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stanowisko burmistrza mia-
sta. Ten czas upłynął bardzo 
szybko, a wręcz błyskawicznie. 
Nikt się wówczas nie spodzie-
wał, że przyniesie tyle wyzwań, 
przeciwności, przeszkód.

Dzisiejszy dzień nasuwa 
przemyślenia, podsumowania 
i zdefiniowanie planów na 
przyszłość. Kochani To Wy, 
Mieszkańcy, jesteście dla mnie 
inspiracją. Jestem dla Państwa 
i to jest moja najważniejsza rola 
i funkcja. Cieszę się z każdej 
inicjatywy, pomysłu, z kkażdej

zrealizowanej inwestycji, 
większej, najmniejszej, każdej, 
która zmienia nasz Hrubie-
szów Miasto z Klimatem na 
lepsze i poprawia jakość życia, 
ale bez Mieszkańców, urzędni-
ków, pracowników podległych 
jednostek oraz oczywiście 
radnych nie udałoby się wie-

le zdziałać. Mam nadzieję, że 
mimo niesprzyjających sytua-
cji, z jakimi przyszło się nam 
mierzyć, zauważacie Państwo 
jak nasz Hrubieszów się zmie-
nia. Zapewniam, że z roku na 
rok, te zmiany będą postępo-
wały i będą jeszcze bardziej 
widoczne.

Z całego serca dziękuję 
wszystkim Państwu za olbrzy-
mie wsparcie i oznaki sympatii.

Dziękuję, że mi zaufaliście.

Dzięki Państwa wsparciu mam 
siłę i odwagę działać dalej.

To już 2,5 roku – połowa kadencji ...
M

   STYCZEŃ - CZERWIEC 2021 r.  NUMER 1  EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

inęło już 2,5 roku, 
odkąd zostałam 
zaprzysiężona     na

Dziękuję w  szczególności mojej 
Rodzinie za okazywane wsparcie, 
ale także wszystkim moim 
współpracownikom, radnym 
i Mieszkańcom za codzienną 
motywację. Pomimo wielu 
wstrząsów wokół robimy swoje. 
Kolejne intensywne dni pracy 
przed nami.
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 marca Miasto Hru-
bieszów uzyskało do-
datkowe środki z Rzą-

dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Środki zostaną wy-
dane na modernizację oświet-
lenia ulicznego w naszym 
mieście. W sumie zostanie 
wymienionych 468 punktów 
świetlnych na lampy LED  na 
istniejących słupach stanowią-
cych własność miasta w pasie 
dróg gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich. Dzięki temu-
zostaną poprawione warunki 
bezpieczeństwa i komfortu 
uczestników ruchu pieszego 
i drogowego oraz zostaną zmi-
nimalizowane koszty eksploata-
cji oświetlenia. Pozostałe środki 

zostaną przeznaczone na bu-
dowę miejskiej Krytej Pływalni 
przy Szkole Podstawowej Nr 
2 w Hrubieszowie, zaś Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. Bole-
sława Prusa w Hrubieszowie 
będzie wyposażona w nowo-
czesną halę sportową. Na bazę 
sportową od lat 60-tych czekają 
przede wszystkim uczniowie 
oraz nauczyciele, prowadzący 
zajęcia wychowania fizycznego. 
Dzięki nowej hali poprawia się 
warunki do trenowania różne-
go rodzaju dyscyplin sporto-
wych, a dzieci podczas lekcji 
będą czerpały radość. Do 2022 
roku w szkole wybudowana 
zostanie hala sportowa oraz 
przebudowane będzie zaplecze 

dniu 12 maja, z wizy-
tą w naszym mieście 
przebywał Wicepre-

mier, Minister Aktywów Pań-
stwowych Jacek Sasin. W Parku 
Miejskim im. Solidarności odbył 
się briefing prasowy poświęco-
ny wsparciu rządu dla hrubie-

szowskich inwestycji, w którym 
uczestniczyli Burmistrz Miasta 
Marta Majewska, Wiceprezes 
Rady Ministrów, Minister Akty-
wów Państwowych Jacek Sasin 
oraz Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiar-
ski. W trakcie spotkania został 

przekazany symboliczny czek 
na środki finansowe otrzymane 
przez miasto w ramach Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Goście odwiedzili także 
remontowany budynek Syndyka-
tu Rolniczego oraz budowę kry-
tej pływalni.

iasto Hrubieszów otrzy-
mało  z budżetu Woje-
wództwa Lubelskiego 

95 000 zł z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Korzystamy z 
różnych programów, które po-
zwalają nam pozyskać dofinanso-
wanie do budowy czy remontów 

dróg o różnym przeznaczeniu. 
Jednym z takich programów jest 
Fundusz Ochrony Gruntów Rol-
nych. Aplikujemy o te środki co 
rok, jako jedno z niewielu miast. 
W tym roku z dofinansowaniem 
zrealizujemy budowę drogi za 
Nadleśnictwem Strzelce (boczna 

ul. Grabowieckiej). To obszar 
rolny, ale aktualnie miasto roz-
budowuje się w tych okolicach 
o kolejne nieruchomości. Termin
realizacji: czerwiec - sierpień 2021 
r. Umowę na realizację podpisano 
22.06 br.  Szacunkowy koszt cało-
ści zadania ok. 160 tys.

kwietniu na miejskim 
deptaku pojawiła się 
oryginalna dekoracja 

wielkanocna tj. wielkie, kolo-
rowe pisanki. Zakupione przez 
Urząd Miasta w Hrubieszowie 
styropianowe jajka trafiły do 
miejskich szkół, przeszko-
li oraz HDK w łącznej ilości 45 
sztuk. Przy przygotowaniu 
kolorowych pisanek używano 

najróżniejszych technik pla-
stycznych. Na pisankach poja-
wiły się motylki, kwiaty, cekiny, 
paski, kropki, kolorowy papier. 
Dzieci włożyły w to mnóstwo 
energii, zaangażowali się też 
opiekunowie i nauczyciele. Pi-
sankowy desant zorganizowano 
po raz pierwszy. Będzie je moż-
na podziwiać także w kolejnych 
latach, w czasie świąt. Wielkie 

podziękowania dla wszystkich 
twórców. Była integracja, świet-
na zabawa i wspólny cel.

W dniach 25-26 marca odbył 
się „Kiermasz  Wielkanocny” 
zorganizowany przez  Hrubie-
szowski Dom Kultury który ob-
fitował w rękodzielnicze pisanki, 
palmy, zajączki, aniołki i prze-
różne ozdoby Wielkanocne.

Dotacje dla Miasta!

Wielkanocne klimaty
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sanitarno – szatniowe.
W 1965 roku sala sportowa w 
Szkole Podstawowej nr 1 była 
największą w mieście, dziś obiekt 
trudno nazwać halą sportową. 
Projekt kompleksu sportowego 
został skonsultowany z Dyrekcją, 
przedstawicielami nauczycieli 
wychowania fizycznego oraz z 
przedstawicielami Rady Sportu.
Umowa na dofinansowanie bu-
dowy sali gimnastycznej przy 
miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 
już podpisana, na modernizację 
szkoły ogłoszony został przetarg, 
a wkrótce wykonawca zajmie się 
remontem. Remont zostanie za-
kończony w grudniu przyszłego 
roku   – mówi Marta Majewska.
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dniach 10 - 28 marca zo-
stał ogłoszony konkurs 
na „Najbardziej niety-

powe danie wielkanocne goszczące 
na naszych stołach” mający na celu 
kultywowanie tradycji i zwyczajów 
wielkanocnych, wymianę doświad-

czeń kulinarnych oraz aktywizację 
społeczności lokalnej. Wyróżnione 
zostały Panie: Teresa Zygadło, Iza-
bela Siejko, Barbara Wierzchowska,

Katarzyna Partyka, Urszula 
Świeca, Renata Makowiec. 

Gratulujemy!

amy kolejne 3 serca 
ułatwiające zbiórkę 
nakrętek na cele cha-

rytatywne.
Idea ustawienia pojemnika 

w kształcie SERCA podyktowana 
jest zarówno potrzebą budowa-
nia poczucia odpowiedzialności 
i dbałości o nasze środowisko, 
poprzez propagowanie właści-
wych nawyków związanych ze 
świadomą segregacją odpadów, 
które następnie zostaną poddane 
recyklingowi, jak też wspierania 
potrzebujących. Poprzez udział 
w tej inicjatywie uświadamiamy 
sobie, że mamy wpływ na ochronę 
przyrody przed odpadami w po-
staci plastiku oraz włączamy się 
w akcję pomocy charytatywnej. 
Do pojemnika mogą być wrzuca-
ne czyste plastikowe zakrętki bez-
względu na kolor i kształt z bute-
lek po wodzie, napojach, sokach, 

mleku, jogurtach, zakrętki po 
chemii gospodarczej, np.: szam-
ponach, kosmetykach, płynach do 
prania, płukania czy zmywania.

Ważne jest, aby do pojemni-
ka nie wrzucać innych przed-
miotów! Metalowe pojemniki w 
kształcie serca zostały zamon-
towane przy Urzędzie  Miasta, 
Rynku Głównym oraz Szkołach 
Podstawowych (5szt.). Do koń-
ca roku 2021 zbieramy nakrętki 
dla naszej mieszkanki - Angeliki 
Zińkiewicz, z przeznaczeniem 
na pokrycie kosztów kosztow-
nej rehabilitacji. Zbiórka na-
krętek przynosi wymierne ko-
rzyści. Dochód uzyskany z ich 
sprzedaży po rocznej zbiórce w 
rożnych miejscach, pozwala 
sfinansować jeden turnus reha-
bilitacyjny. Akcja zbierania na-
krętek to jedna z popularnych 
form niesienia pomocy innym.

ieszkańcy Hrubieszowa mogą współdecydować o tym, jak są 
wydawane pieniądze z samorządowego budżetu. W kwiet-
niu br. Urząd Miasta rozpoczął przyjmowanie propozy-

cji, które mogą być sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego. 
Utworzony został profil na facebooku pod nazwą „Budżet 
Obywatelski 2022 Miasta Hrubieszów”. Aktualnie trwa Etap 2 tj. 
ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów przez Zespół ds. 
Budżetu Obywa-telskiego, następnie zostaną ogłoszone wyniki oceny i 
rozpocznie się procedura odwoławcza.

  ramach projektu „Re-
witalizacja Śródmieś-
cia Hrubieszowa…” 
zakończono remont 

lokali miejskich w  Sutkach. 
Od tego sezonu letniego 
uruchomione zostaną długo 
oczekiwane:

- Hrubieszowskie Centrum In-
formacji Turystycznej

- Hrubieszowskie Centrum Infor-
macji o Rewitalizacji oraz

- Hrubieszowskie Centrum Pa-
miątek - miejsce gdzie będzie
można nabyć hrubieszowskie
pamiątki i rękodzieło.

Konkurs na nietypową 
wielkanocną potrawę 
rozstrzygnięty

Nowe serca 
w Hrubieszowie

Budżet 
obywatelski 2022

Rewitalizacja 
na ukończeniu

W

M
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marca, w rocznicę 
proklamowania nie-
podległej Białoruskiej 

Republiki Ludowej obchodzony 
jest Dzień Wolności Białorusi. 
Aby zademonstrować solidar-
ność i wsparcie dla naszych bia-
łoruskich sąsiadów, którzy od 
sierpnia ubiegłego roku głośno 
upominają się o swobody demo-
kratyczne, w geście solidarności  
Hrubieszowski Dom Kultury zo-

stał oświetlony zakazanymi bar-
wami flagi niepodległej Białorusi. 
Tym samym Hrubieszów przyłą-
czył się do akcji „LightForBelarus” 
i  wyraził swoje wsparcie dla na-
rodu białoruskiego. Akcja polega 
na oświetleniu siedzib i obiektów 
instytucji kultury oraz innych 
obiektów publicznych w całej 
Polsce, Europie i na świecie 
kolorami biało-czerwono-białej 
flagi niepodległej Białorusi.

stycznia już po raz szósty 
pod honorowym patro-
natem Burmistrza Miasta 

w Sanktuarium Matki Bożej So-
kalskiej w Hrubieszowie odbył 
się Noworoczny Koncert Kolęd. 
W tym roku najpiękniejsze pol-
skie kolędy i pastorałki wykonała 

znana i lubiana artystka  Magda 
Steczkowska. Koncert wyjątkowy, 
kameralny, radosny, ciepły i nie-
zwykle wzruszający. Za pośred-
nictwem portalu Facebook Hru-
bieszów Miasto z Klimatem  nasi 
Mieszkańcy mogli oglądać trans-
misję tego wydarzenia online.

 marca wieczorem 
sprzed kościoła pw. 
Ducha św. pątnicy 

wyruszyli na całonocną, samot-
ną wędrówkę z krzyżem pod 
hasłem „Rewolucja Pięknych 

Ludzi”. W tym roku uczestnicy 
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 
do wyboru jak co roku mieli 5 
tras. Najkrótsza miała 43 km, 
a najdłuższa 81 km długości. 
Ekstremalna Droga Krzyżowa 

rozpoczęła się mszą świętą, która 
została odprawiona o godz. 19 
w kościele pw. Ducha św. Potem 
pątnicy wyruszyli w drogę, na-
stępnie wrócili do Sanktuarium 
Matki Bożej Sokalskiej.

  ak co roku Burmistrz Mia-
sta Marta Majewska wzięła 
udział w akcji organizowa-

nej przez Kronikę Tygodnia pod  
hasłem „Wybierz sobie Mikołaja”. 

Podczas tej akcji dzieci i dorośli 
mogą wybrać swojego ulubione-
go Świętego Mikołaja i napisać do 
niego list z prośbą o wyma-rzony 
prezent. Każdy może prosić Mi-

kołaja o prezent dla siebie lub dla 
kogoś kto potrzebuje wsparcia 
i pomocy przed świętami z opi-
sem sytuacji oraz wskazać osobę 
którą chcemy obdarować.

Kaja Karaniewicz - pierwsza 
mieszkanka urodzona i zameldo-
wana na terenie miasta Hrubie-
szowa w 2021 r. Kaja to pierwsze 
dziecko Państwa Eweliny i To-
masza. Dziewczynka przyszła na 
świat w hrubieszowskim szpitalu 
w styczniu 2021 r., ważyła 3100 g 
i mierzyła 55 cm.

Hrubieszów 
z Białorusią

 Kolędowanie 
w Sanktuarium

Ekstremalna Droga 
Krzyżowa

“Wybierz sobie Mikołaja”

Witamy nowe 
mieszkanki 
Hrubieszowa25 2

26
J

 Natomiast Hania Daciuk 
urodzona w 2020 r. jako pierwsza 
mieszkanka Hrubieszowa   ma 
już roczek. W dniu  1 stycznia 
Hania obchodziła swoje pierwsze 
urodziny. Z tej okazji Burmistrz 
Marta Majewska przekazała list 
gratulacyjny dla Kai oraz kartkę z 
życzeniami dla Hani oraz 
upominki.
Dla rodziców dużo zdrowia, 
codziennej radości z życia oraz 
wszelkiej pomyślności.
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1) 7 stycznia 2021 r. w 77 rocznicę
mordu dokonanego na żołnie-
rzach  Batalionów Chłopskich 
i Armii Krajowej przez 
okupacyjne wojska niemieckie,

przy pomniku upamiętniającym 
to wydarzenie w hołdzie 
zamordowanym kwiaty złożyła 
Wioletta Pietrusiewicz, przed-
stawiciel Burmistrza Miasta.    

3) 14 lutego w rocznicę powoła-
nia Armii Krajowej – Zastęp-
ca Burmistrza Miasta Paweł
Wojciechowski złożył kwiaty

przy Pomniku Żołnierza Pol-
skiego Państwa Podziemnego 
Ziemii Hrubieszowskiej

Kustosz Sanktuarium Matki 
Bożej Sokalskiej o. Wiktoryn 
Krysa odmówił modlitwę w in-
tencji Żołnierzy Wyklętych, a 
apel pamięci odczytała por. 
Magdalena Kwaśniak. Kwiaty 
przed pomnikiem Żołnierza Pol-
skiego Państwa Podziemnego 
złożyli: Burmistrz Marta Majew-
ska, Zastępca Burmistrza Paweł 
Wojciechowski, Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Anna Naja w 
asyście Straży Miejskiej, a także 
delegacje samorządów, służb 
mundurowych, duchowieństwa, 
szkół i organizacji.

Po uroczystościach na Dep-
taku Miejskim, w Sanktuarium 
Matki Bożej Sokalskiej odbyło 
się nabożeństwo w intencji Żoł-
nierzy Wyklętych z udziałem 
pocztów sztandarowych.

Uroczystości były skromniejsze 
niż w latach ubiegłych, ze wzglę-
du na obowiązujące restrykcje z 
powodu pandemii covid-19.

miętniających oficerów 2. Pułku 
Strzelców Konnych zamordo-
wanym w Charkowie w 1940 r.  
przez NKWD, znajdujących się 
na terenie Jednostki Wojsko-wej 
2 Hrubieszowskiego Pułku 
Rozpoznawczego, kwiaty złoży-
li: Burmistrz Miasta Marta Ma-
jewska, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Anna Naja, Dowód-ca 
2. Hrubieszowskiego Pułku
Rozpoznawczego płk Jakub Gar-
bowski, ks. prałat ppłk Andrzej
Puzon. Uroczystość była skrom-
niejsza niż w latach ubiegłych, ze
względu na obowiązujące
restrykcje z powodu pandemii
covid-19. Symboliczną wiązankę
kwiatów złożono także przy tab-
licy upamiętniającej ppłk Józefa
Skrobiszewskiwgo, hrubieszow-
skiego lekarza, zamordowanego
w lesie katyńskim.

Prypeć 27. Wołyńskiej Dywizji
Piechoty Armii Krajowej
zgrupowania „Osnowa” 27 maja
2021 r. na cmentarzu wojennym
w Hrubieszowie odbyła się
uroczystość upamiętniająca to
wydarzenie. W uroczystości

wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych, kościel-
nych oraz środowisk kombatan-
ckich. W imieniu Burmistrza 
Miasta wiązankę kwiatów złoży-
ła Sekretarz Miasta Pani Monika 
Podolak w asyście komendanta 
Straży Miejskiej.

4) 1 marca Hrubieszów upamięt-

2) W 77 rocznicę powstania
27. Dywizji Piechoty  Armii
Krajowej oraz rozpoczęcia
Akcji „Burza”na Wołyniu na
cmentarzu wojennym w Hru-
bieszowie przy ul. Kolejowej
złożono kwiaty oraz zapa-
lono znicze przy pomniku

upamiętniającym poległych 
na Wołyniu, Podlasiu i Lubel-
szczyźnie żołnierzy 27. Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty AK. 
W imieniu Burmistrza Miasta 
kwiaty złożyła Sekretarz Mia-
sta Monika Podolak.

Hrubieszów pamięta

5) 13 kwietnia,  w dniu    Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej odby- 
ła się symboliczna uroczystość
upamiętniająca Ofiary Zbrodni
Katyńskiej. Jak co roku, przy
Alei Dębów Katyńskich  upa-

nił Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” z tej oka-
zji na  Deptaku Miejskim przed
pomnikiem Żołnierza Polskiego
Państwa Podziemnego Ziemi
Hrubieszowskiej   1939 - 1945

odbyły się uroczystości 
patriotyczne z udziałem  władz 
miasta  Uroczystości tradycyj-
nie rozpoczęły się od podniesie-
nia flagi państwowej na maszt. 
Następnie głos zabrała Burmi- 
strz Miasta Marta Majewska.

6) W 77. rocznicę bitwy pod Monte
Cassino na grobach weteranów, 
uczestników tamtych wydarzeń,
Paweł Wojciechowski Zastępca 
Burmistrza Miasta Hrubieszowa w 
asyście Straży Miejskiej złożył 
wiązankę kwiatów oraz zapalił 
znicze.

7) W 77. rocznicę przeprawy przez
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PGKiM Sp. z o. o. zakończyło 
realizację kolejnego zadania 
w ramach projektu pn. 
Modernizacja i rozbudowa 
systemu gospodarki wodno-ście-
kowej w Hrubieszowie z wyko-
rzystaniem odnawialnych źródeł 
energii oraz usprawnieniem za-
rządzania majątkiem sieciowym, 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Dzia-
łania 2.3 Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (PO-
IiŚ) na lata 2014-2020.

Kolejny etap związany był z do-
stawą i montażem nowego zesta-

wu hydroforowego na terenie 
Stacji Uzdatniana Wody przy ul. 
Teresówka 14a w Hrubieszowie.

Wartość inwestycji wynosi 
138 000,00 zł netto.

okazji Dnia 
Bibliotekarza 
i Dnia Dzia-

łacza Kultury Bur-
mistrz Miasta Marta 
Majewska odwiedziła  

pracowników Miej-
skiej Biblioteki Pub-
licznej oraz Hrubie-
szowskiego Domu 
Kultury by wręczyć 
im słodki poczęstu-

nek i złożyć życzenia 
niegasnącego entu-
zjazmu, wytrwałości 
i kreatywnych dzia-
łań w propagowaniu 
czytelnictwa.

dniu 29 maja w Hru-
bieszowskim Domu 
Kultury odbył się jubi-

leusz 50-lecia i 60- lecia pożycia 
małżeńskiego. Uroczystość, która 
ze względu na pandemię musiała 

być przełożona o rok, odbyła się 
w reżimie sanitarnym. Mimo to 
pary, które na zaproszenie burmi-
strza zdecydowały się osobiście 
odebrać zasłużone laury, nie kry-
ły swojego zadowolenia i dumy.

Wraz z Burmistrz Miasta Martą 
Majewską życzenia i gratulacje 
złożyli: Przewodnicząca Rady 
Miejskiej, sekretarz Gminy 
Hrubieszów i Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego.

 Uroczystość Jubileuszy 
uświetniły występy solistów 
Hrubieszowskiego Domu Kul-
tury oraz Społecznego Ogniska 
Muzycznego w Hrubieszowie

Pani Janina Borsukie-
wicz mieszkanka Hrubie-
szowa skończyła niedaw-

no 100 lat.  Pani Janina urodziła 
się 05 marca 1921r w Małkowie. 
W Hrubieszowie spędziła całe 
swoje życie. W dniu 2 stycznia 
2021 r. setne urodziny obchodziła 
Pani Zofia Jachimek z Hrubieszo-
wa. Nasza Jubilatka była świad-
kiem wielu wydarzeń historycz-
nych i przemian naszego miasta.

Z tej okazji Burmistrz Mia-

sta Marta Majewska przekazała 
w imieniu swoim, Premiera 
Mateusza Morawieckiego i Pana 
Łukasza Salwarowskiego Prezesa 
Stowarzyszenia Manko, partnera 
w programie Gmina Przyjazna 
Seniorom oraz Ogólnopolska 
Karta Seniora list gratulacyjny, 
upominki, kwiaty i kosze słodko-
ści dla Jubilatek.  

Z przykrością przyjęliśmy in-
formację o śmierci Pani Janiny w 
miesiącu kwietniu br. 

Czystsza woda 
w Hrubieszowie

Podziękowania 
dla bibliotekarzy 
i działaczy kultury

W zdrowiu i chorobie, 
na dobre i na złe ...

100-latka
z Hrubieszowa

Z

P

roku na rok poprawia się 
stan ulic w naszym mie-
ście. Mimo trudnej sytu-

acji panującej aktualnie w kraju 
powstają nie tylko nowe drogi 

i chodniki, wiele ulic doczekało 
się też gruntownych remontów. 
Zgodnie z harmonogramem pra-
cami modernizacyjnymi dzię-
ki Miejskiej Służbie Drogowej 

w Hrubieszowie została objęta 
ul. Leśmiana (od ul. Zamojskiej). 
Zakres planowanego remon-
tu: wymiana starych płytek na 
kostkę brukową w chodnikach, 

wymiana starych krawężników, 
położenie warstwy ścieralnej 
asfaltowej wraz z regulacją stu-
dzienek kanalizacyjnych i zawo-
rów. Wartość projektu 45 000 zł.

Raport z hrubieszowskich ulic
Z

W
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dalszym ciągu postę-
pują prace przy budo-
wie Hrubieszowskiego 

Centrum Dziedzictwa. Jednak 
okazuje się że nasze miejskie 
podziemia kryją nieodkryte 
jeszcze tajemnice z przeszłości.

Prace remontowe przy bu-
dynkach objętych ochroną kon-
serwatorską mają to do siebie, 
że rodzą „niespodzianki”, co 
też często wpływa na terminy 
wykonywania prac budowla-
nych. Tak też dzieje się aktual-
nie. Cóż.... historia upomina się 
o swoje... . Podczas prac przy
wykonywaniu parkingu odkryte
zostały sklepienia. Trwają zleco-
ne prace archeologiczne – mówi
Burmistrz Marta Majewska.

W trakcie robót ziemnych 
odsłonięto na razie częściowo, 
sklepienia dwóch niewielkich 
piwniczek i fragmenty murów 
fundamentowych budynku, któ-
re można podzielić na 3 fazy 
chronologiczno – budowlane.

Najstarsza faza to niewielka 
prostokątna, ceglana piwniczka 
usytuowana w północnej części 

badanego terenu, na osi W-E, 
o wymiarach ok. 1,5m x 3m 
i wysokości ok. 2m. Posiada 
sklepienie kolebkowe, zamurowane 
okienko (otwór zsypowy?) oraz 
relikty obudowy zewnętrznej tego 
okienka. Piwnica zbudowana z 
dość dużych cegieł spojonych 
zaprawą wapienno-piaskową. 
Wstępnie obiekt ten można dato-
wać na przełom XVIII i XIX w. 
Druga faza zabudowy to kolejna 
niewielka piwniczka ceglana
o wymiarach ok. 3m x 3m 
i wysokości ok. 2m, ze sklepieniem 
krzyżowym, które wzmocniono w 
środkowej części filarem ce-
glanym, wstawionym zapewne w 
końcowej fazie jej użytkowa-nia 
(małe cegły spojone zaprawą

cementową), w celu wzmoc-
nienia uszkodzonego sklepienia. 
Piwniczka ta przylega od połu-
dnia do poprzedniej i jest z nią 
skomunikowana przejściem. 
Posiada okienko zsypowe od 
strony wschodniej oraz zamu-
rowane wtórnie przejście w kie-
runku zachodnim. Zejście do 
piwnicy zawalone. Zbudowana 

z cegieł o normalnej wielkości, 
spojonych zaprawą cementowo-

-wapienną. Jej przypuszczalna
chronologia to przełom XIX
i XX w. Trzecia faza zabudo-
wy to zejście komunikacyjne
z poziomu parteru dawnego
budynku do piwnic, od strony
wschodniej, wykonane najpew-
niej w XX w. Widoczne także
zachowane w części relikty fun-
damentu budynku .

W trakcie oględzin obiektu 
dokonanych przez pracowni-
ka urzędu konserwatorskiego, 
stwierdzono, że stan zachowania 
piwnic jest zły. Zaobserwowano 
liczne spękania sklepień i ścian 
piwnicznych, ogólne zawilgo-
cenie, ubytki cegieł w murach, 
współczesne naprawy murów 
i ich przebudowy. W konsekwen-
cji oględzin konserwatorskich 
zalecono rozszerzenie zakresu  
badań archeologicznych, w celu 
odsłonięcia całości sklepień piw-
nic i wykonanie ich inwentaryza-
cji - czytamy w raporcie Lubel-
skiego Konserwatora Zabytków

race związane z budową naszego 
basenu postępują, w związku z tym 
zachodzi potrzeba rozbudowy in-

frastruktury otaczającej obiekt.
W ubiegłym roku poszerzono parking przy 
Szkole Podstawowej nr 2 o dziesięć miejsc.

Zgodnie z zapowiedzią w tym roku 
budujemy kolejne miejsca parkingowe 
wzdłuż ul. Żeromskiego. To droga 
wojewódzka, dlatego zadanie to miasto 
wykona w partycypacji z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich.

Wzdłuż ul. Żeromskiego po-wstanie 18 miejsc 
parkingowych (w tym 2 dla osób niepełno-
sprawnych) oraz dwa miejsca dla autokarów, 
przebudujemy także istniejąca zatokę autobu-sową 
oraz chodnik.

Umowy dotyczące tego wspólnego zadania 
zostały już podpisane. 

I to jeszcze nie wszystkie miejsca parkingowe, 
bowiem kolejne parkingi zaplanowane są wzdłuż 
wewnętrznej drogi dojazdowej do naszej pływalni - 
mówi Burmistrz Miasta Hrubieszowa - Marta 
Majewska.

bok dużych inwe-
stycji prowadzonych 
w mieście, chwalimy 

się też „drobiazgami”. W miej-
skiej przestrzeni, a dokładnie 
na terenie HOSiR, pojawiła się 

pierwsza ławeczka do przewija-
nia i karmienia niemowląt oraz 
nowe stojaki na rowery dla mi-
łośników dwóch kółek przy ul. 
Partyzantów.

Tajemnicze piwnice 
w Hrubieszowie

Powstaną dodatkowe 
miejsca parkingowe

Udogodnienia 
dla rodziców 
i rowerzystów

P

O

W

Finał WOŚP za nami. 
Hrubieszów po raz 
kolejny stanął na 

wysokości zadania, a zaangażo-
wanie mieszkańców, wsparcie 
władz i darowizny przedmiotów 
od firm i osób prywatnych prze-
szły  po raz kolejny najśmielsze 

oczekiwania. W tym roku finał 
odbył się online a zgromadzone 
środki pozwolą na zakup urzą-
dzeń dla oddziałów dziecięcej 
laryngologii i diagnostyki gło-
wy, m.in. zestawów endosko-
pów laryngologicznych, egzo-
skopów i laserów diodowych. 

Pomimo pandemii orkiestra 
serc zagrała wyjątkowy koncert. 
Kwota uzbierana przez sztab 
przy Hrubieszowskim Domu 
Kultury wyniosła 61 393, 63 zł. 

- „Gramy do końca świata i o je-
den dzień dłużej”.

Hrubieszów grał 
z orkiestrą
29
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maja obchodzimy imieni-
ny ks. Stanisława Staszica. 
W przeddzień tej uroczy-

stości, z inicjatywy Towarzystwa 
Regionalnego Hrubieszowskiego, 
złożono kwiaty i wieńce   przed 

pomnikiem upamiętniającym po-

stać Stanisława Staszica.
Kwiaty i wieńce złożyli: Za-

stępca Burmistrza Miasta Hru-
bieszowa Paweł Wojciechowski 
oraz delegacje Muzeum im. ks. 
Stanisława Staszica, Towa-
rzystwa Regionalnego Hrubie-

szowskiego, Hrubieszowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
St. Staszica, Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Hrubieszowie 
i Szkoły Podstawowej w Czerni-
czynie im. ks. Stanisława Staszica.

14. rocznicę śmierci
prof. Wiktora Zina
przy grobie rodzin-

nym na cmentarzu parafialnym 

w Hrubieszowie delegacje władz 
samorządowych oraz Powiatowej 
Biblioteki Publicznej im. prof. W. 
Zina złożyły wiązanki kwiatów. 

W imieniu Burmistrza Miasta 
w asyście Straży Miejskiej kwiaty 
złożył zastępca Burmistrza Mia-
sta Paweł Wojciechowski.

okazji Dnia Flagi oraz 
Święta Narodowego 
Trzeciego Maja Bur-

mistrz Miasta Marta Majewska 
rozdawała mieszkańcom miasta 
flagi oraz chorągiewki, a dzie-
ciom wiatraczki w barwach naro-
dowych, zachęcając tym samym 
do świętowania i do wywieszenia 
Biało-Czerwonej przed domami, 
na balkonach, w oknach.

Tegoroczne miejskie obchody 
uroczystości z okazji Święta Na-
rodowego Trzeciego Maja odbyły 
się na placu przy Pomniku upa-

miętniającym Czyn Zbrojny Żoł-
nierzy 8 Pułku Piechoty.

W uroczystościach wzięli 
udział przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych 
oraz kościelnych, poczty sztanda-
rowe, środowiska kombatanckie.

Po odegraniu hymnu pań-
stwowego i podniesieniu flagi 
państwowej na maszt głos za-
brała Burmistrz Miasta Marta 
Majewska oraz Ryszard Madziar 
Szef Gabinetu Politycznego Wi-
cepremiera Jacka Sasina.

Następnie odczytano apel 

pamięci i rozbrzmiała salwa ho-
norowa, po której przed pomni-
kiem delegacje złożyły wieńce 
oraz kwiaty. W Kościele pw. Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy od-
słonięto tablicę upamiętniającą 

„Miejsce pamięci Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku”, poświęcono 
Kaplicę Adoracji Najświętszego 
Sakramentu im. św. Jana Pawła II 
oraz Kaplicę Matki Bożej Fatim-
skiej. Poświęcenia dokonał Jego 
Ekscelencja Ksiądz Bp dr Marian 
Rojek, który przewodniczył uro-
czystej mszy świętej.

Imieniny ks.Staszica

Uczczono pamięć 
prof. Wiktora Zina

Święto 3 Maja

8

W
Z

Z

maja 2021r. obcho-
dziliśmy 109. roczni-
cę śmierci Bolesława 

Prusa. Szkoła Podstawowa nr 1 
w Hrubieszowie obchodzi tego 
dnia również dzień patrona, 
ponieważ nosi imię naszego 
wybitnego hrubieszowskiego 
pisarza. Z tej okazji Zastępca 
Burmistrza Miasta Hrubie-
szowa Paweł Wojciechowski w 
asyście Straży Miejskiej wraz z 
nauczycielami, delega-cją 
szkoły i uczniami ze Szko-ły 
Podstawowej nr 1 i uczcili 
pamięć Bolesława Prusa przed 
pomnikiem pisarza w parku 
miejskim oraz pod tablicą pa-
miątkową znajdującą się na 
murach plebanii - miejsca uro-
dzenia pisarza.

Rocznica śmierci 
Bolesława Prusa
19
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dniu św. Floriana pa-
trona strażaków Bur-
mistrz złożyła na ręce 

Prezesa Ochotniczej Straży Po-
żarnej Pana Stanisława Letnian-
czyna gratulacje i wyrazy najwyż-
szego uznania za zajęcie w 2020 
r. pierwszej pozycji w powiecie
hrubieszowskim oraz piątej w wo-
jewództwie lubelskim w zakresie
realnie podjętych działań ratow-
niczych wśród jednostek spoza
Krajowego Systemu Ratowniczo

– Gaśniczego. To niezwykle waż-

ne wyróżnienie, które potwierdza 
bezinteresowne zaangażowanie, 
oddanie i nieustanną gotowość do 
ratowania życia, zdrowia i mienia 
mieszkańców Hrubieszowa w tym 
niezwykle trudnym czasie, jakim 
jest epidemia. Spotkanie było 
okazją do osobistego podziękowania 
za ofiarność i trud ponoszony 
przy wypełnianiu odpowiedzial-
nej, codziennej służby strażaka.

Naszym dzielnym druhnom i 
druhom życzymy wytrwałości i 
satysfakcji w pełnieniu ich misji.

zień Dziecka to jeden 
z najradośniejszych 
dni, na który czeka-

ją młodsze i starsze przed-
szkolaki.  Z okazji ich święta 
Burmistrz Miasta Marta Ma-

jewska odwiedziła ze słodkim 
poczęstunkiem dzieci z hru-
bieszowskich przedszkoli. Była 
też chwila na krótką rozmowę. 
Dodatkową atrakcją była hru-
bieszowska maskotka Hrubcio.

laga Miasta Hrubieszów do-
łączyła do wystawy symboli 
samorządowych w Rzecze-

nicy. W niewielkiej pomorskiej 
gminie powstaje miejsce, gdzie 
będzie można zobaczyć kilka ty-
sięcy herbów oraz symboli samo-
rządowych z całego świata.

dniu 6 czerwca w na-
szym mieście odbyło 
się pierwsze po okre-

sie pandemii wydarzenie kultu-
ralne „Dzień z kulturą – poznaj 
swoje korzenie” zorganizowane 
przy współpracy z HDK mające 
za zadanie przedstawić i ocalić 
od zapomnienia wielowiekową 

historię Hrubieszowa – miasta 
Trzech Kultur, ukazując przy 
tym kresowy charakter miasta, 
lokalny folklor oraz dorobek 
kultury w oparciu o twórczość 
osób związanych z ziemią 
hrubieszowską. W programie 
zaprezentowano m.in. Prelek-
cję Pani Doroty Grzymała pt 

”Zakorzenieni w kulturze Hru-
bieszowa, czyli rzecz o tym, że 
bez tradycji ludowej ani rusz!”, 
warsztaty tkacko – hafciarskie 
wraz z wykładem o tkactwie, 
jego historii i związku z zie-
mią hrubieszowską, „Ubiór na 
ludowo – hrubieszowski haft 
krzyżykowy” – opowieść o hru-

bieszowskim stroju ludowym 
– charakterystyka stroju ludo-
wego jako zjawiska kulturowe-
go – historia, funkcja, zasięg
oraz prezentacja. Duże zainte-
resowanie wśród mieszkańców
wzbudził także spacer po Hru-
bieszowie z przewodnikiem.

Dzień Strażaka

Dzień dziecka

Flaga 
Miasta 
wśród 
symboli 
z całego 
świata

„Dzień z kulturą w Hrubieszowie”
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tanisław Adamowicz, uczeń
L.O im. St. Staszica w Hru-

 bieszowie, został zwycięzca 
w konkursie translatorycznym 
Juvenes Translatores organizowa-
nym przez Dyrekcję Generalną ds. 
Tłumaczeń Pisemnych przy 
Komisji Europejskiej. Z tej okazji 
Burmistrz Miasta Marta Majew-
ska przyznała Stasiowi nagrodę 
pieniężną w wysokości 1000zł. 

Licealista jest jednym z 27 najlep-
szych młodych tłumaczy w całej 
Unii Europejskiej. W konkursie 
wzięli udział uczniowie z 705 
szkół państw członkowskich.

Podczas spotkania Burmistrz 
wręczyła także wieczne pióro 
w ramach akcji „Hrubieszów je-
stem stąd” przekazywane miesz-
kańcom Hrubieszowa którzy 
uzyskali pełnoletność.

ichał Herda z Hrubie-
szowa, młody sporto-
wiec głosami czytel-

ników-kibiców zajął II miejsce 
w Plebiscycie Piłkarskim Kro-
niki Tygodnia, dołączając tym 
samym do grona najlepszych 
i najpopularniejszych przedsta-
wicieli środowiska piłkarskiego 
Zamojszczyzny. Z tej okazji Bur-

mistrz Miasta Marta Majewska 
wręczyła  List Gratulacyjny oraz 
nagrodę pieniężną zawodnikowi 
Miejskiego Klubu Sportowego 

„Unia Hrubieszów”.
Młodym laureatom życzymy, 

aby te sukcesy i wyróżnienia były 
motywacją do dalszego rozwija-
nia talentu, ciężkiej pracy i po-
dejmowania wyzwań.

Nagrody i wyróżnienia
S

F
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dniu 18,19 oraz 24 lu-
tego 2021 r. odbyły się 
spotkania przedstawi-

cieli organizacji pozarządowych z 
władzami Hrubieszowa, podczas 
których burmistrz Marta Ma-
jewska przekazała umowy na rea-
lizację zadań publicznych 
w 2021 r. na łączną kwotę 
286 500  zł. W tym roku zostały 
dofinansowane zadania publiczne 
z zakresu: wspierania i 
upowszechniania kultury 
fizycznej (260 000 zł), 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym (20 
000,00zł) oraz ochrony zdrowia 
(6 500 zł). Dotacje otrzymali:

- Miejski Klub Sportowy Unia 
Hrubieszów - na realizację zadania 
„Upowszechnianie sportu i kultury 
fizycznej wśród mieszkańców 
Hrubieszowa w kwocie 225 000 zł 
- Uczniowski Klub Sportowy 
„Jedynka” - na realizację zadania 

„Upowszechnianie modelarstwa 
lotniczego oraz gier zespołowych 
wśród mieszkańców miasta Hru-
bieszowa w kwocie 17 000, 00 zł
- Stowarzyszenie „Hrubieszów Na
Rowerach” - na realizację za-
dania „Organizacja Zawodów
Kolarskich na terenie miasta 
Hrubieszowa” w kwocie 6 000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy 
„Ogólniak” - na realizację zada-

nia „Rocketlon (tenis stołowy, 
tenis ziemny, badminton i squ-
ash) i koszykówka, dyscypliny 
sportowe dla wszystkich w kwo-
cie 2 000 zł

- Stowarzyszenie Trzeźwościowe
„Lumen” – na realizację zadania 
„Prowadzenie działań wspierają-
cych dla osób uzależnionych od 
alkoholu i ich rodzin w ramach 
klubu abstynenta oraz innych 
stowarzyszeń propagujących ideę 
trzeźwości w społeczności Hru-
bieszowa; oddziaływania rehabili-

tacyjne po zakończeniu, leczenia, 
kierowane do osób uzależnionych i 
członków ich rodzin, gotowość do 
prowadzenia działalności w 
zakresie wsparcia osób z prob-
lemami alkoholowymi oraz ich 
rodzin – grupy samopomocowe, 
działalność na rzecz społeczności 
lokalnej w kwocie 20 000 zł

-Stowarzyszenie Amazonki w
Hrubieszowie - na realizację 
zadania pod nazwą ,,Rehabilitacja 
warunkiem powrotu do zdrowia 
pacjentów onkologicznych’’ w 
kwocie 6 500 zł

- Stowarzyszenie „Hrubieszów
na Rowerach” - na realizację za-
dania „Para buch koła w ruch” 
w kwocie 2 000 zł

- Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka” „Modelarstwo lotni-
cze – zajęcia dzieci i młodzieży 
przeciwdziałające uzależnie-
niom i patologiom społecznym” 
w kwocie 8 000 zł

dniu 7.05.2021 r. 
Burmistrz Miasta 
Marta Majewska

podpisała umowę  pomiędzy 
Gminą Miejską Hrubieszów, a 
Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowo- Mostowych Sp. 
z o. o. w Hrubieszowie 
reprezentowanym przez inż. 
Dariusza Gumieniaka - Prezesa 
Zarządu. Przedmiotem umowy jest 
ułożenie nawierzchni na ul. 
Brzozowej oraz wykonanie wjazdu 
na boisko osiedlowe. Prace 
remontowe będą realizowane ze 
środków Funduszu Sołeckiego 
Sołectwa Sławęcin na rok 2021.

mina Miejska Hrubie-
szów mając na uwadze 
dobro uczestników Śro-
dowiskowego Domu 

Samopomocy w Hrubieszowie, 
wyszła z inicjatywą zakupu sa-
mochodu przy wsparciu Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
Oddział w Lublinie. 20 lutego 
2020 roku Gmina Miejska Hru-
bieszów złożyła za pośredni-
ctwem Starostwa Powiatowego 
w Hrubieszowie wniosek do 
PFRON-u na zakup mikrobu-
sa dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Hrubieszowie, 
w ramach Programu wyrówny-
wania różnic między regionami 

III” w obszarze D. Koszt całkowi-
ty Projektu wynosił  129 644,00zł. 
Projekt uzyskał dofinansowanie 
na całą wnioskowaną kwotę 
90 000,00zł, natomiast Gmina 
Miejska Hrubieszów zapewniła 
wkład własny w wysokości 39 
644,00zł. Zakup zrealizowano 
w grudniu 2020 roku. Zaku-
piony bus w znacznym stopniu 
usprawnia funkcjonowanie pla-
cówki i służy zwiększeniu do-
stępu osób niepełnosprawnych 
do zajęć terapeutycznych świad-
czonych w ŚDŚ, podnosząc 
standard świadczonych usług. 
Uroczyste przekazanie i poświę-
cenie samochodu miało miejsce 
5 lutego 2021r.

Dotacje rozdane

Prace remontowe 
na ul. Brzozowej

Mikrobus dla Środowiskowego 
Domu Samopomocy

W tym roku 
pożegnaliśmy

W

G

W

Marię Gmyz
zastępcę lubelskiego wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, 
radną sejmiku województwa 

lubelskiego

śp.

Andrzeja Wołowskiego 
zastępcę Burmistrza Miasta Hru-
bieszowa w latach 2003 – 2006, 

wieloletniego Dyrektora 
Zakładów Przemysłu Lniarskiego 

„Hakon” w Hrubieszowie

śp.

Renatę Szkudzińską
długoletnią nauczycielkę Zespołu 

Szkół nr 1 w Hrubieszowie, wy-
chowawcę, pedagog

śp.

Witolda Obszyńskiego
radnego Rady Miejskiej w Hru-
bieszowie w latach 1990 – 2002, 

członka Zarządu Miasta kadencji 
1994 – 1998, zastępcę Dyrektora 
d.s finansowych oraz głównego 
księgowego Miejskiego Przedsię-

biorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i mieszkanaiowej oraz 

głównego księgowego SP ZOZ 
w Hrubieszowie

śp.

Stanisława Janiec
wspaniałego człowieka, znako-

mitego matematyka, nauczyciela 
w Szkole Podstawowej nr 3, 

później działacza sportowego, 
Sekretarza Polskiego Związku 
Sportu Niesłyszących, zasłużo-

nego dla całego środowiska 
osób niesłyszących

śp.

Halinę Pilipczuk 
wieloletnią nauczycielkę oraz 
wychowawcę w Szkole Pod-

stawowej nr 1 w Hrubieszowie 
im. Bolesława Prusa

śp.
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oprzedni Zarząd MKS 
Unia Hrubieszów w skła-
dzie Dariusz Mękal, Woj-

ciech Lecko, Ernest Lipski, Piotr 
Stadnicki, Tomasz Magdziak, To-
masz Pańko i Antoni Czerniak 
poinformował w grudniu 2020r za 
pośrednictwem mediów, że pla-
nuje złożyć rezygnację z pełnionej 
funkcji w związku z przyznaniem 
mniejszej dotacji z Gminy Miej-
skiej Hrubieszów na Stowarzyszenie 
MKS Unia Hrubieszów. Niezależ-
nie od tego, do momentu przyjęcia 
ich rezygnacji, Zarząd (sekcja piłki 
nożnej) zobowiązany był prowa-
dzić rozmowy z zawodnikami dru-
żyny seniorów. Zarząd powinien 
w tej sytuacji kierować się wyższą 
koniecznością i dobrem Klubu. 
Jednocześnie przed swoją rezygna-
cją Zarząd przedłużył podpisanie 
umowy o dotację z budżetu Gminy 
Miejskiej Hrubieszów na 2021r., 
wnioskując o to do Gminy Miejskiej. 
Przyznana dotacja z Miasta w pełni 
zabezpieczała potrzeby Klubu do za-
kończenia rundy i jej wysokość nie 
miała wpływu na funkcjonowanie 
Klubu. Powyższe decyzje Zarządu 
doprowadziły m. in. do wprowadze-
nia niepokoju wśród piłkarzy, czego 
konsekwencją były między innymi 
braki kadrowe w drużynie seniorów.

W dniu 12 lutego 2021 r. na 
walnym zebraniu członków stowa-
rzyszenia MKS Unia Hrubieszów 
został wybrany nowy Zarząd klubu 
w skład którego weszli: Prezes Piotr 
Stadnicki, Wiceprezes ds. piłki noż-
nej Kamil Bień, Wiceprezes ds. pod-
noszenia ciężarów Antoni Czerniak, 
Wiceprezes ds. lekkiej atletyki Mi-
rosław Kamień, członkowie zarządu 
Tomasz Janiszek, Tomasz Dąbrow-
ski, skarbnik Tomasz Pańko.

Pierwszym i głównym prob-
lemem z jakim zetknął się nowo 
wybrany Zarząd były trudności ka-
drowe pierwszego zespołu, brak tre-
nera a wszystko to w czasie kiedy do 
rozpoczęcia rozgrywek zostało nie-
spełna miesiąc. Trzy dni po wybo-
rach nowego Zarządu (15.02.2021r.) 
odbyło się pierwsze spotkanie z za-
wodnikami zespołu seniorów, celem 
którego było omówienia sytuacji 
w zespole, wznowienia treningów 
i próby przystąpienia do rozgrywek 
w rundzie wiosennej. Na spotka-
niu obecnych było 8 zawodników, 
z czego większość odmówiła pod-
jęcia treningów i przystąpienia do 
rozgrywek ze względu na brak przy-
gotowania do sezonu i kłopoty ka-
drowe. Większość z nich stwierdziła, 
że są już po rozmowach z innymi 
klubami i nie są zainteresowani grą 
w MKS Unia Hrubieszów i startem 
w IV lidze w rundzie wiosennej. 
Z jednej strony należy zrozumieć 
decyzję zawodników, którzy wobec 
braku działań poprzedniego Za-
rządu co do przyszłości pierwszego 
zespołu postanowili szukać nowych 

klubów. Z drugiej strony przykre 
jest to, że wychowankowie Klubu 
nie wyrażali jednak chęci do przy-
stąpienia do rozgrywek i dokończe-
nia sezonu, a ewentualne decyzje 
o zmianach „barw klubu” odłożyli
po zakończeniu rozgrywek rundy
wiosennej. Tym bardziej, że mieli
świadomość jakie skutki dla Klubu
przyniesie taka decyzja. Pamiętać
należy również o tym, że Ci zawod-
nicy zostali wyszkoleni przez kadrę
Klubu oraz środki finansowe po-
zyskane głównie z budżetu Gminy
Miejskiej Hrubieszów w związku
z czym zdaniem Zarządu powinni
czuć się zobowiązani wesprzeć Klub 
w tej trudnej sytuacji. Kolejnym
problemem Zarządu była nieocze-
kiwana rezygnacja nowo wybrane-
go Prezesa Stowarzyszenia Piotra
Stadnickiego z pełnionej funkcji
i później także Wiceprezesa ds. pił-
ki nożnej z funkcji członka Zarządu
Kamila Bienia. W dniu 19.05 uzu-
pełniono skład zarządu na którym
wybrano nowego Prezesa Zarządu
Panią Wiolettę Krawczuk. W pró-
bę ratowania pierwszego zespołu
zaangażowało się kilka osób, które
przez poprzednie lata były związa-
ne z Klubem. Dzięki tym staraniom
udało się w ostatniej chwili pozy-
skać trenera Jerzego Bojko i kilku
nowych zawodników, którzy wraz
z zawodnikami zespołu juniorów
rozpoczęli treningi oraz sponso-
rów PGKIM w Hrubieszowie, RK
TRANS, Rumcajs, Modena Travel.
Podjęte przez Zarząd pod presją cza-
su działania, nie stabilizują jednak
sytuacji w zespole, która nigdy nie
była aż tak trudna jak w obecnym
czasie – czytamy w oświadczeniu 
nowego Zarządu Klubu

„ … w ubiegłym roku Miasto 
przyznało dotacje dla hrubieszow-
skich klubów sportowych na reali-
zację zadań publicznych w zakresie 
sportu na łączną kwotę 350 tys. zł. 
W ramach tych środków MKS Unia 
Hrubieszów otrzymała 302 tys. zł. 
Pozostałe środki otrzymały inne 
kluby sportowe działające na terenie 
miasta – UKS Jedynka, Stowarzy-
szenie na Rowerach i UKS Ogól-
niak. Przyjęty 30 grudnia ub. roku 
budżet Miasta Hrubieszowa na 2021 
rok, jak wielokrotnie podkreślałam, 
jest budżetem bardzo trudnym, bo 
konieczne było dokonanie w nim 
oszczędności w wielu zadaniach 
i działaniach realizowanych przez 
Miasto. Warto wskazać, że w związ-
ku z pandemią wpływy do ubiegło-
rocznego budżetu były mniejsze 
o ponad 3,5 mln zł w stosunku do
zaplanowanych.  Wiele hrubieszow-
skich firm wstrzymało działalność,
dlatego postanowiliśmy pomóc
lokalnym firmom w utrzymaniu
miejsc pracy. Stworzyliśmy szereg
instrumentów pomocowych dla lo-
kalnych przedsiębiorców jak obniż-
ka lub umorzenie opłaty za dzierża-

wę obiektów miejskich, odroczenie, 
umorzenie lub rozłożenie na raty 
lokalnych podatków czy doradztwo 
i działania informacyjne. Najważ-
niejsza jest praca naszych miesz-
kańców, czyli zabezpieczenie ich 
bytu, potrzeb całych rodzin. Miasto 
musi też kontynuować rozpoczęte 
inwestycje, na które mamy zawarte 
umowy. Należy mieć świadomość, 
że wspieranie przez Miasto kultury 
fizycznej i sportu nie może wykra-
czać poza zakres i formy dozwolone 
przepisami prawa. Podstawą wspie-
rania organizacji pozarządowych 
jest corocznie uchwalany program 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, określający w szczegól-
ności formy wsparcia, priorytetowe 
zadania oraz wysokość środków na 
ich realizację. Projekt Programu 
przed uchwaleniem jest poddawa-
ny konsultacjom oraz opiniowaniu 
przez uprawnione podmioty. Kon-
sultacje Programu współpracy na 
2021 rok trwały od 09.10 do 16.10 
br. i w tym okresie do Burmistrza 
Miasta nie wpłynęły żadne uwa-
gi. Na sesji w dniu 30 listopada br. 
radni przyjęli Program współpracy 
Gminy Miejskiej Hrubieszów z or-
ganizacjami pozarządowymi i in-
nymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na 2021 rok. Stałam przed decyzją 
jeszcze większego wstrzymania fi-
nansowania, ale wiem, że sport jest 
bardzo ważny także dla zdrowia 
psychicznego, stąd obniżka środków 
przeznaczonych na realizację zadań 
publicznych w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu 
(o które mogą ubiegać się kluby
sportowe) o ok. 30% (do kwoty 250
tys. zł). Dla wszystkich samorządów,
także dla hrubieszowskiego, sytu-
acja jest trudna, o czym pisały me-
dia ogólnopolskie. Nazwa „Miejski
Klub Sportowy Unia” nie oznacza,
że jest to klub należący do miasta
i tylko z budżetu mieszkańców ma
być finansowany. To organizacja
pozarządowa, taka sama jak każda
inna spośród kilkudziesięciu organi-
zacji działających na terenie miasta
i powiatu. Warto dlatego podkreślić,
że przyznawanie dotacji z budżetu
Miasta na rzecz klubów sportowych
odbywa się na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, co do zasady, w dro-
dze otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych. Miej-
ski Klub Sportowy „Unia” jako orga-
nizacja pozarządowa może ubiegać
się o przyznawanie dotacji celowych 
związanych z prowadzoną działal-
nością od różnych podmiotów, np.
Gminy Miejskiej Hrubieszów, Po-
wiatu Hrubieszowskiego czy Mini-
sterstwa Sportu czy też pozyskiwać
środki od sponsorów, jak każda inna 
organizacja pozarządowa. Czy takie
środki sekcja piłki nożnej pozyski-
wała? Takie informacje powinny

być dostępne dla zainteresowanych. 
Urząd Miasta Hrubieszów co roku 
przekazuje dotacje na realizację za-
dań publicznych w zakresie sportu 
stosownie do posiadanych środków 
i możliwości. Z tytułu umów za-
wartych w latach 2015-2020 dotacja 
z miejskiego budżetu na rzecz MKS 

„Unia” wyniosła blisko 1 770,500 zł: 
z czego 52 600 zł przeznaczono na 
dofinansowanie zadań z zakresu 
organizowanie czasu wolnego dzie-
ci, młodzieży i dorosłych w ramach 
profilaktyki uzależnień, przeciw-
działaniu uzależnieniom i patolo-
giom społecznym oraz promocji 
i ochrony zdrowia, a 1 717 900 zł 
przeznaczono na zadania z zakresu 
sportu (upowszechnianie sportu 
i kultury fizycznej wśród miesz-
kańców Hrubieszowa oraz zajęcia 
sportowe dla dzieci). Dodatkowo 
z budżetu Miasta utrzymywana jest 
infrastruktura i obiekty, z których 
nieodpłatnie korzystają zawodni-
cy MKS „Unia”. Zawodnicy Klubu 
osiągający wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzyna-
rodowym lub krajowym, a także 
szkoleniowcy otrzymują nagrody 
finansowane ze środków budżetu 
Miasta. W latach 2015-2020 na ten 
cel wydatkowano ponad 80 tys. zł. 
Decyzja zarządu w sprawie rezyg-
nacji z zajmowanych funkcji jest 
wyłączną decyzją członków zarządu 
stowarzyszenia, natomiast wybór 
nowych członków należy do decyzji 
walnego zgromadzenia – czytamy 
w oświadczeniu Marty Majewskiej 

Za naszym klubem MKS Unia 
Hrubieszów – Piłka Nożna (jedy-
ny oficjalny profil fb), potwornie 
trudny czas, który dla wielu klu-
bów mógłby być krótką drogą do 
pogrążenia się w totalną nicość 
i niebyt. Patrząc jednak na to, 
w jaki sposób ludzie, którym na-
prawdę zależało na Klubie gaszą 
cały pożar, jak zaangażowali się 
w przejęcie „schedy” po poprzed-
nikach, ile wkładają wysiłku i jaki, 
perspektywiczny Zarząd udało się 
im uformować jestem przekonana, 
że będzie tylko lepiej. Gratuluję 
podjęcia rękawicy i już podjętych 
działań na rzecz klubu. Moimi goś-
ćmi byli Prezes LZPN – Pan Zbi-
gniew Bartnik i Wiceprezes LZPN 

– Pan Stanisław Pryciuk. W towa-
rzystwie Pani Wioletty Krawczuk

– Prezes MKS UNIA Hrubieszów
i Tomasza Janiszka – Wiceprezesa
ds. Piłki Nożnej MKS UNIA roz-
mawialiśmy o sekcji piłki nożnej
w klubie. Aktualna sytuacja w dru-
żynie seniorów, plany, zamierzenia 
na najbliższy sezon, perspektywa
rozwoju piłki młodzieżowej, a tak-
że o szkoleniu dziewcząt w klubie

– to główne płaszczyzny rozmów
jakie przeprowadziliśmy w ubie-

głym tygodniu. Z pełnym przeko-
naniem mogę napisać, że trzymam 
kciuki za powodzenie we wszyst-
kich najbliższych decyzjach i za re-
alizację zamierzonych planów

Przed nami wiele pracy, ale przy 
takim zaangażowaniu ludzi, któ-
rym na naszym klubie realnie zale-
ży będzie tylko lepiej. Dziękuję za 
wsparcie ze strony LZPN. - mówi 
Marta Majewska

Czerwona kartka 
dla byłego Zarządu
P

 dniach 23–25 kwietnia 
2021 r. w Zamościu 
odbyły się Mistrzostwa

Polski Juniorek i Juniorów do lat 
20 w podnoszeniu ciężarów. 
Otwarcie zawodów odbyło się 
z udziałem władz PZPC, Starosty 
Zamojskiego Stanisława Grześko 
i Prezydenta Miasta Za-mościa 
Andrzeja Wnuka.

Nasz klub zaprezentowali 
Julia Janiak, Michał Kościuk 

i Jakub Dziewiczkiewicz. Cała 
trójka zdobyła wszystkie kolory 
medali. W klasyfikacji druży-
nowej nasi „ciężarowcy” upla-
sowali się na bardzo dobrym 5 
miejscu w Polsce na 59 klasyfi-
kowanych  klubów.

Serdecznie gratulujemy na-
szym medalistom oraz trene-
rom i życzymy dalszych suk-
cesów na arenach sportowych 
Polski i Świata.

Sztangiści 
z Hrubieszowa 
na medal
W

marca 2021 r. na hali 
Hrubieszowskiego 
Ośrodka Sportu i Re-

kreacji odbyły się XIV Ogól-
nopolskie Zawody Modeli Szy-
bowców Halowych klasy F1N 
o „Puchar Burmistrza Miasta
Hrubieszowa”, zaliczane do Pu-
charu Polski. Impreza jak co
roku zorganizowana została
przez UKS „Jedynka” w Hru-
bieszowie. Uczestniczyli w niej
modelarze z całej Polski, a naj-

lepszy wynik uzyskał Filip Ru-
dziński z OSiRu Suwałki, który 
z czasem 50,4 sek ustanowił 
nowy rekord naszej hali. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiąt-
kowy medal, a najlepsi dostali 
puchary oraz upominki ufundo-
wane przez Burmistrza Miasta.

Pani Marta Majewska Bur-
mistrz Miasta Hrubieszowa 
oraz Marszałek Województwa 
Jarosław Stawiarski objęli nad 
imprezą honorowy patronat.

Hrubieszów 
na modelowo
13
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towarzyszenie Hrubie-
szów na Rowerach po 
zluzowaniu obostrzeń 

rusza z organizacją imprez 
rowerowych tj. rajdów oraz 

„czasówek”. Wśród propozycji 
na rok 2021 możemy znaleźć 
m.in. Rajd Rowerowy w dniach
18.07 i 05.09 oraz „Święto
roweru” w dn. 25.07 i 19.09. W
planie są także rajdy poza
naszym terenem tj. „Smak
Prawdziwej Wyprawy

„Bieszczady” (08-15.08.2021).
„Trasy nie są wymagające, 

organizowane są postoje z po-

siłkami i na pewno każdy da 
radę. Tempo jazdy rekreacyjne 
które ma na celu odkrywanie 
naszych walorów przyrodniczo-

-zabytkowych z perspektywy

 

roweru.  Zapewniamy konkursy, 
loterie, grill oraz miłą rowerową 
rodzinną atmosferę. Zapraszamy 
rodziny z dziećmi, młodzież 
15-17 lat wymagana jest 
zgoda rodziców" – mówi 
Prezes Stowarzyszenia Tadeusz 
Romaszko.

„Dla spragnionych rywalizacji 
sportowej kolarzy mamy cykl 

zawodów w jeździe indywidual-
nej na czas. Mamy już za sobą 
Mistrzostwa Miasta Młodzieży 
na dystansie 1,5 km, które zor-
ganizowane były na terenie HO-
SiR oraz jubileuszową 50 jazdę 
indywidualną na czas na trasie 
Białopole - Hrubieszów. Sądząc 
po frekwencji widać bardzo duże 
zainteresowanie naszymi 
zawodami po okresie pandemii. 
Następne „czasówki” odbędą się 
04.07.2021 r., 29.08.2021 r., oraz 
jazda męska parami w dniu 
12.09.2021 r., a także przełożone 
z uwagi na panujące obostrzenia,  

majowe zawody na 05.09.2021r. 
Ponadto należy wspomnieć że 
nasze zawody zostały wpisane 
do oficjalnego kalendarza ogól-
nopolskich zawodów kolarskich 

– zapraszamy wszystkich którzy
już trenują, chcących spróbować 
swoich sił, a także tych niezde-
cydowanych z naszego miasta
i okolic, bo wiemy, że są tacy

– mówi  vice-prezes Stowarzy-
szenia Wojciech Stefaniak

Więcej informacji na stronie 
Stowarzyszenia www.hrubie-
szownarowerach.pl oraz na pro-
filu fb.

maja br. zastępca Bur-
mistrza Paweł Wojcie-
chowski wręczył na-

grody pieniężne oraz upominki 
zawodnikom oraz trenerom 
Sekcji Podnoszenia Ciężarów 
Unii Hrubieszów. Nagrody te 
przyznawane są przez Burmi-
strza Miasta Hrubieszowa za 
wysokie osiągnięcia sportowe. 
Nagrodzeni zawodnicy:

Julia Janiak za zdobycie 
I miejsca w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorek

Jakub Dziewiczkiewicz za za-
jęcia II miejsca w Mistrzostwach 
Polski Juniorów

Michał Kościuk za zdobycie 
III miejsca w Mistrzostwach 
Polski Juniorów

oraz Leszek Tarnawski i Anto-
ni Czerniak trenerzy sekcji pod-
noszenia ciężarów Miejskiego 
Klubu Sportowego „Unia” Hru-
bieszów. Gratulujemy naszym 
medalistom i życzymy dalszych 
sukcesów.

dniu 11 maja br. Bur-
mistrz Miast Marta Ma-
jewska wręczyła dyplom 

oraz nagrodę pieniężną zawod-
niczce Miejskiego Klubu Sporto-
wego „Unia” Hrubieszów Karolinie 
Tarnowskiej za zajęcie III miejsca 
w Halowych Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Lekkiej Atletyce. Mło-
dej zawodniczce życzymy dalszych 
sukcesów i rozwijania talentu.

Hrubieszów na rowerowo

Sukcesy hrubieszowskich 
sztangistów

Karolina 
na 
medal
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typendia sportowe Mar-
szałka Województwa 
Lubelskiego zostały przy-

znane, a wśród stypendystów 
znalazły się nasze zawodniczki 

z klubu MKS Unia Hrubieszów 
sekcji Lekkiej Karina Krotkiewicz, 
Julia Kamień, Wiktoria Kamień.

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Stypendia dla 
zawodniczek 
z Hrubieszowa
S

dniu 23 stycznia 2021 r. 
na Hali HOSiR w 
Hrubieszowie odbył 

się „Memoriał Dominika Ka-
zana w Piłce Nożnej Młodzie-
ży”. Ze względu na pandemię na 
hali mogli być obecni tylko 
zawodnicy, trenerzy oraz obsa-
da sędziowsko-techniczna. Do 
turnieju przystąpiło 5 drużyn w 
tym grupa, której trenerem był 
śp. Dominik. Zawodnicy 
rywalizowali systemem każdy z 
każdym, a ostatecznie naj-lepszą 
okazała się ekipa Unii Białopole. 
Nie zwycięstwo było tutaj 
najważniejsze, a uczczenie 
pamięci Dominika.

Tabela końcowa turnieju:
1. Unia Białopole 12 pkt
2. Unia Hrubieszów I 9 pkt
3. Start Krasnystaw 6 pkt
4. Kryształ Werbkowice 3 pkt
5. Unia Hrubieszów II 0 pkt
Nagrody indywidualne:
Najlepszy strzelec: Szymon

Sarzyński (Unia Białopole)
Najlepszy zawodnik: Paweł 

Różniatowski (Unia Hrubie-
szów I)

Najlepszy bramkarz: Mateusz 
Chwała (Start Krasnystaw)

Statuetki wręczał ojciec Domi-
nika, a Turniej sędziowali jego 
koledzy z boiska Michał Wiejak 
i Mariusz Zając.

Zagrali 
dla Dominika
W




