw COVID-19. Trzeba pa-
miętać o  zasadach korzysta-
nia z  lodowiska w  czasie epi-
demii. Tym razem łyżwiarze 
nie wchodzą na taflę po prze-
braniu się w  kontenerze, jak 
to było 2 lata temu. Po przej-
ściu przez kontener przebiera-
ją się w specjalnym namiocie, 
który jest sukcesywnie dezyn-
fekowany. Trzeba pamiętać 
również o  dystansie społecz-
nym, zarówno podczas przy-
gotowań do wejścia na lodo-

wisko, jak i podczas jazdy na 
łyżwach. W  tym samym cza-
sie na tafli lodowiska może 
przebywać najwyżej 40 osób.      

- Właśnie otwarte sztucz-
ne lodowisko będzie czynne 
w godz. od 9 do 20 (o ile nie 
zmienią tego przepisy o prze-
ciwdziałaniu COVID-19 lub 
warunki pogodowe). Bilet 
wstępu na lodowisko kosztuje 
8 zł, a za wypożyczenie łyżew 
nie pobieramy opłat. Zachę-
cam korzystających z  lodowi-
ska, aby korzystali z własnych 
łyżew. Nowością jest możli-
wość zakupu biletu i płatności 
przez terminal - mówi Marek 
Watras, dyrektor Hrubieszow-

skiego Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji w Hrubieszowie.            

 Dwa lata temu na sztucz-
nym lodowisku w  centrum 
Hrubieszowa odnotowano 
około 8 tys. wejść, po 2-3 tys. 
miesięcznie. Niektórzy łyż-
wiarze korzystali z lodowiska 
kilkakrotnie.            

W  przyszłym roku Miasto 
będzie miało własne sztucz-
ne lodowisko. Zostanie ono 
usytuowane prawdopodobnie 
na terenie Hrubieszowskiego 
Ośrodku Sportu i  Rekreacji. 
Ma być nieco większe od tego, 
z  którego obecnie można ko-
rzystać na Deptaku w Hrubie-
szowie. 

mina miejska Hrubie-
szów została nagrodzo-
na honorowym tytułem 

„Gmina przyjazna Seniorom”. 
Miasto otrzymało ten tytuł za 

„otwartość samorządu i jego insty-
tucji na seniorów, a także za pro-
mowanie innowacyjnych i wielo-
zakresowych działań na rzecz osób 
starszych”. Nagrodę przyznano w 

konkursie ogłoszonym przez Dy-
rektora Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej w Lublinie. Pod-
czas uroczystej gali, która odbyła 
się 27 października w Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie na-
grodę z rąk marszałka wojewódz-
twa lubelskiego odebrał Paweł 
Wojciechowski, zastępca burmi-
strza Hrubieszowa.

l i s t o p a d a 
w  Hrubieszow-
skim Domu 

Kultury zorganizowano dwu-
dniowy „Weekend Świado-
mości”. Organizatorami tego 
prozdrowotnego wydarzenia 
byli: Hrubieszowska Rada 
Kobiet oraz burmistrz miasta, 
Marta Majewska

Przez dwa dni uczestniczki 
skorzystały ze spotkań z  leka-
rzami i specjalistami z różnych 
dziedzin powiązanych z proble-
matyką raka piersi.    

– Biorąc pod uwagę profi-
laktykę raka piersi, to świado-
mość jest niemal równoznaczna 
z  bezpieczeństwem, zdrowiem, 
stabilizacją, a  także pewnością. 
Taki właśnie cel przyświecał wy-
darzeniu „Weekend Świadomo-
ści”. Dobrze, jeżeli kobiety zro-
zumieją, że powinny poddawać 
się badaniom profilaktycznym. 
Panie biorące udział w  „Week-
endzie Świadomości” miały 
okazję wysłuchać niezwykle 
wartościowych prelekcji, wykła-
dów, a  także budujących osobi-
stych historii. Niektóre z  nich 
wyciskały łzy, ale jednocześnie 

dały niezwykłą moc i  nadzieję 
– tłumaczy Małgorzata Jankow-
ska, członkini Hrubieszowskiej 
Rady Kobiet. 

Położna, specjalistka pie-
lęgniarstwa ginekologiczno-

-położniczego, Anna Maliń-
ska, mówiła o profilaktyce raka 
piersi i  samobadaniu. Rehabi-
litant, Piotr Zierebiec wykładał 
o  roli rehabilitacji po chorobie 
onkologicznej, a  Joanna Opała 

– o  roli rodziny. Dietetyk Anita 
Aranowska – o znaczeniu diety 
podczas rekonwalescencji po 
chorobie nowotworowej. Były 

także indywidualne konsultacje 
z dietetykiem i psychologiem. 

Podczas „Weekendu Świado-
mości” panie mogły dowiedzieć 
się, jak ważny jest wysiłek fi-
zyczny, dieta i wsparcie rodziny. 
A  także, gdzie szukać pomocy, 
gdy przyjdzie zmierzyć się z no-
wotworem i jak nie dopuścić do 
choroby, jak możliwie najwcześ-
niej można ją wykryć, gdzie 
i jak często trzeba się badać.    

Ewelina Graboś z  salonu 
Fryzjerskiego „Fryzurki Ewe-
lii” w Hrubieszowie dzięki akcji 
Daj (Dobry!) Włos  uzyskała od 

hrubieszowianek 38 warkoczy 
na peruki dla pacjentek po che-
mioterapii, które Rada Kobiet 
przekazała Fundacji „Rak and 
Roll”. Sponsorami wydarzenia 
byli: kawiarnia „Lalka”, która 
ufundowała przepyszny tort 
z  symboliczną różową wstążką, 

„Kraina Ciast i Tortów” - funda-
tor słodkiego poczęstunku oraz 
Pan Sylwester Wosiek, który 
napełnił helem różowe balony 
stanowiące element scenogra-
fii, a  następnie „wypuszczone” 
przez uczestniczki wydarzenia 
na placu przez HDK.

Hrubieszów 
przyjazny 
seniorom

Nie dać żadnych szans rakowi 

G

6 - 7

Sezon na lodowisku rozpoczęty
8
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 lipcu rozpoczęto bu-
dowę nowoczesnej 
hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 1 im. Bo-
lesława Prusa w Hrubieszowie. 
Prace potrwają do października 
2022 r.   

Budynek Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Hrubieszowie wybudowa-
no w latach 60. ub. stulecia. Przez 
kolejne lata szkoła dysponowała 
najlepszym wówczas zapleczem 
sportowym. W maju bieżącego 
roku został ogłoszony przetarg 

na przebudowę szkoły i dobudo-
wę części hali sportowej. Plano-
wany koszt tej inwestycji to oko-
ło 4,2 mln zł. Prawie 2 mln zł do-
finansowania miasto otrzymało 
z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki.   W lipcu reprezentująca gmi-

nę miejską Hrubieszów, burmistrz 
Marta Majewska i Bronisław Drą-
ga z firmy budowlanej „REM-

-BUD-I” ze Stalowej Woli zawarli 
umowę w sprawie „Budowy hali 
gimnastycznej wraz z nadbudo-
wą części istniejącej i przebudo-

wą zaplecza sanitarno-szatniowe-
go przy Szkole Podstawowej Nr 1 
w Hrubieszowie”. Prace budow-
lane rozpoczęto w lipcu. Do bu-
dowy nowej hali sportowej częś-
ciowo zostanie wykorzystana nie-
wielka sala gimnastyczna w szkole, 

a pozostała część pomieszczeń 
zostanie dobudowana. Wewnątrz 
nowej hali będzie między innymi 
wielofunkcyjne boisko. Przebudo-
wane zostaną szatnie i część sani-
tarna. Remont zostanie zakończo-
ny w pod koniec przyszłego roku.

Wygodniej na WF-ie i podczas treningów   
W

rwa budowa drogi dojazdowej na tyłach budowanej krytej pływalni w Hrubieszowie. Zakres 
inwestycji obejmuje m. in.: wykonanie podbudowy drogi, położenie nawierzchni, budowę 
miejsc parkingowych, chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz budowę ka-

nalizacji burzowej oraz technicznej, a także przebudowę sieci gazowej i montaż zabezpieczeń sieci 
energetycznej. 

Budowa drogi 
dojazdowej do basenu 
T

krótce będzie gotowy 
projekt rewaloryzacji 
rynku w  Hrubieszo-

wie wraz z  opracowaniem pro-
jektu budowlanego i  wykonaw-
czego na zagospodarowanie pla-
cu publicznego przy ul. Rynek. 

20 lipca burmistrz miasta Hru-
bieszowa Marta Majewska zawarła 
umowę z Politechniką Krakowską. 

Projektanci z  Wydziału Archi-
tektury tej uczelni przygotowują 
projekt rewaloryzacji hrubieszow-
skiego Rynku i zagospodarowania 
terenu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem nasadzenia drzew. 

- W  ubiegłym roku zakończył 
się tak zwany okres trwałości dla 
inwestycji, która zmieniła ul. Ry-
nek w Deptak Miejski. I dopiero 

teraz mamy możliwość wprowa-
dzenia zmian. Główne uwagi, ja-
kie do nas napływają od miesz-
kańców, dotyczą braku drzew da-
jących cień. Zmiany są koniecznie. 
To, że potrzebne są drzewa jest 
bezdyskusyjne – przyznaje bur-
mistrz miasta Hrubieszowa. 

Rewaloryzacja Rynku i  depta-
ka miejskiego oznacza przywró-
cenie wartości, czyli remont lub 
modernizację obiektów o  szcze-
gólnej wartości zabytkowej. Kon-
cepcja projektowa uwzględni na-
sadzenia roślinności i  drzew na 
miejskim deptaku, wygospoda-
rowanie miejsc dla ogródków ga-
stronomicznych, jak również po-
zostawienie przestrzeni do orga-
nizacji wydarzeń plenerowych.

Miejski 
deptak czeka 
na zmiany 
W

tery z  sześciu pro-
jektów zgłoszonych 
do przyszłoroczne-

go Budżetu Obywatelskiego 
Hrubieszowa wybrali miesz-
kańcy miasta. Inicjatywy wy-
brane w  głosowaniu realizo-
wane będą w 2022 r. za pienią-
dze z tego budżetu. 

W  przyszłorocznym Budże-
cie Obywatelskim Hrubieszowa 
do wykorzystania przewidziano 
pulę 100 tys. zł.    

Do starań o  dofinansowa-
nie zgłoszono 8 inicjatyw. Po 
wstępnej ocenie, 6 z  tych pro-
jektów trafiło na listę inicjatyw, 
na które głosowali hrubieszo-
wianie. 2 projekty nie spełniły 
wymogów formalnych. W  gło-
sowaniu wzięło udział 1660 
mieszkańców Hrubieszowa. 
Oddano 1574 ważne głosy. 86 

głosów było nieważnych. Gło-
sowanie zakończono 16 wrześ-
nia, a  30 września ogłoszono 
wyniki. 

Największe poparcie zdoby-
ła inicjatywa zgłoszona przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Na projekt „TwojaOtwaRtaBib-
lioTeka na 100 lat” zagłosowa-
ło 434 hrubieszowian. W  przy-
szłym roku miejska biblioteka 
będzie obchodziła jubileusz 
100-lecia działalności. 

To znakomita okazja do 
wzbogacenia zasobów bibliote-
ki o  niestandardową ofertę dla 
czytelników. Za 25 tys. zł z  Bu-
dżetu Obywatelskiego bibliote-
karze zakupią książki z  dużym 
drukiem, audiobooki, gry plan-
szowe. Zorganizują spotkania 
ze znanymi z  mediów ludźmi, 
twórcami kultury i literatury.  

Kolejne 25 tys. zł z  Budże-
tu Obywatelskiego Hrubieszo-
wa otrzymają pomysłodawcy 
urządzenia miejsca do ćwi-
czeń fizycznych na świeżym 
powietrzu. Pierwsze z nich po-
wstanie wokół „Orlika” przy 
Szkole Podstawowej nr 3. Pro-
jekt „Elementy Street Workout 
Parku i  sprawnościowy stożek 
na zielonej przestrzeni wo-
kół boisk “Orlika” przy Szko-
le Podstawowej nr 3” poparło 
326 hrubieszowian. Za budową 
placu street workout przy SP 
nr 1 opowiedziało się 347 gło-
sujących mieszkańców Hrubie-
szowa. 

Z  kolei 8 200 zł dofinanso-
wania z  Budżetu Obywatel-
skiego otrzymają inicjatorzy 
budowy chodnika łączącego 
ul. Podzamcze z  ul. Zamoj-

ską.   Z  tego przejścia korzysta 
wielu pieszych, głównie ucz-
niowie dwóch szkół przy ulicy 
Zamojskiej. Ma ono nieutwar-
dzoną nawierzchnię. Inicjatywę 
budowy tego chodnika poparło 
285 hrubieszowian.    

- Cenne jest to, że mieszkań-
cy sami zgłosili się z  taką ini-
cjatywą, sami napisali wniosek 
do Budżetu Obywatelskiego 
i  zebrali poparcie. To bardzo 
dobrze świadczy o  gospodar-
skim spojrzeniu i działaniu ini-
cjatorów tego projektu. Cie-
szymy się, że tę inicjatywę po-
parło prawie 300 mieszkańców 
miasta i  zostanie ona zrealizo-
wana za pieniądze z  Budżetu 
Obywatelskiego naszego mia-
sta – podkreśla Paweł Wojcie-
chowski, wiceburmistrz Hru-
bieszowa.

Budżet Obywatelski 
Hrubieszowa na rok 2022 
Cz

ie zwalniamy tempa 
przy realizowaniu inwe-
stycji w Hrubieszowie. 

Prace trwają. Jedne przedsię-
wzięcia dobiegają końca, inne 
się rozpoczynają, a przed nami 
kolejne wyzwania.  

W Hrubieszowskim Centrum 

Dziedzictwa trwa wykańczanie 
wnętrz. Pod gmachem odkry-
to podziemia, które wymagają 
profesjonalnego zabezpieczenia - 
zgodnie z zaleceniami konserwa-
tora zabytków. W tym miejscu nie 
powstaną zaplanowane wcześniej 
parkingi. Lokalizacja parkingów 

musi zostać zmieniona. Z kolei 
na budowie hali sportowej z za-
pleczem przy Szkole Podstawowej 
nr 1 rozpoczęły się prace ziemne. 
Trwają też roboty przy budowie 
drogi do tzw. Targowicy. Są wyko-
nywane w ramach zadania: budo-
wa bocznej ul. Żeromskiego. 

Przegląd miejskich 
inwestycji 
N
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najnowszym ogólnopol-
skim rankingu „Czyste 
Powietrze” Hrubieszów 

zajął 33. miejsce w Polsce i zdo-
był najlepszy wynik na Lubel-
szczyźnie.    

Program „Czyste powietrze” rea-
lizowany jest przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Szeroko rozumiane 
działania mają doprowadzić do po-
prawy jakości powietrza i zmniej-
szenia emisji gazów cieplarnianych. 
Chodzi, między innymi, o wymianę 
źródeł ciepła i poprawę efektywno-
ści energetycznej jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych. Program 
obejmuje realizację takich inwesty-
cji jak: wymiana źródeł ciepła, mon-
taż fotowoltaiki, wykonanie nowych 
instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie bu-
dynku, wymianę stolarki okiennej. 
Na inwestycję można uzyskać nawet 
do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji. 

NFOŚiGW wspólnie z Polskim 
Alarmem Smogowym opubliko-
wały najnowszy ranking „Czy-
ste Powietrze”. Zestawienie do-
tyczy ilości wniosków złożonych 
w programie „Czyste Powietrze”, 
w poszczególnych gminach. Skla-
syfikowano 2477 gmin w Polsce. 
W rankingu wzięto pod uwa-
gę liczbę wniosków złożonych 
w danej gminie (od 1 lipca do 30 
września tego roku), a także licz-
bę budynków jednorodzinnych 
w tej gminie. Hrubieszów uzyskał 
najlepsze wyniki w wojewódz-
twie lubelskim. W ciągu trzech 
wspomnianych miesięcy miesz-
kańcy miasta złożyli 63 wnioski, 
co dało gminie miejskiej 33. miej-
sce w całym kraju. Od dłuższe-
go czasu miasto realizuje różne 
działania zmierzające do popra-
wy jakości powietrza - chociażby 
montaż wskaźników jakości po-

wietrza. Wyniki pomiarów są do-
stępne na naszej stronie interne-
towej oraz w specjalnej aplikacji 
Airly ANDROID lub iOS, a tak-
że na stronie Airly. W ten sposób 

można zorientować się, kiedy do-
chodzi do przekroczenia norm 
czystości powietrza, a także w ja-
kich częściach miasta zdarza się 
to najczęściej.    

ieszkańcy Hrubieszo-
wa mają do dyspozycji 
nowe narzędzie: inter-

netową Mapę Inwestycji. Moż-
na z niej skorzystać pod adre-
sem https://www.miasto.hru-
bieszow.pl/mapa-inwestycji. 

Na tej stronie internetowej 
zaprezentowano w przystępnej 
i czytelnej formie lokalizacje róż-
nych inwestycji w mieście. Moż-
na zorientować się, gdzie doko-
nano ważnego remontu, zakoń-
czono budowę, a także, gdzie 
aktualnie w mieście prowadzone 
są inwestycje. Mapa ma obrazo-
wać jak wiele zmienia się w Hru-
bieszowie. Dzięki prostemu i in-
tuicyjnemu układowi treści, na-
wigacja po serwisie jest prosta 
i bezproblemowa. Po lewej stro-
nie ekranu znajduje się menu. 

Można wybrać jedną lub więcej 
kategorii inwestycji. Ten wybór 
natychmiast zostanie zwizua-
lizowany na mapie gminy. Aby 
dowiedzieć się więcej o  konkret-
nej inwestycji wystarczy kliknąć 
jej ikonkę. Pokaże się również 
wstępny opis i podstawowe dane: 
rok ukończenia inwestycji (lub 
planowany termin zakończenia), 
wartość inwestycji oraz kwo-
ta dofinansowania, jeżeli gmina 
pozyskała dofinansowanie na 
realizację tego konkretnego pro-
jektu. Mapa inwestycji na bieżą-
co będzie aktualizowana o nowe 
projekty. Mieszkańcy Hrubieszo-
wa również mogą zgłaszać inwe-
stycje, które zostały zrealizowa-
ne w ich najbliższym otoczeniu, 
a nie znalazły się na tej mapie.

listopada Rada 
Miejska Hrubieszo-
wa podjęła uchwa-

łę o wprowadzeniu nowych 
zwolnień podatkowych dla 
przedsiębiorców inwestują-
cych w mieście i tworzących 
nowe miejsca pracy.    

Na zwolnienia z podatku od 
nieruchomości (budowle, bu-
dynki lub ich części oraz grun-
ty) mogą liczyć podatnicy pro-

wadzący działalność gospodar-
czą w tych miejscach w mieście, 
gdzie poczyniono nowe inwe-
stycje i utworzono nowe miej-
sca pracy. Zwolnienia nie doty-
czą nieruchomości zajętych pod 
stacje paliw, banki, działalność 
pożyczkową, kredytową i ubez-
pieczeniową, a także działalność 
handlową.    

Zwolnienia podatkowe przy-
sługują inwestorom, którzy zaku-

pili nieruchomości lub oddali do 
użytkowania po 31 grudnia 2020 
r. Natomiast jeżeli chodzi o two-
rzenie nowych miejsc pracy, to 
przepisy dotyczą działań po wej-
ściu w życie ostatniej uchwały 
o zwolnieniach podatkowych. 

Okres zwolnienia z podatku 
od nieruchomości został uza-
leżniony od wielkości inwesty-
cji i liczby utworzonych miejsc 
pracy. Przedsiębiorca, który zre-

alizował inwestycję (przy kosz-
tach kwalifikujących do objęcia 
pomocą nie mniejszych niż 100 
000 zł, a jednocześnie utwo-
rzył 3 nowe miejsca pracy) bę-
dzie mógł skorzystać z 12-mie-
sięcznego zwolnienia z podatku 
od nieruchomości. Natomiast 
przedsiębiorca, który zrealizo-
wał inwestycję przy kosztach 
kwalifikujących, sięgających co 
najmniej 200 000 zł i utworzył 

6 nowych miejsc pracy, będzie 
mógł przez 24 miesiące korzy-
stać ze zwolnienia z podatku 
od nieruchomości. Warunkiem 
skorzystania z tej ulgi jest utrzy-
manie nowych miejsc pracy za-
równo w czasie zwolnienia z po-
datku (przez 12 lub 24 miesiące), 
a także w takim samych czasie 
po zakończeniu ulgi.    

Zainteresowani zwolnie-
niem z podatku przedsiębior-

cy powinni złożyć w Urzędzie 
Miasta wniosek o przyznanie 
tej ulgi wraz z deklaracją płat-
ności podatku od nieruchomo-
ści lub jej korektę na dany rok 
podatkowy. Szczegółowych 
informacji o zwolnieniach 
z podatku od nieruchomości 
udziela Wydział Finansowo-

-Podatkowy (tel. 84 696-23-80, 
w. 58, e-mail: finanse@miasto.
hrubieszow.pl).  

ącznie 30 tys. zł dota-
cji miasto przyznało 
trzem organizacjom 

pozarządowym w Hru-
bieszowie. Dofinansowa-
nie otrzymały MKS „Unia” 
Hrubieszów, Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedynka” 
i Stowarzyszenie Trzeźwoś-
ciowe „Lumen”.    

Burmistrz Marta Ma-
jewska zawarła umowy 
dotyczące wykorzystania 
przyznanego dofinanso-
wania. Uczniowski Klub 
Sportowy „Jedynka” otrzy-
mał dotację w wysokości 
9 tys. zł, a Miejski Klub 
Sportowy „Unia” Hrubie-

szów - 11 tys. zł. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na 
realizację zadania publicz-
nego w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury 
fizycznej. Natomiast Sto-
warzyszenie Trzeźwościo-
we „Lumen” otrzymało 10 
tys. zł. Ta dotacja pozwoli 
stowarzyszeniu prowadzić 
działania wspierające oso-
by uzależnione od alko-
holu, a także ich rodziny.  
Działania propagujące ideę 
trzeźwości będą prowa-
dzone w klubie abstynen-
ta i w innych stowarzysze-
niach wśród społeczności 
Hrubieszowa.  

grudnia na dep-
taku miejskim w 
Hrubieszowie zor-

ganizowano Kiermasz Bo-
żonarodzeniowy. Organiza-
torem tej przedświątecznej 
imprezy handlowej był Hru-
bieszowski Dom Kultury, 
patronowała jej burmistrz 
Hrubieszowa Marta Majew-
ska. Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy usytuowano obok 

sztucznego lodowiska na 
Miejskim Deptaku. Stoiska 
wystawili rzemieślnicy, rę-
kodzielnicy i twórcy z miasta 
i okolic. Na  stolikach moż-
na było pooglądać, a także 
nabyć ozdoby choinkowe, 
stroiki oraz różne świątecz-
ne przysmaki i wypieki. Były 
także stoiska z pracami róż-
nych rękodzielników i twór-
ców z miasta i regionu. 

Hrubieszów liderem 
na Lubelszczyźnie  

Uruchomiono mapę inwestycji  

Nowe zwolnienia podatkowe dla inwestorów

Miasto 
wsparło 
dotacjami  

Przed 
świętami 
można kupić 
i pooglądać. 

W
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września 
na hru-
bieszow-

skim deptaku po raz kolejny 
odbyły się „Rubienalia”. Głów-
ną atrakcją tegorocznej impre-
zy był akustyczny koncert Mar-
ka Piekarczyka, wokalisty ze-
społu TSA i  jurora programu 

„The Voice of Poland”. 
Tegoroczny festyn zorganizowa-
no po roku przerwy spowodowa-
nej epidemią COVID-19. Połą-
czono go z  Jarmarkiem Hrubie-
szowskim prezentującym prace 
i  wyroby wystawców, twórców 
ludowych i  rzemieślników z mia-
sta i regionu. W pierwszym dniu 

“Rubienaliów” burmistrz miasta 
Marta Majewska powierzyła mło-
dzieży władzę w  mieście, przeka-
zując jej przedstawicielom sym-
boliczne klucze do bram Hrubie-
szowa. 7 drużyn z miejskich szkół 
podstawowych rywalizowało 
w międzyszkolnych „Potyczkach 
Żakowych o  Berło Króla Włady-
sława Jagiełły”. Zwyciężyła dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej nr 3. 
Wieczorem z  koncertem wystą-
pił Mariusz Telicki (lider grupy 
Yago). Gwiazdą tego wieczoru był 
Marek Piekarczyk, lider zespołu 
TSA i juror telewizyjnego progra-
mu Voice of Poland.   
W  następnym dniu miejskiego 

święta w wybrukowany deptak na 
hrubieszowskim deptaku wmuro-
wano kapsułę czasu. Jej zawartość 
skompletowała burmistrz miasta 
Marta Majewska. Przy pakowaniu 
kapsuły pomagała pani burmistrz 
Lenka Kaniuga, uczennica Szko-
ły Podstawowej nr 3. W  kapsule 
znalazły się listy młodych hru-
bieszowian i  seniorów do kolej-
nych pokoleń mieszkańców mia-
sta. List napisała także burmistrz 
miasta Marta Majewska. Do kap-
suły zapakowano też płyty Zespo-
łu Pieśni i  Tańca Ziemi Hrubie-
szowskiej, najnowszą płytę Jana 
Kondraka z  Adamem Szabatem 
pt. „Pieśni Kresów Naszych”. Zna-

lazł się tam także „Raport o stanie 
miasta za 2020 r.” (w czerwcu tego 
roku przyjęła go Rada Miejska). 
Jest tam także list o. Wiktory-
na Krysy, kustosza Sanktuarium 
Matki Bożej Sokalskiej wraz z wi-
zerunek tej świętej, a także szalik 
kibiców MKS „Unia” Hrubieszów. 
Rękodzielnicy i  rzemieślnicy wy-
stawiający produkty na Jarmarku 
Hrubieszowskim dołożyli do kap-
suły po buteleczce nalewki i  spe-
cyfików prozdrowotnych. 
Drugiego dnia “Rubienaliów” po 
raz pierwszy publicznie zagrany 
został hejnał Hrubieszowa.    

- Moją ambicją było, aby mia-
sto z  tak bogatą i  piękną trady-

cją, jaką szczyci się Hrubieszów, 
miało również swój hejnał. Dla-
tego w  czerwcu br. zwróciłam 
się z  prośbą do pana Leszka 
Opały, hrubieszowskiego mu-
zyka i  kierownika zespołu „Le-
chici”, o  skomponowanie hej-
nału dla naszego miasta. Hej-
nał oznacza świt, poranek. To 
bardzo krótki utwór o  prze-
pięknych krajobrazach i  wiel-
kich ludziach. Podczas Rubie-
naliów zaprezentowany został 
po raz pierwszy. Wkrótce hej-
nał będzie odgrywany codzien-
nie z gmachu tutejszego Urzędu 
Miasta – mówi burmistrz mia-
sta Marta Majewska.    

Leszek Opała zaznacza, że skom-
ponowanie kilku czy kilkunastu 
taktów z  tzw. strofy hejnałowej 
nie należy do łatwych.   

- To ogromny trud. Bo nie jest ła-
two stworzyć hejnał, który będzie 
rozpoznawalny przez mieszkań-
ców naszego grodu. Taki, który 
będzie wyróżniał się wśród hej-
nałów innych miast, a jednocześ-
nie będzie szczególną wizytówką 
naszego miasta i  jego mieszkań-
ców - tłumaczy kompozytor hej-
nału Hrubieszowa.              
Przy pracy nad kompozycją hej-
nału Leszek Opała wykorzystał 
fragment hymnu Hrubieszowa – 

„Hrubieszowska Ty Ziemico”.  

Kapsuła dla potomnych, hejnał dla miasta  

 p a ź d z i e r n i k a 
w  Hrubieszowskim 
Domu Kultury se-

niorzy świętowali swoje do-
roczne święto. Ale tegoroczne 
obchody Dnia Seniora zorgani-
zowane pod hasłem „W  Kwie-
cie Wieku” były inne niż po-
przednie. Przygotowała je 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w  Hrubieszowie   oraz Hrubie-
szowski Dom Kultury, a  hono-

rowym patronatem objęła Bur-
mistrz Miasta Hrubieszowa, 
Marta Majewska.    

Spotkanie z okazji Dnia Senio-
ra adresowane było do wszyst-
kich grup seniorów w  Hrubie-
szowie.    Tegoroczne obchody 
były wyjątkowe. Nie ograniczy-
ły się tylko do wspominkowego 
spotkania seniorów przy kawie, 
herbacie i  ciasteczkach. Było 
zdecydowanie bardziej aktywnie 

i  inspirująco. Zaprezentowano 
dotychczasowe doświadczenia 
MBP i  HDK w  pracy z  seniora-
mi (zajęcia w  ramach autorskie-
go programu MBP – „Gimnasty-
ka umysłu” oraz „L3M Radość 
uczenia się przez całe życie wg 
metody Marii Montessori). 

Projekcja filmu „Założę czer-
wone spodnie” była inspiracją 
do wskazaniu dobrych prak-
tyk i  inspiracji liderskich dla 

seniorów. Po obejrzeniu filmu 
uczestnicy spotkania mogli po-
dzielić się marzeniami o  tym, 
na co jeszcze w życiu zechcą się 
odważyć. W  panelu dyskusyj-
nym każdy uczestnik spotka-
nia mógł zabrać głos na tematy 
związane z jakością życia senio-
rów w  Hrubieszowie. Wydarze-
nie zakończyło się prezentacją 
muzycznych talentów seniorów 
oraz integracją przy muzyce.

Święto seniorów: bardziej aktywnie i inspirująco  
23
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czerwca na placu 
przed Hrubieszow-
skim Domem Kultu-

ry odbył się festyn miejski zor-
ganizowany pod patronatem 
burmistrza Hrubieszowa, Mar-
ty Majewskiej. Gwiazdą wie-
czory był zespół Blue Cafe.   

Było to pierwsze wydarzenie 
muzyczne w naszym mieście 
zorganizowane po zniesieniu 
części ograniczeń i obostrzeń 
wprowadzonych wcześniej 
w związku z pandemią CO-

VID-19. Na scenie wystąpi-
ły dzieci z zespołu tanecznego 
HDK oraz Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Hrubieszowskiej. Zagrały 
i zaśpiewały także zespoły Pru-
deria i Energy Girls. Animato-
rzy z HDK przygotowali wiele 
atrakcji i zabaw dla dzieci i mło-
dzieży. Koncerty oraz zabawy 
rekreacyjne cieszyły się sporym 
zainteresowaniem publiczności. 
Najwięcej widzów zgromadził 
koncert gwiazdy wieczoru ze-
społu Blue Cafe. 

sierpnia na miej-
skim deptaku odby-
ło się spotkanie przy 

wystawie fotograficznej „Hru-
bieszowskie pory roku”. Eks-
pozycję przygotowała Miejska 
Biblioteka Publiczna w Hru-
bieszowie.   

Zebrano i zaprezentowano 
fotografie i wspomnienia po-
chodzące z zasobu Cyfrowego 
Archiwum Tradycji Lokalnej. 
Pracownicy biblioteki groma-
dzą je od ponad 10 lat. Spotka-
nie przy wystawie było okazją do 
spojrzenia na Hrubieszów przez 
pryzmat zmieniających się pór 

roku. Na ekspozycję wybrano 
fotografie i wspomnienia obra-
zujące, jak w dawnym Hrubie-
szowie wyglądały następujące po 
sobie pory roku. Na spotkaniu 
towarzyszącym otwarciu wysta-
wy zaprezentowano fragmenty 
wybranych wspomnień, które 
umieszczone zostały na plan-
szach w gablotach. Wystarczyło 
zeskanować kod QR przypisany 
danej planszy i można było wy-
słuchać wybranego fragmentu 
wspomnień. Wydarzeniu towa-
rzyszyła akcja bookcrossingowa - 
chętni mogli wybrać książkę i za-
brać ją ze sobą do przeczytania.  

Blue Café na pożegnanie
z lockdownem   

Hrubieszów w czterech porach roku 
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mina miejska Hrubieszów zosta-
ła nagrodzona honorowym tytu-
łem „Gmina przyjazna Seniorom”.    

Miasto otrzymało ten tytuł za „otwar-
tość samorządu i  jego instytucji na senio-
rów, a także za promowanie innowacyjnych 
i  wielozakresowych działań na rzecz osób 
starszych”. Nagrodę przyznano w konkursie 
ogłoszonym przez Dyrektora Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. 
Podczas uroczystej gali, która odbyła się 27 
października w  Centrum Spotkania Kultur 
w  Lublinie nagrodę z  rąk marszałka woje-
wództwa lubelskiego odebrał Paweł Wojcie-
chowski, zastępca burmistrza Hrubieszowa. 

Hrubieszów przyjazny 
seniorom 
G

WYDARZENIA

września na cmentarzu 
wojennym w  Hrubie-
szowie obyły się uro-

czystości upamiętniające 82. 
rocznicę napaści Niemiec hit-
lerowskich na Polskę, która 
rozpoczęła II wojnę światowej. 

W  patriotycznych uroczystoś-
ciach udział wzięli: burmistrz 
miasta, Marta Majewska, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej, Anna 
Naja. Asystowali strażnicy miejscy. 
Reprezentowane były także wła-
dze samorządowe powiatu i  gmi-

ny, służby mundurowe, organiza-
cje kombatanckie, przedstawiciele 
duchowieństwa, a  także młodzież 
i  dzieci z  miejskich szkół. Bur-
mistrz Marta Majewska wygłosi-
ła okolicznościowe przemówienie. 
Po odczytaniu Apelu Poległych 

kompania honorowa 2. Hrubie-
szowskiego Pułku Rozpoznawcze-
go oddała salwę honorową. Na-
stępnie w kościele pw. Ducha Świę-
tego odprawiono uroczystą mszę 
świętą w  intencji wszystkich pole-
głych w czasie II wojny światowej. 

Rocznica napaści 
Niemiec hitlerowskich na Polskę 
i wybuchu II wojny światowej 
1

tym roku przypad-
ła 174. rocznica uro-
dzin Bolesława Pru-

sa, jednego z największych 
polskich pisarzy. Burmistrz 
Hrubieszowa Marta Majewska 
złożyła kwiaty przy pomniku 

pisarza w Miejskim Parku im. 
Solidarności.

Bolesław Prus (właściwie na-
zywał się Aleksander Głowa-
cki - herbu Prus) urodził się 
20 sierpnia 1847 r. w Hrubie-
szowie. Był prozaikiem, nowe-

listą i publicystą okresu pozy-
tywizmu, a także współtwórcą 
polskiego realizmu. Uznano go 
także za kronikarza Warszawy. 
Był również myślicielem i po-
pularyzatorem wiedzy, a także 
działaczem społecznym. Uzna-

ny został za jednego z najwy-
bitniejszych i najważniejszych 
pisarzy w historii literatury 
polskiej. Aleksander Głowacki 
urodził się w Starej Plebanii 
(obok Miejskiego Parku im. So-
lidarności). 

174. urodziny 
Bolesława Prusa 

W
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czerwca „Hrubie-
szowscy Zwiadowcy” 
uroczyście obcho-

dzili swoje święto. Uroczysto-
ści zorganizował 2. Hrubie-
szowski Pułk Rozpoznawczy 
oraz Miasto Hrubieszów.   

Oficjalne uroczystości roz-
poczęły się mszą świętą w  in-
tencji żołnierzy i  pracowni-
ków jednostki. Celebrowano ją 
w Kościele pw. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. Główne ob-
chody święta pułku zorganizo-
wano w  centrum Hrubieszowa. 
W  trakcie oficjalnych uroczy-
stości na placu przed HDK na-
grodzono zasłużonych żołnierzy 
i  pracowników cywilnych. Wrę-
czono: dwa medale za długolet-
nią służbę wojskową, pięć medali 

„Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, 
piętnaście medali „Za zasługi 
dla Obronności Kraju”, dwie od-
znaki tytuł honorowy Zasłużony 
Żołnierz RP II stopnia, siedem 
odznak honorowy Zasłużony 
Żołnierz RP III stopnia, odzna-
kę honorową Wojsk Lądowych, 
dziewiętnaście nagród rzeczo-
wych, trzydzieści listów gratula-
cyjnych, dwadzieścia trzy pisma 
pochwalne. Dziewiętnastu pra-
cowników jednostki wojskowej 
wyróżniono zwiększoną premią 
uznaniową. Uroczystość uświet-
niła Orkiestra Wojskowa z  Dęb-
lina. Po uroczystym apelu moż-
na było obejrzeć sprzęt wojsko-
wy z wyposażenia pułku, a także 
zjeść wojskową grochówkę i wy-
słuchać koncertów. 

sierpnia w  Hrubie-
szowie przy Pomni-
ku Czynu Zbrojne-

go Żołnierzy 8 Pułku Piechoty 
odbyły się uroczystości z  oka-
zji Święta Wojska Polskiego. 
Zorganizowano je w 101. rocz-
nicę zwycięskiej „Bitwy War-
szawskiej”.    

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. w  kościele Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy, któ-
rą celebrowali: ks. prałat ppłk 
Andrzej Puzon i  ks. Marek Ku-
śmierczyk. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił dowód-
ca 2. Hrubieszowskiego Pułku 
Rozpoznawczego, płk Jakub 
Garbowski. Dowódca pułku od-
znaczył wyróżniających się żoł-
nierzy medalami „Siły Zbrojne 
w  Służbie Ojczyzny”, nadany-
mi przez Ministra Obrony Na-
rodowej. Wręczył również akty 
mianowania na wyższe stopnie 
wojskowe. Po odczytaniu Apelu 
Poległych kompania honorowa 
2. HPR oddała salwę honoro-
wą. Obecne na uroczystości de-
legacje złożyły kwiaty i wieńce 
pod pomnikiem Czynu Zbroj-
nego Żołnierzy 8. Pułku Pie-
choty. W uroczystościach wzię-
li udział przedstawiciele władz 
samorządowych, organizacji 
kombatanckich i  duchowień-
stwa. W  imieniu mieszkańców 
w  uroczystościach uczestniczy-
ła Burmistrz Miasta Hrubieszo-
wa, Marta Majewska. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej, na tere-
nie Hrubieszowskiego Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji odbył się 
wojskowy piknik pod patrona-
tem szefa MON, ministra Ma-
riusza Błaszczaka.

Hrubieszów pamięta
Świętowali zwiadowcy z Hrubieszowa

Święto Wojska Polskiego
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sierpnia w  Hrubieszo-
wie uczczono 77. roczni-
cę wybuchu Powstania 

Warszawskiego.   
Na placu przed Hrubieszow-

skim Domem Kultury odbyło się 
spotkanie upamiętniające naj-
większą akcję zbrojną podzie-
mia w  okupowanej przez Niem-
ców stolicy. Uczestnicy roczni-
cowych uroczystości wysłuchali 
słuchowiska pt. „Pamiętniki 
i  pieśni Patriotyczno - Powstań-
cze”. O  godzinie „W” zabrzmiał 
sygnał pamięci, uczczono nim 

pamięć ofiar Powstania War-
szawskiego. W  okolicznościo-
wym wystąpieniu zastępca bur-
mistrza Hrubieszowa Paweł 
Wojciechowski przypomniał 
o wydarzeniach z sierpnia 1944 r. 
w stolicy. A wieczorem z koncer-
tem na placu przed HDK wystą-
pił zespół wokalny Hubal. Kon-
cert zorganizowany pod hono-
rowym patronatem burmistrza 
Hrubieszowa, Marty Majew-
skiej był hołdem złożonym ofia-
rom Powstania Warszawskiego, 
a także Rzezi Wołyńskiej.

sierpnia przypad-
ła rocznica śmier-
ci Jerzego Leopolda 

Krzyżewskiego, wybitnego re-
gionalisty, wieloletniego prezesa 
Towarzystwa Regionalnego Hru-
bieszowskiego, współzałożyciela 
Muzeum im. ks. Stanisława Sta-
szica w  Hrubieszowie i  Honoro-
wego Obywatela Hrubieszowa. 
Z  tej okazji przy grobowcu Ro-
dziny Krzyżewskich spotkali się 
jego najbliżsi, przedstawiciele 
władz samorządowych Hrubie-
szowa i  przyjaciele Jerzego Leo-
polda Krzyżewskiego. 

Jerzy Leopold Krzyżewski był 
również redaktorem naczelnym 

Biuletynu TRH. Zgromadził Radę 
Redakcyjną złożoną z naukowych 
autorytetów m. in. takich jak prof. 
Andrzej Kokowski, dr Jan Gurba, 
prof. Wiktor Zin i  prof. Tadeusz 
Chrzanowski. Sam był kompeten-
tnym i  cenionym autorem wielu 
publikacji. Współredagował Biu-
letyn TRH, organ prasowy Towa-
rzystwa (do tej pory ukazało się 
56 tomów). Pod jego przewodni-
ctwem Towarzystwo wydało wiele 
okolicznościowych medali, meda-
lionów, serii pocztówek, druków 
okolicznościowych. Prezes Zarzą-
du TRH był znakomitym organi-
zatorem konferencji naukowych 
poświęconych historii regionu 

i miasta. Były to wydarzenia o za-
sięgu regionalnym, a  nawet ogól-
nopolskim. Wspierał badania ar-
cheologiczne prowadzone przez 
katedrę Archeologii UMCS, a tak-
że aktywnie uczestniczył w  pro-
mocji wyników badań na terenie 
regionu i kraju. Prowadził szeroką 
współpracę z Ziomkostwem Hru-
bieszowskim w  Izraelu. Do skut-
ków jego działalności należy zali-
czyć starania o  ochronę dziedzi-
ctwa kulturowego i historycznego 
Ziemi Hrubieszowskiej i  zacho-
wania go dla przyszłych pokoleń, 
a  także kreowanie pozytywnego 
wizerunku regionu w  duchu sza-
cunku i  miłości do swojej zie-

mi rodzinnej.  Jerzy Krzyżewski 
przez wiele lat pełnił funkcję wi-
ceprzewodniczącego Wojewódz-
kiej Rady Towarzystw Regional-
nych. Był również członkiem 
Rady Krajowej Ruchu Stowarzy-
szeń Regionalnych RP. Za swoją 
działalność i  zasługi odznaczo-
ny został: Odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury”, Złotym Krzy-
żem Zasługi, Odznaką Honorową 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
Brązowym Medalem Zasłużony 
Kulturze „Gloria Artis”, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Jerzy L. Krzyżewski wy-
różniony został również wieloma 
okolicznościowymi odznakami, 

medalami i  dyplomami, w  tym 
Odznaką Honorową „Zasłużony 
dla Województwa Lubelskiego”. 

W  2020 r. uhonorowano go tytu-
łem „Honorowy Obywatel Miasta 
Hrubieszowa”.

Rocznica Powstania Warszawskiego 

Rocznica śmierci zasłużonego regionalisty 

1

26

września w  Sanktuarium 
Matki Bożej Sokalskiej 
w  Hrubieszowie odbyły 

się Dożynki Miejskie. Zorga-
nizowali je Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa i  prezesi Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych 
w mieście.    

Do celebracji zwyczaju do-
żynkowego dołączył w tym roku 
także wieniec utkany z  kłosów 
zbóż, ofiarowany przez Sołectwo 
Sławęcin. Tradycyjnie, już po 
raz dwudziesty przybyła Piesza 
Pielgrzymka z  Gozdowa i  Pod-
horzec z księdzem proboszczem 

Michałem Grelą. Dożynkowej 
mszy świętej przewodniczył o. 
Andrzej Szczypta OFM - Misjo-
narz Słowa Bożego.    

W  uroczystościach dożyn-
kowych wzięli udział druho-
wie ochotniczej straży pożarnej. 
Służby medyczne umożliwiały 

wszystkim chętnym przyjęcie 
szczepionki przeciw covid-19.    

Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Hrubieszowskiej pod kie-
rownictwem Grażyny Temporo-
wicz, w repertuarze pieśni narodo-
wych i  regionalnych związ anych 
z Ziemią Hrubieszowską.

Działkowcy podziękowali za plony    
5
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września na cmenta-
rzu wojennym w Hru-
bieszowie odbyły się 

uroczystości patriotyczno - re-
ligijne poświęcone 82. rocznicy 
napaści Armii Czerwonej na Pol-
skę i obchodom Dnia Sybiraka. 

Uroczystości zorganizowa-
li: Miasto Hrubieszów, 2. Hru-
bieszowski Pułk Rozpoznawczy 
i miejscowa Parafia pw. Du-
cha Świętego. Rozpoczęto je 
od podniesienia na maszt fla-
gi państwowej i odśpiewania 
hymnu narodowego. Przemó-
wienie wygłosił zastępca bur-
mistrza Hrubieszowa, Paweł 
Wojciechowski. Po odczytaniu 

Apelu Poległych, kompania ho-
norowa 2. Hrubieszowskiego 
Pułku Rozpoznawczego odda-
ła salwę honorową. Zastępca 
burmistrza Hrubieszowa Pa-
weł Wojciechowski i przewod-
nicząca Rady Miejskiej, Anna 
Naja, w asyście Straży Miejskiej 
złożyli kwiaty pod pomnikiem 
na cmentarzu wojennym. Hołd 
pamięci złożyły także delega-
cje służb mundurowych, samo-
rządów, organizacji kombatan-
ckich i hrubieszowskich szkół 
oraz przedstawiciele ducho-
wieństwa. Po uroczystościach 
została odprawiona msza świę-
ta polowa w intencji Ojczyzny. 

września w  koszarach 2. Hru-
bieszowskiego Pułku Rozpo-
znawczego zorganizowano ob-

chody VII Święta Strzelca Konnego. Oka-
zją była 101. rocznica utworzenia 2. Pułku 
Strzelców Konnych.    

Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2. 
Pułku Strzelców Konnych i  Fundacja Nie-

podległości byli głównymi organizatorami 
obchodów, a współorganizatorami – 2. Hru-
bieszowski Pułk Rozpoznawczy, 18. Dywi-
zja Zmechanizowana i  Miasto Hrubieszów. 
Świąteczne uroczystości rozpoczęto mszą św. 
w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Po mszy uczestnicy 
przemaszerowali pod obelisk, upamiętnia-

jący żołnierzy 2. Pułku Strzelców Konnych. 
W 1940 r. zostali oni zamordowani w Char-
kowie przez oficerów NKWD. W  uroczy-
stościach wzięła udział burmistrz miasta 
Hrubieszowa, Marta Majewska. W  imie-
niu mieszkańców i władz miejskich złożyła 
kwiaty przy obelisku upamiętniającym żoł-
nierzy 2. Pułku Strzelców Konnych

września na Deptaku Miejskim 
przy ul. Rynek, odbyły się uro-
czystości z  okazji Dnia Polskie-

go Państwa Podziemnego. 
Obchody rozpoczęły się podniesieniem 

na maszt flagi państwowej i odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Następnie głos za-
brała Burmistrz Miasta Hrubieszowa Mar-

ta Majewska, po czym kustosz Sanktua-
rium Matki Bożej Sokalskiej o. Wiktoryn 
Krysa odmówił modlitwę w  intencji pole-
głych. Odczytano Apel Poległych w asyście 
kompanii honorowej 2. Hrubieszowskiego 
Pułku Rozpoznawczego zwieńczony salwą 
honorową. Przedstawiciele duchowieństwa, 
władz samorządowych, służb munduro-

wych, organizacji społecznych, instytucji 
i szkół złożyli wieńce i kwiaty przy pomni-
ku Żołnierza Polskiego Państwa Podziem-
nego Ziemi Hrubieszowskiej 1939 – 1945. 
W Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej od-
prawiono uroczystą mszę świętą w  inten-
cji Ojczyzny i  wszystkich poległych w  Jej 
obronie.

Rocznica napaści Armii Czerwonej 
na Polskę i Dnia Sybiraka 

Święto Strzelca Konnego 
po raz siódmy

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

17

18

27



WYDARZENIA 15S
TR

O
N

A

listopada w  Hrubie-
szowie uroczyście ob-
chodzono 103. rocz-

nicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W  tym roku 
uroczystości z  okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości 
miały szczególny wymiar i cha-
rakter. Zorganizowano je pod 
hasłem #DzieńSzacunkudla-
Munduru. 

Oficjalne uroczystości zorgani-
zowano z  udziałem asysty hono-
rowej 2. Hrubieszowskiego Pułku 
Rozpoznawczego i pocztów sztan-
darowych. Odbyły się one na pla-
cu przy kościele parafialnym pw. 
św. Mikołaja w Hrubieszowie. Po 
podniesieniu flagi państwowej na 
maszt z  okolicznościowym prze-
mówieniem wystąpiła burmistrz 
miasta Hrubieszowa Marta Ma-
jewska, którego znaczną część  
poświęciła Stanisławowi Lecewi-
czowi, burmistrzowi Hrubieszo-
wa w latach 1933-1939. 

– Był uczestnikiem wojny 
polsko-bolszewickiej w  1920 r, 

a  także prezesem okręgu Związ-
ku Strzeleckiego. To za jego ka-
dencji w  Hrubieszowie wybudo-
wano Dom Strzelca, a  na gma-
chu Gimnazjum im. Stanisława 
Staszica w naszym mieście wmu-
rowano tablicę pamiątkową po-
święconą Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu. Burmistrz Stani-
sław Lecewicz był osobą wielce 
zasłużoną nie tylko dla Hrubie-
szowa. Był również wielkim pa-
triotą – zaznaczyła burmistrz 
Hrubieszowa, Marta Majewska. 

Po tym wystąpieniu został od-
czytany Apel Pamięci, a  kompa-
nia honorowa 2. Hrubieszow-
skiego Pułku Rozpoznawczego 
oddała salwę honorową. Pod 
Pomnikiem Legionisty złożono 
wieńce i kwiaty. Samorząd miej-
ski reprezentowali Burmistrz 
Miasta Hrubieszowa, Marta Ma-
jewska, Zastępca Burmistrza, Pa-
weł Wojciechowski i Przewodni-
cząca Rady Miejskiej Anna Naja. 
Asystowali im strażnicy miejscy. 
Wiązanki złożyły także delega-

cje innych samorządów, służb 
mundurowych, duchowieństwa, 
szkół i organizacji. 

Tego dnia na Pomniku Legio-
nisty w  Hrubieszowie zapłonął 
Ogień Niepodległości. Co roku 
pali się on na grobach Nieznane-
go Żołnierza i  pomnikach pod-
czas uroczystości z  okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. 
Ogień pochodzi z Kostiuchnów-
ki na Wołyniu - to było symbo-
liczne miejsce okupione krwią 
Polskich Legionistów podczas 
bitwy, jaką stoczyli w dniach 4-6 
lipca 1916 r. 

Po zakończeniu oficjalnych 
uroczystości, w  kościele pw. Św. 
Mikołaja została odprawiona 
msza św. w  intencji Ojczyzny. 
Celebrował ją ks. dr Wiesław 
Oleszek.    

Patriotyczne uroczystości 
uświetnił koncert w  sali wido-
wiskowej Hrubieszowskiego 
Domu Kultury, gdzie zagrała je-
dyna w  Polsce Orkiestra Dęta 
Piłsudczyków RP Okręg Lubel-

ski. W  samo południe - zgod-
nie z  ideą ogólnopolskiej akcji 

„Niepodległa do Hymnu” - uro-
czyście zaśpiewano hymn naro-
dowy.   Po koncercie wręczono 
odznaczenia Związku Piłsudczy-
ków RP. Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w  Hru-
bieszowie przez cały dzień trans-
mitowała ekipa TVP 3 Lublin. 
Podczas 6 wejść antenowych za-
proszeni gości rozmawiali m. in. 
o  związkach Józefa Piłsudskie-
go z  Hrubieszowem, o  Związku 
Piłsudczyków, a także o walkach 
4. Pułku Piechoty z  bolszewika-
mi w  Hrubieszowie. Były tak-
że wypowiedzi o  kultywowaniu 
pamięci o  Legionistach w  Hru-
bieszowie, a  także o  roli i  zasłu-
gach marszałka Piłsudskiego 
w  odzyskaniu niepodległości. 
Imprezą towarzyszącą obcho-
dom były zawody sportowe pod 
nazwą „Biegamy razem w Dniu 
Niepodległości”. W  dwóch kon-
kurencjach rywalizowało ponad 
120 osób. 

W Hrubieszowie 
z szacunkiem dla munduru 
11

mina Miejska Hrubie-
szów otrzymała nagro-
dę w konkursie „Znak 

Jakości Ekonomii Społecznej 
i  Solidarnej 2021” zorgani-
zowanym przez Ministerstwo 
Rodziny i  Polityki Społecznej. 
W  kategorii „Społecznie Od-
powiedzialny Samorząd” mia-
sto zajęło drugie miejsce.   

Uroczystość wręczenia na-
gród odbyła się 27 paździer-
nika 2021 r. w  Ministerstwie 
Rodziny i  Polityki Społecznej. 

Nagrodę wraz z  certyfikatem 
odebrała Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa Marta Majewska. 
Konkurs o  przyznanie certy-
fikatu Znak Jakości Ekonomii 
Społecznej i  Solidarnej organi-
zowany jest w  ramach projek-
tu pn. System certyfikacji zna-
kami jakości dla podmiotów 
ekonomii społecznej i  jedno-
stek samorządu terytorialnego, 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Hrubieszów odpowiedzialny społecznie
G
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sierpnia na obiektach 
Hrubieszowskiego 
Ośrodka Sportu i  Re-

kreacji odbył się charytatywny fe-
styn „Hrubieszów dla Szymona”. 
Honorowym patronatem objęła 
to wydarzenie Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa Marta Majewska.    

Dochód z tego charytatywnego 
festynu w całości został przekaza-
ny na leczenie, rehabilitację i  za-
kup protezy dla hrubieszowianina 
Szymona Więcha, który w latach 
1987 -1994 był piłkarzem MKS 

„Unia” Hrubieszów grającym na 
pozycji lewego obrońcy. Jedną 
z  atrakcji festynu był mecz piłki 
nożnej pomiędzy wychowankami 
MKS „Unia” Hrubieszów, a repre-
zentacją TVP, zasiloną czołowy-
mi reprezentantami Polski w  pił-
ce nożnej – Sebastianem Milą, 
Marcinem Żewłakowem i  Jaku-
bem Wawrzyniakiem. Trenersko 
wspierał ich prezenter TVP Sport 

– Rafał Patyra. Mimo deszczowej 

pogody mecz przyciągnął wie-
lu fanów piłki nożnej. Zakończył 
się rezultatem 3:6 dla reprezenta-
cji TVP. Ale to nie wynik meczu 
był najważniejszy. Najważniejsza 
była zbiórka pieniędzy na zakup 
protezy i  rehabilitację zdrowotną 
Szymona Więcha oraz wyjątko-
wa hojność hrubieszowian. Dużo 
emocji dostarczyły licytacje bar-
dzo atrakcyjnych przedmiotów, 
dzięki którym zebrano aż 26 290 
zł. Wylicytowano m. in koszulki 
Roberta Lewandowskiego i  Artu-
ra Boruca, koszulki drużyn piłkar-
skich z  podpisami piłkarzy, ręka-
wice bokserskie Tomasza Adam-
ka i Andrzeja Gołoty. Największą 
kwotę (3 800 zł) wylicytowano 
za rękawice pięściarskie Andrze-
ja Gołoty. Na scenie wystąpili m. 
in. : Adam Szabat, Veegas, Miłosz 
Świetlik Skierski, Zespół Pieśni 
i  Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, 
Lucas Pablo Duo, Sok Wiolinowy, 
Suma Pragnień. Dużą atrakcją był 

pokaz pięściarzy Concordii Knu-
rów - olimpijczyka z  Tokio 2020 
Damiana Durkacza i  Oliwiera 
Zamojskiego oraz Oskara Safary-
na. Wystąpili pod czujnym okiem 
trenera Ireneusza Przywary oraz 
prezesa BKS Concordia Knurów, 
Mieczysława Gołąba. Wolonta-
riusze i  wystawcy uzbierali łącz-
nie kwotę 16 744,54 zł. Natomiast 
podczas całego festynu razem 
z licytacjami zebrano 43 034,54 zł. 
Ponadto bezpośrednio na konto 
Pana Szymona wpłynęło 5 269,46 
zł. Podczas akcji „Hrubieszów dla 
Szymona” do 31 sierpnia 2021 r. 
wpłynęło na jego konto łącznie 48 
300 zł. Zbiórka pieniędzy trwa 
nadal. Można jeszcze wpłacać 
datki na konto Szymona Wię-
cha: Stowarzyszenie „Bezpiecz-
ny Powiat Hrubieszowski” KRS 
0000045770 / nr konta bankowe-
go: 40 2030 0045 11100000 0216 
8790, z dopiskiem „Hrubieszów 
dla Szymona”.

egoroczny sezon dro-
gowy w Hrubieszowie 
miasto zamknęło poło-

żeniem nowej warstwy asfaltu 

na drogach przy ulicach: So-
bieskiego, Leśmiana, Kruczej, 
Czerwonego Krzyża. Ku koń-
cowi zbliżają się drobne re-

monty na pozostałych naszych 
drogach w mieście i drobne 
prace remontowe na chodni-
kach. Miejska Służbowa Dro-

gowa jest już przygotowana do 
sezonu zimowego. Na wiosnę 
przyszłego roku zaplanowano 
kolejne remonty. 

lipca w Hrubieszowie 
otwarto Punkt Infor-
macji Turystycznej 

połączony z  Punktem Informa-
cji o  Rewitalizacji oraz z  siedzi-
bą Stowarzyszenia Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna „Gotania”. 
Mieszczą się one w  hrubieszow-
skich „Sutkach” przy ul. Rynek 
15 i 17.   

Przebudowane i  zmodernizo-
wane pomieszczenia uroczyście 
otworzyły burmistrz Hrubieszo-
wa Marta Majewska i  przewodni-
cząca Rady Miejskiej, Anna Naja 

oraz prezes Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Gotania”, Justyna 
Krawczyk. Przebudowa, remont 
oraz adaptacja pomieszczeń zre-
alizowana została w  ramach pro-
jektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Hrubieszowa szansą na eliminację 
zjawisk kryzysowych oraz ożywie-
nie społeczno-gospodarcze mia-
sta”. Koszty inwestycji wyniosły 
366 967,56 zł, a  dofinansowanie 
z Funduszu Spójności - 50 000 zł. 
W  przebudowanych i  zmoderni-
zowanych pomieszczeniach urzą-
dzono sale: informacyjną, party-

cypacyjną, a  także pomieszczenia 
socjalne, toalety dla pracowników 
i  kotłownię oraz pomieszczenia 
techniczne. 

Punkt Informacji Turystycznej 
będzie również miejscem, gdzie 
turyści i  mieszkańcy będą mogli 
nabyć pamiątki i  prace rękodziel-
ników związanych z  Hrubieszo-
wem i  regionem. Punkt czynny 
jest od wtorku do soboty (w godz. 
10 – 18) i w niedziele (w godz. 12 – 
17). Od początku grudnia do mar-
ca przyszłego roku punkt będzie 
nieczynny.

Hrubieszów i TVP 
razem dla Szymona    

Raport z hrubieszowskich ulic   

Po informację 
i pamiątki 
z Hrubieszowa       29
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ziecięca drużyna 
unihokeja ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 wzię-

ła udział w  Małych Mistrzo-
stwach Polski w Unihokeju. Ro-
zegrano je w  Łochowie (woj. 
mazowieckie). 

19 czerwca w  Łochowie odby-
ły się Małe Mistrzostwa Polski 
9-latków w  Unihokeju. Druży-
na ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Hrubieszowie zajęła 8 miejsce. 
Mali hrubieszowianie wygrali 2 
z 6 meczów, a 4 razy musieli po-
godzić się porażką. Wśród zwy-
cięstw najcenniejsza była wygra-
na z drużyną „Aligatora” Gdynia 
2:1. Wyjazd małych unihokei-
stów z  SP nr 2 w  Hrubieszowie 
został sfinansowany dzięki po-
mocy finansowej burmistrza 
Hrubieszowa Marty Majewskiej. 

aweł Gumieniak z Sekcji 
Modelarskiej Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 

„Jedynka” w  Hrubieszowie zdo-
był tytuł wicemistrza Polski. Wy-
walczył go podczas mistrzostw 
modeli latających dla juniorów 
młodszych w  najbardziej pre-
stiżowej konkurencji F1H. Gra-
tulujemy zawodnikowi i  jego 
opiekunowi w sekcji - Leszkowi 
Kryszczukowi.  

sierpnia na stadio-
nie Hrubieszowskie-
go Ośrodka Sportu 

i Rekreacji rozegrano II Tur-
niej Służb Mundurowych w pił-
ce nożnej im. kpr. mgr. Woj-
ciecha Kowalczuka. Honorowy 
patronat nad imprezą objęła bur-
mistrz Hrubieszowa.  

Turniej zorganizowano, by 
uczcić pamięć tragicznie zmar-
łego funkcjonariusza hrubie-
szowskiej jednostki penitencjar-
nej. Organizatorem rozgrywek 
piłkarskich służb mundurowych 
był Zakład Karny w Hrubieszo-
wie. Podczas turnieju obecny był 
dr Marcin Romanowski, podse-
kretarz stanu w  Ministerstwie 

Sprawiedliwości. Burmistrza 
Hrubieszowa reprezentowała 
sekretarz miasta Monika Podo-
lak. W turnieju wzięło udział 13 
drużyn. Pierwsze miejsce zajął 
2. Hrubieszowski Pułk Rozpo-

znawczy, drugie - Zakład Karny 
we Włodawie, a trzecie - druży-
na Służby Celnej. Gratulujemy 
zwycięzcom i  organizatorom 
tej pięknej i godnej naśladowa-
nia inicjatywy. 

sierpnia przez Hrubie-
szów przejechali kola-
rze ścigający się w  65. 

Międzynarodowym Wyścigu 
Kolarskim Przyjaźni Polsko – 
Ukraińskiej. Głównym organiza-
torem wyścigu był Wojewódzki 
Związek LZS w  Lublinie. Mia-
sto Hrubieszów był organizato-
rem Lotnej Premii. V etap wy-
ścigu zakończył się w Zamościu. 
W  imieniu burmistrza Hrubie-
szowa nagrody za Lotną Pre-
mię V etapu wręczył Marek Wa-
tras, dyrektor Hrubieszowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

początku czerwca 
w  Słubicach odby-
ły się Mistrzostwa 

Polski Zrzeszenia LZS Junio-
rów U18 i  U20 w  lekkiej atle-
tyce. Młode zawodniczki Unii 
Hrubieszów przywiozły z  tych 
zawodów 2 medale.   

W  chodzie na dystansie 5000 
m najlepiej wypadła Karolina 
Tarnowska. Chodziarka zaję-
ła 3 miejsce (czas 27:39,98). Za-
wodniczka zdobyła brązowy me-
dal i  pobiła swój rekord życiowy. 
W  biegu sztafetowym 4x400 m 
dziewcząt drużyna w  składzie: 
Julia Kamień, Olga Śmietan-
ka, Karolina Tarnowska i  Wik-
toria Kamień zajęła 2 miejsce 
(czas 4:34,81) i wywalczyła srebr-
ny medal. W  biegu na 3000 m 
Sandra Bęsiuk zajęła 5 miejsce 
(czas 11:27,52). Filip Cierech za-
jął 9 miejsce w biegu na 3000 m 
(czas 9:56,73), a w biegu na 400 m 
przez płotki Kacper Chmielewski 
zajął 10 miejsce z wynikiem 58,74 
sek. Ten zawodnik również pobił 
swój rekord życiowy. Wiktoria 
Kamień zajęła 12 miejsce w  bie-
gu na 200 m (czas 27,54 (+1,0) SB, 
a  Julia Kamień zajęła 14 miejsce 
(czas 28,11 (+1,0). W  biegu na 
5000 m wystartowała Olga Śmie-
tanka. Niestety nie ukończyła 
konkurencji. Wszystkim zawod-
nikom gratulujemy medali, walki 
i życiowych rekordów. 

Unihokeiści zagrali 
na mistrzostwach 
Polski

Zawodnik „Jedynki” 
wicemistrzem Polski  

Turniej Służb 
Mundurowych 
ku pamięci  Lotna premia 

w Hrubieszowie  

Srebro i brąz 
na Mistrzostwach 
Polski LZS 
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września w hali Hru-
bieszowskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekrea-

cji odbył się XVI Międzynaro-
dowy Turniej w Podnoszeniu 
Ciężarów Euro-Bug – III Me-
moriał im. Andrzeja Greszety, 
wybitnego zawodnika i trenera 
Unii Hrubieszów. 
Zawodom patronowali bur-
mistrz Hrubieszowa, Marta Ma-

jewska oraz marszałek woje-
wództwa lubelskiego, Jarosław 
Stawiarski. W turnieju wystar-
towało 24 zawodniczek i 45 za-
wodników z 9 klubów Lubel-
szczyzny. Zawodniczki Unii 
osiągnęły kilka bardzo dobrych 
wyników. W klasyfikacji sinclai-
ra, wśród kobiet najlepszą oka-
zała się Diana Flak, a na drugim 
miejscu uplasowała się Klaudia 

Witkowska – obie z MKS Unia 
Hrubieszów. Wśród chłopców 
(do lat 15) najlepszym zawod-
nikiem był Ryszard Poznański 
z hrubieszowskiego klubu. Dru-
żynowo Unia Hrubieszów zajęła 
drugie miejsce. Organizatorem 
zawodów był Miejski Klub Spor-
towy Unia Hrubieszów – Auto-
nomiczna Sekcja Podnoszenia 
Ciężarów.

rubieszów po raz kolejny 
dołączył do ogólnopol-
skiej akcji i na sportowo 

uczcił pamięć Żołnierzy Wyklę-
tych. Bieg odbył się 15 sierpnia 
na trasie pomiędzy Rynkiem 
a Hrubieszowskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji. Dystans wy-

niósł 1963 m (w nawiązaniu do 
daty śmierci ostatniego z Wy-
klętych). Patronat nad imprezą 
objęła burmistrz Hrubieszowa 
Marta Majewska. Wśród kobiet 
trzy pierwsze miejsca zajęły ko-
lejno: Sylwia Łubkowska, Ka-
tarzyna Brzozowska i Justyna 

Król. Wśród mężczyzn kolejność 
była następująca: Filip Cierech, 
Dawid Łoza i Grzegorz Jawor-
ski. W konkurencji Nordic Wal-
king dwa pierwsze miejsca zaję-
li Anna Nalepa i Wojciech Czer-
nysz. Uczestnicy biegu otrzymali 
pamiątkowe medale. 

porą dawkę emocji i do-
brej zabawy dostarczyły 
uczestnikom i widzom 

rozgrywki Piłkarskiego Tur-
nieju Wolności, który została 
rozegrany na obiektach Hru-
bieszowskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. 

W rozgrywkach wzięły udział 
drużyny jedenastolatków z 11 
szkół i klubów (roczniku U11). 
Wygrała drużyna MKS Unia 
I Hrubieszów, przed piłkarza-
mi ze Szkoły Podstawowej nr 
2 i Szkoły Podstawowej nr 3 
w Hrubieszowie. Wszystkie 3 
drużyny awansowały do Wiel-
kiego Finału w Chełmie. Najlep-
szym strzelcem  turnieju został 
Kamil Roch (strzelił 12 bramek). 
Najlepszym bramkarzem turnie-
ju wybrano - Kajetana Majew-
skiego (tylko 2 stracone bramki). 
Nagrodę Fair Play odebrała dru-
żyna MKS Unia II Hrubieszów. 
Nagrody dla najlepszych piłkarzy 
w imieniu burmistrza Hrubieszo-
wa wręczył Paweł Wojciechowski, 
zastępca burmistrza. Podczas ce-
remonii dekoracji zwycięzcom 
odegrano hymn Ligi Mistrzów. 

Ciężarowcy dźwigali   

Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 

Piłkarski Turniej 
Wolności 
Hrubieszów 2021
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sierpnia w Krasnobro-
dzie odbył się Walny 
Zjazd Sprawozdawczo-

-Wyborczy Lubelskiego Okrę-
gowego Związku Podnoszenia 
Ciężarów. Delegaci udzielili ab-
solutorium ustępującemu zarzą-

dowi i wybrali nowy. W nowo 
wybranym zarządzie są hru-
bieszowianie. Henryk Lebie-
dowicz została wiceprezesem 
ds. sędziowskich, Antoni Czer-
niak - wiceprezesem ds. szko-
leniowych, Leszek Tarnawski 

-skarbnikiem, a Andrzej Gaweł 
- sekretarzem. Ponadto Antoni 
Czerniak, Henryk Lebiedowicz, 
Andrzej Gaweł, Leszek Tarnaw-
ski, Marcin Kusiak zostali dele-
gatami na Zjazd Sprawozdaw-
czo-Wyborczy PZPC. 

Hrubieszowianie 
we władzach związku 
ciężarowców  
8
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lipca burmistrz Hru-
bieszowa Marta Ma-
jewska nagrodziła 

dyplomami i nagrodami pie-
niężnymi trzy zawodnicz-
ki i dwóch trenerów Sekcji 
Podnoszenia Ciężarów MKS 

“Unia” Hrubieszów.  
Nagrody burmistrza Hru-
bieszowa za wyjątkowe 
osiągnięcia sportowe ode-
brały: Diana Flak za zajęcie 
II miejsca w Mistrzostwach 
Polski Seniorek (kat. wago-
wej 87 kg), Julia Janiak, któ-

ra zajęła III miejsce w Mi-
strzostwach Polski Seniorek 
(kat. wagowej +87 kg) i Ewa 
Mizdal – Usowska za zajęcie 
II miejsca w Mistrzostwach 
Polski Seniorek (kat. wago-
wej +87kg).  Burmistrz Hru-
bieszowa nagrodziła tak-
że dwóch trenerów: Leszka 
Tarnawskiego i Antoniego 
Czerniaka. Obydwaj są tre-
nerami Sekcji Podnoszenia 
Ciężarów w Miejskiego Klu-
bie Sportowym „Unia” Hru-
bieszów. 

grudnia Zastępca Bur-
mistrza Miasta Paweł 
Wojciechowski gościł 

niezwykle utalentowaną i walecz-
ną młodą hrubieszowiankę. Ma-

tylda to świeżo upieczona Wice-
mistrzyni Europy oraz Mistrzy-
ni Polski w Karate Kyokushin. 
Mimo młodego wieku Matyl-
da już odnosi ogromne sukcesy, 

dzięki swojej ogromnej deter-
minacji i wsparciu rodziny. Ma 
też ambitne plany na przyszłość, 
którymi podzieliła się podczas 
rozmowy. Zastępca w imieniu 

Burmistrza Miasta złożył Matyl-
dzie gratulacje i wręczył nagrodę 
finansową za zdobycie Wicemi-
strzostwa Europy życząc kolej-
nych medali i tytułów.

Ciężarowcy 
nagrodzeni 

Spotkanie z mistrzynią 
Europy i Mistrzynią Polski
w Karate Kyokushin

15
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listopadzie Bur-
mistrz Miasta Hru-
bieszowa, Marta 

Majewska przyznała nagrody 
finansowe zawodnikom i tre-
nerom sekcji podnoszenia cię-
żarów w MKS „Unia” Hrubie-
szów.    
Zawodniczki sekcji podno-
szenia ciężarów otrzymały na-
grody za wyjątkowe osiągnię-
cia sportowe. Julii Janiak przy-
znano nagrodę za zajęcie VI 
miejsca w Mistrzostwach Eu-
ropy Juniorek (kat. wag. +87 
kg), a Natalii Bobrowskiej za 
II miejsce podczas Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski (kat. 
wag. do 49 kg). Natomiast 
Klaudia Szelestowska otrzyma-
ła nagrodę za zajęcie II miej-
sca podczas Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski (kat. wag. 
do 45 kg). Nagrody finanso-

we Burmistrza Miasta Hrubie-
szowa otrzymali także trenerzy 

sekcji podnoszenia ciężarów 
Miejskiego Klubu Sportowego 

„Unia” Hrubieszów: Leszek Tar-
nawski i Antonii Czerniak.

urmistrz Miasta Hru-
bieszowa, Marta Ma-
jewska spotkała się 

z drugim wicemistrzem świa-
ta w jeździe kolarskiej na czas. 
Jan Zderkiewicz, mieszkaniec 
Hrubieszowa, zdobył ten ty-
tuł podczas zawodów kolar-
skich w Bośni i Hercegowinie. 
Z sukcesem rywalizował na 
19,2 kilometrowej trasie z Sa-
rajewa do Pale. Wystartował 
tam w kategorii wiekowej 75-
79 lat. 

Hrubieszowianin Jan Zderkie-
wicz ma 74 lata. Nie brakuje 
mu witalności, wigoru i nie-
zwykłego apetytu na aktyw-
ne życie. Nawet jemu samemu 
trudno zliczyć wszystkie kilo-
metry, jakie przejechał na róż-
nych rowerach. Jeździł na nich 
w różnych miejscach na świe-
cie. Mało tego, Jan Zderkiewicz 
również biegał w maratonach. 
W 2011 r. w Odessie jako jeden 
z trzech zawodników w ciągu 
niespełna doby przejechał na 

rowerze sto kilkanaście kilome-
trów, a ponad 106 km przebiegł. 
Od tego czasu nosi na prawej 
dłoni sygnet z wygrawerowa-
nym cyrylicą napisem „Czło-
wiek z żelaza”. 
Burmistrz Miasta Hrubieszo-
wa Marta Majewska wręczyła 
srebrnemu medaliście z wy-
ścigu w Bośni i Hercegowinie 
pamiątkową koszulkę kolarską 
i list gratulacyjny, z życzeniami 
dalszych sukcesów w karierze 
sportowej. 

Nagrody dla zawodniczek 
i trenerów    

Kolarz i maratończyk 
ciągle w ruchu 
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 września w sali widowi-
skowej Hrubieszowskiego 
Domu Kultury odbyło się 

spotkanie z Małgorzatą Hołub 
- Kowalik, polską lekkoatletką, 
sprinterką, zdobywczynią me-
dali olimpijskich.

Małgorzata Hołub - Kowalik 
jest mistrzynią olimpijską w To-

kio w sztafecie mieszanej 4x400 
m i wicemistrzynią olimpijską 
w sztafecie 4x400 m. Zdobyła 
także brązowy medal w sztafecie 
4 × 400 m podczas mistrzostw 
świata. Spotkanie z zawodniczką 
w Hrubieszowie doszło do skut-
ku dzięki współpracy sekcji lek-
koatletycznej MKS Unia Hrubie-

szów z Lubelskim Okręgowym 
Związkiem Lekkiej Atletyki oraz 
AZS Lublin. Młodzież z hrubie-
szowskich szkół podczas spot-
kania z mistrzynią miała możli-
wość „dotknięcia” olimpijskiego 
złotego medalu, a wychowanko-
wie sekcji lekkiej atletyki wysłu-
chali dobrych rad mistrzyni. 

września w  Środowi-
skowym Domu Opie-
ki Społecznej w Hru-

bieszowie rozegrano Turniej 
Szachowo-Warcabowy dla osób 
niepełnosprawnych o  Puchar 
Burmistrza Miasta. 

W  turnieju wzięli udział 
podopieczni z WZT w Oszczo-
wie, ŚDS w  Modryniu, WZT 
w  Alojzowie i  ŚDS w  Hrubie-
szowie. W  kategorii szachy: 

pierwsze miejsce zdobył Alek-
sander Poźniak, drugie - Mi-
rosław Paskiewicz, a  trzecie 
ex equo - Mateusz Kawarski 
i  Marcin Ważny. W  katego-
rii warcaby: pierwsze miejsce 
wywalczył Daniel Adamczuk, 
drugie - Tadeusz Budziński, 
a  trzecie - Bartłomiej Duduś. 
Burmistrz Hrubieszowa Marta 
Majewska objęła turniej hono-
rowym patronatem. 

października na 
obiektach Hrubie-
szowskiego Ośrod-

ka Sportu i  Rekreacji odbyła 
się impreza sportowa Listto-
wie – Siódemka. Zawodnicy 
mieli do pokonania 7 km prze-
łajowej trasy w  biegu lub mar-
szu Nordic Walking.   

Impreza sportowa była pro-

mocją marki Gotania. Służy-
ła także propagowaniu wiedzy 
o Bolesławie Leśmianie i sprzy-
jała integracji środowiska bie-
gaczy i  miłośników Nordic 
Walking. Wszyscy uczestnicy 
biegu otrzymali pamiątkowy 
medal. Najlepsi zawodnicy zo-
stali nagrodzeni okolicznoś-
ciowymi statuetkami, które 

ufundował organizator głów-
ny - Lokalna Organizacja Tury-
styczna Gotania. Wśród kobiet 
kolejno miejsca zajęły: Ewa 
Furmanik – Swierże, Sandra 
Bęsiuk - Hrubieszów, Beata 
Kasprowicz-Jóźwiak – Hrubie-
szów. A wśród mężczyzn: Kon-
rad Kogucik – Horodyszcze, 
Mariusz Łobaczuk – Chełm, 

Adrian Ćwikliński – Sitno. 
W  Nordic Walking wśród ko-
biet kolejność była następują-
ca: Joanna Posikata – Zamość, 
Wiesława Kubiszyn – Luba-
czów i Renata Wójcik – Ciesza-
nów, a  wśród mężczyzn Miro-
sław Herc – Zamość, Tomasz 
Rykała – Lubaczów, Józef Czer-
niak z Hrubieszowa. 

września na hrubie-
szowskim Orliku zo-
stał rozegrany pierwszy 

Turniej Streetballa. Zorgani-
zowali go animatorzy projek-
tu „Lokalny Animator Sportu”, 
finansowo wsparł rozgrywki 
Urząd Miasta Hrubieszowa.

W  turnieju z  okazji Narodo-
wego Dnia Sportu rywalizowało 
5 zespołów: Ka2, Zajazd, Sport+, 
Galacticos i  LHR Rockets. 
W  meczach grupowych najle-
piej zaprezentowała się drużyna 
Sport+. Wygrała ona wszystkie 
swoje spotkania grupowe. Ale 
drużyna Zajazd najlepiej rozdys-

ponowała siły w  forsowanych 
i  wymagających rozgrywkach. 
W  fazie pucharowej zademon-
strowała najbardziej skuteczną 
grę, a  w  finale pokonała dru-
żynę Sport+ i  zdobyła pierw-
sze miejsce w  turnieju. Drugie 
miejsce zajęła drużyna Sport+; 
trzecie -LHR Rockets; czwarte – 
Ka2; a  piąte - Galacticos. MVP 
turnieju został Mateusz Suwała 

- zdobywca 27 pkt. naliczonych 
we wszystkich rozgrywkach.  

Zwycięzcom i  nagrodzonym 
gratulujemy wyników, a  wszyst-
kim uczestnikom gorąco dzię-
kujemy za udział w turnieju 

Spotkanie 
z wicemistrzynią 
olimpijską  

Niepełnosprawni zagrali 
w szachy i warcaby   

Listtowie po raz kolejny   

Turniej 
Streetballa 
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