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Wesołych Świąt
Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy moment w roku,
magiczny czas pełen radości i rodzinnego ciepła.
Niech dobra nowina o przyjściu na świat Dzieciątka w Betlejem
skłania nas do wrażliwości na potrzeby innych ludzi, do zgody
oraz troski o szczęśliwy uśmiech wszystkich.
Niech czas spędzony w gronie najbliższych umocni naszą wiarę w siebie
oraz doda sił i odwagi do realizacji planów. Dziękując za pracowity rok,
życzymy by Nowy 2020 przyniósł zdrowie i szczęście w życiu osobistym,
poczucie satysfakcji i przekonanie w lepsze jutro.
Wesołych Świąt!

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Anna Naja

Marta Majewska
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Podsumowaliśmy ten rok...
Szanowni Mieszkańcy Miasta
Hrubieszowa!
W dniu dzisiejszym mija pierwszy rok, od kiedy wspólnie, pracujemy nad tym, by nasz Hrubieszów
zmieniał swoje oblicze, rozwijał się
i był miastem przyjaznym. Spotykamy się i słuchamy mieszkańców
i przedsiębiorców, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, organizacji pozarządowych, inicjujemy
ich do wspólnego działania. Nie
może być dynamicznie rozwijającego się miasta bez zaangażowania
wielu podmiotów i osób, a przede
wszystkim bez otwartości i inicjatywy samego burmistrza i pracowników urzędu miasta i jednostek
podległych.
Dlatego realizujemy bieżące
zadania miasta, jak i wykorzystujemy każdą nadarzającą się
możliwość, by tworzyć projekty
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców z dofinansowaniem
ze źródeł Unii Europejskiej jak
i krajowych. Zmieniamy jego wizerunek i promujemy go w kraju
i za granicą. A wszystko to czynimy dlatego, aby inwestycje
i przedsięwzięcia służyły Wam
i abyście czuli się współgospodarzami naszego miasta. Przed
nami kolejne cztery lata wytężonej i wspólnej pracy. Jestem przekonana, że przy takim wspólnym
zaangażowaniu dokonamy kolejnych zmian na lepsze, byśmy byli
dumni z naszej lokalnej ojczyzny.
Serdecznie dziękuję za zaufanie, dobrą współpracę i atmosferę sprzyjającą rozwojowi miasta
naszej Radzie Miejskiej w Hrubieszowie!
A oto co udało nam się
wspólnie osiągnąć:

Łączna ogólna wartość
realizowanych inwestycji
i przedsięwzięć
w pierwszym roku kadencji
wynosi ponad 81,7 mln zł,
w tym dofinansowanie ze
środków zewnętrznych to
kwota ponad 38,3 mln zł.
Wartość realizowanych
inwestycji:
Sport i rekreacja – 27,8 mln zł
Dziedzictwo, kultura, oświata i pomoc społeczna – 20,5
mln zł
Infrastruktura drogowa i komunalna – 26,3 mln zł
Administracja publiczna i odnawialne źródła energii - 7 mln zł
Projekty oczekujące na decyzję
o dofinansowaniu - 40 mln zł
Inne inicjatywy
i przedsięwzięcia:
- podjęto współpracę z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN;
- rozpoczęto prace nad przygotowaniem wspólnie z gminami

Zintegrowanej Strategii Rozwoju
na lata 2021-2027;
- przystąpienie do Związku
Miast Polskich;
- uruchomiono po raz pierwszy profesjonalne sztuczne lodowisko;
- utworzono nowy oddział
dla dzieci 3-letnich w Miejskim
Przedszkolu nr 5;
- zainicjowano akcję „Wrastaj w Hrubieszów” – sadzenie
drzewek przez rodziców nowo
narodzonych mieszkańców Hrubieszowa
- odnowiono przy współpracy
z 2. Hrubieszowskim Pułkiem
Rozpoznawczym mogiły na
cmentarzu wojennym w Hrubieszowie,
- doposażono Straż Miejską
poprzez przekazanie samochodu
osobowego;
Szczegóły inwestycyjne:
Sport i rekreacja:
- Kryta pływalnia przy Szkole
Podstawowej nr 2 – 24,2 mln zł
- Kompleks boisk i obiektów
lekkoatletycznych przy Zespole
Szkół Miejskich nr 3 – 1,9 mln zł
- Miejsca rekreacji na terenie
miasta – 1,5 mln zł
- Infrastruktura sportowo-rekreacyjna na Osiedlu Jagiellońskim – 202 tys. zł

- Renowacja płyty głównej boiska piłkarskiego na terenie HOSiR-u – 25 tys. zł
Dziedzictwo, kultura,
oświata i pomoc społeczna:
- Rewitalizacja śródmieścia
Hrubieszowa –2,9 mln zł
- Hrubieszowskie Centrum
Dziedzictwa –15,7 mln zł
- zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 - 12 tys. zł
- uzyskanie dofinansowania
(52 tys. zł) w ramach programu
MKiDN „Groby i cmentarze
wojenne w kraju” z przeznaczeniem na remont mogił żołnierzy-legionistów pochowanych na cmentarzu grzebalnym
w Hrubieszowie – wartość zadania 84,4 tys. zł
- pozyskano dotację MKiDN
na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, Priorytet 1” na
zakup nowości wydawniczych
dla bibliotek publicznych – 14
tys. zł
- pozyskano środki na projekt
„Równe szanse na rynku pracy,
czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” - wartość projektu 813 tys. zł,
w tym dofinansowanie 691 tys. zł
i wkład własny 122 tys. zł.

- pozyskano środki na projekt
„Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa
w oparciu o ekonomię społeczną”. Wartość projektu 901 tys. zł,
w tym dofinansowanie 766 tys. zł
i wkład własny 135 tys. zł.
Infrastruktura drogowa
i komunalna:
- przebudowa drogi gminnej
(boczna ul. Gródeckiej) z kanałem deszczowym i oświetleniem
– 2,3 mln zł
- II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa,
Konwaliowa i Tulipanowa – 5,8
mln zł
- remont chodnika ul. Żeromskiego (wspólna inwestycja
z województwem) - 676 tys. zł,
dofinansowanie ze strony miasta
- 406 tys. zł
- remont chodnika na ul. Wyzwolenia
- realizacja wspólnie z powiatem hrubieszowskim remontów
dróg powiatowych: ul. Ludnej,
ul. Targowej, ul. Ciesielczuka
oraz remont parkingu przy ul.
Ciesielczuka –760 tys. zł, wartość
dofinansowania ze strony miasta
380 tys. zł,
- przebudowa oraz remont
dróg miejskich, w tym m.in.:

bocznej ul. Grabowieckiej, ul. Kopernika, ul Kościuszki, ul. Lipowej, ul. Leśmiana, ul. Łaziennej,
ul. Orzeszkowej, ul. Sokalskiej,
ul. Świerkowej, ul. Słonecznej, ul.
Berka Joselewicza oraz warstwa
ścieralna ronda na ul. Kolejowej
- 698 tys. zł
- budowa ledowego oświetlenia ulicznego przy ul. Grabowieckiej i Świerkowej – 142 tys. zł
- wykonanie oświetlenia
hybrydowego i solarnego: ul.
Zamojskiej, ul. Ceglanej, ul. Lubelskiej, ul. Nowego Osiedla, ul.
Wyzwolenia, traktu pieszego
Wodna-Rubinowa – 82 tys. zł
- modernizacja i rozbudowa
systemu gospodarki wodno-ściekowej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii oraz
usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym – 11,3 mln zł,
- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne przy ul. Gródeckiej –
729 tys. zł
- rozbudowa i przebudowa
sieci kanalizacyjnej przy ulicy
bocznej Grabowieckiej, ul. Narutowicza, ul. Prusa, ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, ul. Pogodnej, ul. Zamojskiej - 663 tys. zł
- modernizacja i przebudowa
sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej, ul. Leśmiana, ul. Słowackie-

go, ul. Wesołej, ul. Berka Joselewicza – 3 mln zł,
Administracja publiczna
i odnawialne źródła energii:
- Cyfrowy Urząd w Twoim
domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów – 2,5 mln zł
- poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa
Powiatowego i Gminy Miejskiej
Hrubieszów – 2,3 mln zł
- wspieranie efektywności
energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych
w Hrubieszowie - 2 mln zł
- termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Piłsudskiego - 75 tys. zł
Projekty oczekujące na decyzję
o dofinansowaniu:
Gmina Miejska Hrubieszów
w lipcu 2019 r. złożyła wniosek
„Rozwój Lokalny Hrubieszowa
- od partycypacji do realizacji”
w ramach Programu „Rozwój
Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Szacowana wartość dotacji to
kwota 40 mln zł.
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W Y D A RZ E N I A
Rozmowa z Martą Majewską, burmistrz Hrubieszowa

Nie działamy na pokaz
Pani burmistrz, co Pani sądzi
o pomyśle grupy mieszkańców,
którzy chcą referendum w sprawie odwołania Pani i rady miasta przed upływem kadencji?
- Co do idei samego referendum – nie będę się do tego odnosić. Każdy obywatel ma prawo
do zgłaszania takich inicjatyw.
Razem z radnymi mamy jednak
wspólne stanowisko dotyczące
zarzutów wobec władz miasta: są
one bezpodstawne.
Jeden z tych zarzutów to podwyżka cen za wywóz śmieci. Podobno najwyższa w województwie…
- Nie jest to prawda. Dzisiaj
w Polsce trudno znaleźć gminę,
która nie przyjęła lub nie planuje
przyjąć nowych taryf za odbiór
odpadów. Te podwyżki nie są
zależne od nas. Wiemy, że już kolejne samorządy podnoszą ceny
za odbiór śmieci, m. in. Biłgoraj i
Świdnik, w którym ma to być 25
zł od osoby za segregowane i 50
zł od osoby za zmieszane odpady.
W ostatnich latach drastycznie
wzrosły koszty utylizacji. Obecnie
mieszkańcy Hrubieszowa wytwarzają ponad 6 tys. ton śmieci rocznie. To aż 2 tys. ton więcej niż 3 lata
temu. Ich koszt utylizacji kosztuje
nas dzisiaj aż 4 mln zł. To bardzo
dużo. I nie ma tu mowy o niegospodarności, co nam niektórzy zarzucają. Ani burmistrz, ani radni
nie mają wpływu na podwyżki,
które wynikają z wielu czynników,
jak np. wzrostu tzw. opłaty marszałkowskiej, kosztów energii, paliwa i płacy minimalnej. Dodam,
że od trzech lat stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie były u nas podnoszone.
Musieliśmy to zrobić, żeby pokryć
całość kosztów zagospodarowania
odpadów w mieście.
Czy w przyszłym roku będzie
kolejna podwyżka?
- Nie mamy tego w planach.
To kolejna nieprawda. Gdyby tak
było, to powinno to zostać ujęte
w projekcie budżetu miasta na
2020 rok, przedstawionym 15 listopada br. radzie miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
W przyszłym roku będziemy
natomiast kontynuować działania w celu uszczelnienia systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Zapewniam, że nie
zabraknie z naszej strony działań
informacyjnych i edukacyjnych
w zakresie prawidłowej segregacji
odpadów, ale będą też kontrole:

nie tylko segregacji, ale i zgodności liczby osób zobowiązanych
do płacenia za gospodarowanie
odpadami z tymi zawartymi
w deklaracjach, będziemy też
sprawdzać czy nieruchomości są
faktycznie zamieszkałe i czy wytwarzane są tam odpady, wprowadzimy też większą skuteczność
w egzekwowaniu opłat.
Inicjatorzy referendum zarzucają także władzom miasta złą
kontrolę jednostek podległych…
- Mówmy o konkretach: działalność Gminy Miejskiej Hrubieszów i jednostek podległych poddawana jest różnym kontrolom.
Są one przeprowadzane nie tylko
przez wewnętrzne komisje rady
miejskiej (komisja rewizyjna, komisja skarg, wniosków i petycji),
ale też przez wojewodę, Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli

Skarbowej czy Państwową Inspekcję Pracy. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez instytucje
zewnętrzne w bieżącej kadencji
nie stwierdziły nieprawidłowej
kontroli jednostek podległych.
A co z zarzutem „nieracjonalnego wydatkowania środków
budżetowych, prowadzenia niebezpiecznej polityki zadłużania
miasta”?
- Jest to kolejny, nieprawdziwy
zarzut. Wydatkowanie środków
z budżetu miasta odbywa się na
podstawie uchwały budżetowej
oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwalanie budżetu i jego zmiany oraz
zaciąganie zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego miasta są objęte ścisłym nadzorem niezależnego organu, jakim
jest Regionalna Izba Obrachunkowa, która w bieżącej kadencji po-

zytywnie zaopiniowała powyższe
dokumenty.
Samorządy dysponują ograniczonymi środkami finansowymi.
Dlatego korzystamy ze wszystkich
możliwych zewnętrznych źródeł
finansowania inwestycji, w tym:
dotacji z funduszy krajowych
i UE oraz kredytów, pożyczek
i obligacji w oparciu o odpowiednie akty prawne, m.in. ustawę
o finansach publicznych. Dzięki
nim możemy sfinansować wkład
własny do inwestycji finansowanych m.in. z funduszy UE, które
w przyszłości przyczynią się do
wzrostu dochodów własnych
gminy m.in. poprzez tworzenie
miejsc pracy, przyciąganie nowych mieszkańców czy co najmniej zatrzymanie ich odpływu.
W bieżącej kadencji realizowane
są również inwestycje, które obniżają koszty eksploatacji budynków

samorządowych oraz świadczenia
usług komunalnych, np. poprzez
termomodernizację, energooszczędne oświetlenie, produkcję
energii z paneli solarnych i fotowoltaicznych.
Zdecydowana część zadań,
które są lub będą realizowane
nie byłaby realna do wykonania,
gdyby nie środki zewnętrzne.
Pozostałaby jedynie w sferze odległych, prawdopodobnie nierealnych planów. Jako samorząd musimy odważnie konkurować o dotacje na realizację naszych celów.
Dodam, że dla wszystkich
radnych i burmistrza obecnej
kadencji praca na rzecz mieszańców to nie teatr ani działania „pod
publikę” – jak nam niektórzy zarzucają. Nie jest to też wzajemne
poklepywanie się po plecach, ale
rzetelne traktowanie własnych
obowiązków. Po raz pierwszy

od wielu lat współpraca radnych
rady miejskiej i burmistrza miasta oparta jest na konstruktywnej
dyskusji, wzajemnym szacunku
i dążeniu do porozumienia dla
dobra miasta i jego mieszkańców.
Ponadto po raz pierwszy od 16 lat
współpraca miasta Hrubieszowa
i powiatu hrubieszowskiego jest
na dobrym, konstruktywnym
i korzystnym dla mieszkańców
miasta poziomie.
Pracując na rzecz mieszkańców
wzięliśmy na siebie odpowiedzialność nie tylko na czas obecnej
kadencji, ale również to, z jakiego
poziomu rozwoju miasta będzie
rozpoczynać się kolejna, gdyż
mamy świadomość, że możemy
być w przyszłości rozliczeni z niewykorzystanych szans rozwoju
naszej wspólnej małej ojczyzny.

Rozmowa z Małgorzatą Bocheńską, prezesem PGKiM w Hrubieszowie
Czy to prawda, że PGKiM
chce podnieść cenę za wodę
i ścieki?

- Stawki za wodę i ścieki są
ustalane centralnie. Taryf nie
zatwierdza rada miejska, lecz
Państwowe G osp o darstwo

Wodne Wody Polskie. Taryfy,
ceny i stawki opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i ścieki
obowiązujące na terenie miasta

zostały zatwierdzone 4 czerwca
2018 r. decyzją dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Lublinie.

Do kiedy takie stawki będą
obowiązywać?
- Decyzja obowiązuje przez
ok res t rz e ch l at , tj. do 22

czerwca 2021 roku. Do końca
obowiązywania obecnej taryfy żadnych podwyżek nie
będzie.
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Rusza inwestycja warta ponad 15 mln zł

Centrum w centrum
M

arta Majewska, burmistrz
Hrubieszowa podpisała
już umowę na remont
budynku przy ul. 3 Maja,
siedziby Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im.
Krystyny i Stefana Du Chateau.
Miasto przekazało już wykonawcy
teren budowy.
Za rok, o tej porze – jak wynika
z harmonogramu prac – secesyjna
kamienica w centrum miasta zostanie oddana do użytku. Zakres
prac jest ogromny. Budynek, jeden
z najładniejszych w mieście, zyska
nie tylko nową elewację, zmieni
się wygląd klatek schodowych,
pomieszczeń, które zostaną odnowione; gmach dawnego syndykatu
będzie miał również nowy dach.
Projekt przewiduje także ułatwienia dla niepełnosprawnych, którzy
bez przeszkód dostaną się do jego
wnętrza. Z myślą o nich powstaną
także toalety przystosowane dla
niepełnosprawnych oraz winda.
Przed budynkiem powstanie
droga, a wokół kamienicy alejki
z trawnikami i roślinami; całość
będzie podświetlona. W planach
jest również plac zabaw oraz ogródek letni.
Zmieni się także dotychczasowe przeznaczenie budynku.
Powstanie tu Hrubieszowskie
Centrum Dziedzictwa, pozostanie on w dalszym ciągu
siedzibą Fundacji Du Chateau.
Centrum będzie mieściło Miejską Bibliotekę Publiczną, która
zostanie przeniesiona z budynku HDK, gdzie od lat boryka
się z brakiem odpowiedniej
powierzchni do realizacji swo-

Tak będzie wyglądać Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa
ich, nie tylko czytelniczych
projektów. Mają tam działać
również: Centrum Wolontariatu, Uniwersytet III Wieku oraz
Centrum Partnerstwa Publiczno – Społecznego.

Kolejny remont w centrum

Władze miasta pozyskały na
ten cel dofinansowanie z Unii
Europejskiej w kwocie 10 mln
zł. Całość projektu jest warta 15
mln zł, ale 3 mln zł będą wykorzystane po remoncie na działa-

nia warsztatowe dla organizacji
i instytucji, które znajdą tu swoją
siedzibę.
Budynek przy ul. 3 Maja ma
bogatą historię. Powstał w 1914
r. i początkowo był to Syndykat

Rolny, który składał się tylko
z jednego piętra. Został rozbudowany w 1920 r. Plany nadbudowy piętra pochodzą 1923 r.
i znajdują się w lubelskim archiwum. Co ciekawe, w latach

1934-36, w jednym z apartamentów znajdujących się na
piętrze mieszkał major Henryk
Dobrzański „Hubal”. Po wojnie
z kolei w tym miejscu mieścił
się dom handlowy.

Z udziałem wicepremiera

Cieplej w urzędzie Wrastaj w Hrubieszów

N

a tym remoncie zyskają wszyscy a rachunki
znacznie spadną przez
mniejsze zużycie energii.
Chodzi o remont budynku Starostwa Powiatowego i Gminy
Miejskiej Hrubieszów. Ponieważ
obie te instytucje dzielą jeden
budynek, to będzie to zarazem
partnerski projekt.
Miasto otrzymało już dofinansowanie na ten cel. Budynek
urzędu już od wielu lat czekał na
solidny remont. Prace ruszą 2020
r. i zakończą się we wrześniu
2021 r.
Remont przewiduje docieplenie ścian i stropu poddasza,
wymianę pokrycia dachowego, uzupełnienie tynków oraz
odgrzybienie ścian. W całym
budynku będą nowe drzwi
i okna – bez krat okiennych,
wykonane z antywłamaniowe-

go szkła. To nie wszystko. Będzie też zmodernizowana instalacja c.o. i węzła cieplnego,
a budynek będzie wyposażony
w instalację fotowoltaiczną
i klimatyzację. Zyska również
energooszczędne oświetlenie,
będą też specjalne podnośniki
z myślą o niepełnosprawnych,
dla których zostaną również
wykonane podjazdy na zewnątrz budynku.
Wartość dofinansowania ze
środków RPO WL to ponad
1,5 mln zł. Projekt jest dofinansowany w ramach osi
priorytetowej 5 Efektywność
energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna, Działania 5.2
Efektywność energetyczna
sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020.

W

parku przy Hrubieszowskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji odbyła się kolejna edycja
akcji „Wrastaj w Hrubieszów”,
która podczas której rodzice
nowo narodzonych dzieci sadzą
dla nich swoje drzewka.
- W ten sposób nie tylko
dbamy o środowisko i pielęgnujemy naszą wspólną tożsamość;
drzewko rośnie razem z dzieckiem i przypomina mu, że Hrubieszów jest i zawsze będzie jego
miejscem na ziemi – podkreśla
Marta Majewska, burmistrz
miasta i jednocześnie inicjatorka tej akcji. Wszyscy rodzice
otrzymali pamiątkowe certyfikaty i zawieszki z imieniem dziecka, które po zasadzeniu można
było powiesić na drzewku.
„Wrastaj w Hrubieszów”
to akcja odbywająca się w ra-

mach kampanii wizerunkowej
„Hrubieszów jestem stąd”.

Po dczas tej e dyc ji ob e cny
był te ż wicepremier Jacek

Sasin, który też zasadził swoje
drzewko.

Miejskie inwestycje
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Budżet obywatelski

Nowe chodniki,
3713
nowe drogi

Co wybrali mieszkańcy?
osób zagłosowało
w tegorocznej edycji
Budżetu Obywatelskiego 2020.
Mieszkańcy Hrubieszowa mieli
do wyboru jedenaście projektów
i 100 tys. zł do wydania. Najwięcej
osób, ponad tysiąc oddało głos na
centrum multimedialne – projekt
uczniów Szkoły Podstawowej nr
1. Z centrum będą korzystać nie

tylko uczniowie, ale również sami
mieszkańcy, dla których będą organizowane bezpłatne szkolenia
m.in. z obsługi komputera.
572 głosy zdobył plac manewrowy pod mini-miasteczko ruchu
drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3., a 436 głosów - laboratorium językowe (dla wszystkich)
w Szkole Podstawowej nr 2. Każdy
z tych projektów oszacowano na
25 tys. zł.

Czwarty projekt, na który
głosowało 289 osób to pomysł grupy seniorów, skupionych w PCK Klub Seniora CZAS. Chodzi o pomysł
ustawiania co roku mobilnej,
zielonej w yspy w centr um
mi ast a. Z imą mi ałaby być
on a s k ł a d a n a i p on ow n i e
f u n k c j on ow a ł a by w i o s n ą .
Koszt tego projektu to ok. 16
tys. zł.

Ul. Żeromskiego ma już nowy chodnik

J

edne inwestycje są w trakcie,
inne się już zakończyły. Pod
koniec listopada drogowcy
zakończyli prace remontowe
ul. Berka Joselewicza. Robotnicy
wymienili krawężniki, poprawili chodnik oraz wykonali nowa
nawierzchnię betonową. Remont
kosztował 24 tys. zł.
Doczekał się również remont
chodnika na ul. Żeromskiego.
Wykonano wjazdy oraz aktywne
przejście, o co mieszkańcy zabiegali od lat. Miasto dofinansowało
tę inwestycję w 60 proc. kosztów,
przekazując na ten cel ponad 400
tys. zł.
Burmistrz Hrubieszowa podpisała także 22 listopada umowę
z Przedsiębiorstwem Robót
Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
w Hrubieszowie na kolejną miejską inwestycję. Chodzi o budowę
ulicy Storczykowej, Konwaliowej
i Tulipanowej za blisko 6 mln zł.
Przebudowane zostaną też dwa
skrzyżowania - drogi gminnej
Storczykowej z drogą powiato-

wą ul. Polną oraz drogi gminnej
Storczykowej z drogą powiatową ul. Basaja „Rysia”. Powstaną
także dwa skrzyżowania między

ulicą Storczykowa i Konwaliową
oraz Storczykową i Tulipanową.
Zakończenie prac planuje się do
końca sierpnia 2020 r.

Oddano już wyremontowaną ul. Berka Joselewicza

Będziemy w związku

T

o duże wyróżnienie dla Hrubieszowa i jego mieszkańców.
Od 1 stycznia 2020 r. nasze
miasto przystępuje do Związku Miast Polskich. To najstarsza
i największa polska organizacja
samorządowa, skupiająca ponad
310 miast, w których mieszka
ponad 73 procent miejskiej ludności kraju. Jej celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego
oraz dążenie do gospodarczego
i społeczno-kulturalnego rozwoju
miast polskich. Przystąpienie do
ZMP to nasz swoisty obowiązek

z uwagi na nasze uczestnictwo
w projekcie Partnerska Inicjatywa
Miast oraz zaangażowanie w projekt Modelowa Rewitalizacja Miast
(z udziałem jedynie dwudziestu
miast z całej Polski). Warto dodać,
że Hrubieszów jako jeden z czterech samorządów w Polsce został
zaproszony do członkostwa w Komitecie Sterującym Krajowego
Forum Miejskiego, powołanego
przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.
- Dzięki temu, że przedstawiciele ZMP wchodzą

w skład licznych instytucji,
miasta uzyskują realny wpływ
n a d e c y z j e w k lu c z ow ych
dziedzinach dotyczących ich
funkcjonowania – podkreśla
burmistrz Marta Majewska.
- Zyskują na tym wszysc y
mieszkańc y. Cieszę się, że
dołączymy do mapy miast
członkowskich i zaznaczymy
swoją obecność w działaniach
z w i ą z ku . D z i ę kuj ę r a d z i e
miejskiej za jednomyślność
w naszym wspólnym działaniu dla dobra naszego miasta.

Segregacja śmieci bez tajemnic

Z

asady segregacji niby są
proste - jest pięć pojemników na osobne frakcje,
ale gdzie wrzucić rzecz,
którą trudno zakwalifikować?
Problematyczne są np. resztki z kurczaka, karton po soku,
opakowanie po maśle albo ziemia z doniczki.

W rozwianiu wątpliwości
może p omó c przygotowana przez urząd miasta ulotka informac yjna, w której
s p r a w d z i m y, d o k t ó r e g o
ko s z a w y r z u c i ć pro du ko wane przez siebie odpady.
Można ją umieścić na szafce lub lodówce i wykorzy-

sty wać jako ściągawkę segregacyjną. Ulotka została
przygotowana na prośbę
mieszkańców naszego miasta, przekazana przewodniczącym osiedli, dyrektorom
szkół, przedszkoli, a także
mieszkańcom, którzy odwiedzają urząd miasta.
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Oświadczenie
W

związku z opublikowanym przez
Curulis Sp. z o.o.
rankingiem wydatków mieszkańców na usługi
komunalne w miastach powiatowych w 2019 r., i artykułem
zamieszczonym w Dzienniku
Wschodnim zwracamy uwagę,
że zastosowana metodologia
wyliczeń nie odzwierciedla
realnych wydatków w porównaniu do wszystkich miast po-

Miejskie lokale wypięknieją

wiatowych. W rankingu miasto Hrubieszów znalazło się na
pierwszym miejscu wśród miast
powiatowych na terenie województwa lubelskiego z kwotą
3 603,28 zł rocznych wydatków
ponoszonych przez 4-osobową rodzinę, gdzie w kwocie tej
m.in. założono, że 4-osobowa
rodzina w Hrubieszowie wydaje na komunikację publiczną
1106,11 zł rocznie. Metodologia
zakłada, że mieszkaniec korzy-

sta średnio 108 razy (!) w ciągu
roku z komunikacji publicznej.
W przypadku Hrubieszowa, na
terenie którego nie funkcjonuje
gminna komunikacja miejska,
opłaty za przewozy pasażerskie ustalono na podstawie cen
ustalanych przez przewoźników
obsługujących międzymiastowe
i podmiejskie linie autobusowe,
w tym obszar danego miasta
(np. PKS) dla najbliższego przystanku.

Biorąc powyższe pod uwagę
należy stwierdzić, że zastosowanie przez autorów powyższej metodologii w stosunku
do miast, w których komunikacja publiczna nie funkcjonuje, znacznie wypacza
wyniki rankingu, co szczególnie negatywnie wpłynęło na
miejsce miasta Hrubieszowa
w rankingu.
Marta Majewska, burmistrz
Hrubieszowa

kraju i jednym z trzech z województwa lubelskiego.

Patronat medialny: TVP 3
Lublin, Tygodnik Zamojski, Ka-

tolickie Radio Zamość, portal
LubieHrubie.pl

Konferencja o rewitalizacji

Remont
w Sutkach

W

dniach 12 13 grudnia 2019 r. w Hrubieszowie odbyła się
konferencja podsumowująca projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa
szansą na eliminację zjawisk
kryzysowych oraz ożywienie
społeczno - gospodarcze miasta”, który jest realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata
2014 - 2020 (POPT).
Tematem konferencji było
podsumowanie projektu rewitalizacji w ramach konkursu Modelowej Rewitalizacji Miast, w
której Hrubieszów jest jednym z
dwudziestu uczestników z całego

Uroczystości z HDK-u

Ćwierć wieku fundacji

F

undacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej
im. Krystyny i Stefana Du
Chateau obchodziła w październiku podwójny jubileusz.
W tym roku przypadła 20. rocznica śmierci profesora Stefana
Du Chateau i 25-lecie założenia
fundacji. Uroczystości odbyły się
w Hrubieszowskim Domu Kultury, gdzie odbyła się prelekcja
na temat życia i dorobku naukowego profesora. Zorganizowano
również wystawę makiet przestrzennych i zdjęć obrazujących
budowle z całego świata, które
projektował i nadzorował profesor Stefan Du Chateau.
Marta Majewska, burmistrz
Hrubieszowa i Anna Naja, przewodnicząca rady miejskiej wręczyły Katarzynie Partyce, prezes
fundacji pamiątkowy grawerunek, dziękując jednocześnie
wszystkim, którzy związani byli
z działalnością fundacji. Uroczystość zakończyło wspólne
złożenie kwiatów pod tablicą
upamiętniającą profesora Stefana Du Chateau, znajdującą się
na budynku Hrubieszowskiego
Domu Kultury.

Tak będzie wyglądać w przyszłym roku Punkt Informacji
Turystycznej w Sutkach

T

o kolejny etap rewitalizacji śródmieścia Hrubieszowa. Jest już gotowa
dokumentacja projektowo-techniczna dla lokali
będących własnością miasta,
znajdujących się w Sutkach.
Do miasta należą jedynie trzy
lokale w tym miejscu. Dwa
z nich, o pow. ok. 120 mkw.
przejdą remont jako pierwsze.
Po remoncie powstanie tu sie-

dziba Informacji Turystycznej
i miejsce, gdzie turyści i mieszkańcy będą mogli znaleźć pamiątki i rękodzieło związane
z naszym miastem.
Koniec rewitalizacji obiektu
i oddanie do użytkowania planowane jest na czerwiec 2020 r.
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Wilgos Architektura - Biuro Projektowe Paweł
Wilgos.

Prace nad strategią rozwoju

Wspólnie zaplanują,
razem sfinansują

12

listopada w Urzędzie
Miasta Hrubieszów
odbyło się spotkanie
dotyczące przygotowania zintegrowanej strategii rozwoju na lata 2021-2027.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.
Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa, Paweł Wojciechowski,
zastępca burmistrza oraz władze
gmin: Hrubieszów, Trzeszczany,
Mircze i Dołhobyczów.
W kolejnym okresie programowania UE punktem odniesienia dla działań prowadzonych
w ramach polityki regionalnej
w Polsce będzie potencjał roz-

wojowy całego obszaru, a nie pojedynczej gminy. Podejście takie
zakłada potrzebę opracowania
jednolitej - dla całego obszaru
– strategii, wskazującej kluczowe kierunki rozwoju, zarówno
w sferze inwestycyjnej jak i społecznej.
Dzięki partnerstwu i współpracy o charakterze lokalnym,
samorządy będą mieć większą
szansę na pozyskanie funduszy
unijnych przeznaczonych na
rozwój lokalny. Taka współpraca przewiduje także osiągnięcie
wspólnych celów i wspólne rozwiązywanie problemów.
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W dalekiej Kalifornii

Mistrz świata z Hrubieszowa!
N

iewiele miast w naszym
regionie może się pochwalić, że ma wśród
swoich mieszkańców
mistrza świata. Hrubieszów ma
swojego mistrza. To Piotr Wielosz-Hałasa z Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Jedynka”,
który w październiku bronił
barw Polski na Mistrzostwach
Świata Modeli Swobodnie Latających kategorii F1A, F1B, F1C.
Zawody odbyły się na lotnisku
Lost Hills w Kalifornii (USA).
Piotr był jednym z dziewięciu
reprezentantów kraju; wystartował w kategorii modeli F1A.
We wszystkich kategoriach
wystartowało 300 zawodników.
W kategorii modeli F1A - ponad

100 zawodników reprezentujących 38 państw. Piotr w swojej kategorii zajął 19. miejsce,
a w klasyfikacji generalnej, gdzie
pod uwagę brane są wszystkie
trzy kategorie, Polska reprezentacja zajęła 1. miejsce i zdobyła
tytuł drużynowego mistrza świata. Serdecznie gratulujemy!
Udział naszego zawodnika
na tak prestiżowej imprezie był
możliwy dzięki zaangażowaniu
i finansowemu wsparciu, których udzielili Marta Majewska,
burmistrz Hrubieszowa, Maryla
Symczuk, starosta hrubieszowski
i Jarosław Stawiarski, marszałek
województwa lubelskiego. Trenerem Piotra jest Leszek Kryszczuk.

Rozmowa z Piotrem Wieloszą-Hałasem

Wszystko przez
babcię
- Jaki to uczucie bycie
mistrzem świata?
- Nie ukrywam, że miłe. Powoli to do mnie dociera. Na
początku patrzyliśmy z niedowierzaniem na tablice wyników. Dopiero, kiedy oficjalnie
potwierdziło się, że jesteśmy
n aj l e p s i , t o u w i e r z y l i ś my
w sukces.
- Do kogo najpierw
zadzwoniłeś z Kalifornii?
- Do trenera Leszka Kryszczuka i kolegi – Dominika Skwarka.
To m.in. dzięki nim jestem mistrzem.
- Na czym polega konkurencja,
w której startowałeś?

- Zawodnik posiada 50-metrowy hol oraz model, który wypuszcza pomocnik. Zawodnik musi
wykonać lot w określonym czasie.
Rano, o godz. 7 i 8 są 4-minutowe
loty, a przed i po południu czasy
lotów przy sprzyjających warunkach atmosferycznych skracane są
do 3 minut. Na zawodach odbywa
się 7 kolejek lotów. Każdy ma ok.
godziny na wykonanie swojego
lotu, czyli zawody trwają ok. 7 godzin. Zazwyczaj na zawodach są
osoby, które robią wszystkie loty
w określonym czasie. Wtedy odbywają się wieczorne dogrywki.
Czas lotu modelu na dogrywkach
trwa zazwyczaj 6 minut pierwsza

Piotr Wielosz-Hałasa – mistrz świata z Hrubieszowa
dogrywka, 8 minut druga i 10
minut lotu na trzeciej dogrywce.
Po tych lotach zostają wyłonieni
zwycięzcy.
- Ile kosztuje taki model?
- Około 6 tys. zł.
- A twój, mistrzowski?
- Mniej. Kupiłem go od zawodnika z Izraela, który musiał iść
do wojska i zakończyć przygodę
z modelarstwem. Cena takiego

Zapraszamy na Orszak Trzech Króli

W

z o r e m l at u b i e g ł ych , w d niu 6
s t yc z n i a 2 0 2 0 r.
(poniedziałek)
ulicami Hrubieszowa przemaszeruje „Orszak Trzech
Króli”. Uroczystość zakończy
się spotkaniem w Hrubieszowskim Domu Kultury, w
ramach którego przewidziane
są jasełka i wspólne kolędowanie.
Program wydarzenia:
godz. 14.00 – wymarsz uczestników orszaku spod wszystkich
hrubieszowskich kościołów
godz. 14.30 – spotkanie w
HDK:
- życzenia świąteczne burmistrza Hrubieszowa

modelu to 5 tys. zł. Mam jeszcze
dwa inne modele od zawodnika
z Szwecji i Rosji.
- To raczej drogi sport…
- Bez pomocy sponsorów
trudno byłoby o udział w tych
mistrzostwach. Dlatego dziękuję
trenerowi, pani burmistrz Hrubieszowa, pani staroście i marszałkowi województwa za pomoc
w wyjeździe.

Pompy
do remontu

P

- jasełka przygotowane przez
uczniów Szkoły Podstawowej nr
2 w Hrubieszowie
- wspólne kolędowanie
- poczęstunek
Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Parafia pw. Ducha Świętego w
Hrubieszowie
Parafia pw. Świętego Stanisława Kostki w Hrubieszowie
Parafia pw. Świętego Mikołaja
w Hrubieszowie
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie

rawie 900 tys. zł będzie
kosztować modernizacja pompowni ścieków
w naszym mieście, a zarządzanych przez PGKiM sp.
z o.o. w Hrubieszowie. Prace
potrwają do grudnia 2020 r.
W ramach tej inwestycji wymienione zostaną armatury,
szafy sterownicze oraz pompy.
Przepompownia będzie na
bieżąco monitorowana dzięki podłączeniu jej do systemu
monitoringu i wizualizacji
w technologii GSM/GPRS.
Pieniądze na ten cel pochodzą
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

- Kto cię namówił do tego
sportu?
- Babcia. Nie żartuję. Od
dziecka kleiłem papierowe modele samolotów, nawet wychowawczyni kiedyś poskarżyła
się, że zaśmiecam nimi szkolne
boisko. A babcia dowiedziała
się w 2006 r., że pan Kryszczuk
otworzył sekcję modelarską, poszła do niego i potem już poszło

z górki. Aż zostałem mistrzem
świata.

SZEŚCIOKROTNYM
mistrzem świata wśród
weteranów jest również
związany z Unią
Hrubieszów, ale pochodzący
z Mircza Józef Wąsiel, który
startuje w konkurencjach
rzutów lekkoatletycznych.

Uwaga mieszkańcy!

Bezpłatne porady

O

d stycznia przyszłego roku w Urzędzie
Miasta Hrubieszów
prow a d z ony b ę dzie punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej, w tym
nieodpłatnej mediacji. To
efekt wniosku o organizację takiego punktu na
terenie miasta. Burmistrz
Marta Majewska podpisała już porozumienie
w tej sprawie z zarządem
powiatu hrubieszowskiego. Oferta pomocy skierowana będzie do osób

niezamożnych, z bardzo
prostą metodą weryfikacji
uprawnień - przez złożenie
oświadczenia.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie się
mieścił w budynku Urzędu Miasta Hrubieszów,
przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 w sali
konferenc yjnej urz ę du
w każdy dzień roboczy:
w poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki od godz.
8:00 do 12:00, w środy od
godz. 15:00 do 19:00.
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Seniorzy z medalami

Tyle lat razem…

23

listopada w Hrubieszowskim Domu
Kultury odbyła się
uroczystość z okazji
Jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów par małżeńskich
z Hrubieszowa i Gminy Hrubieszów.
W imieniu prezydenta RP
Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie wręczyli burmistrz
Hrubieszowa Marta Majewska

i sekretarz Gminy Hrubieszów
Robert Palichleb w obecności
przewodniczącej rady miejskiej
Anny Nai oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bożeny Borny-Musiej.
W roku 2019 jubileusz Złotych Godów obchodzili: Kazimiera i Edward Bajer, Janina
i Kazimierz Bednarczuk, Jolanta i Bernard Broniccy, Marianna i Marian Cisło, Wiesława

i Florian Erle, Danuta i Zygmunt Gnieciak, Danuta i Ryszard Hubka, Janina i Edmund
Hraciuk, Halina i Józef Janik,
Danuta i Zygmunt Jarowicz,
Wiesława i Tadeusz Kańkowscy, Elżbieta i Jan Kisielewicz,
Henr yka i Józef Koszarny,
Genowefa i Jerzy Kudyk, Lucyna i Czesław Lizun, Maria
i Jan Łaba, Irena i Stanisław
Mokrzeccy, Wanda i Czesław

Monastyrscy, Krystyna i Stanisław Nowosad, Henr yka
i Mieczysław Radomscy, Zofia
i Wincenty Sadowscy, Kazimiera i Roman Sądej, Krystyna i Edward Sędłak, Irena
i Ryszard Skiba, Aleksandra
i Mieczysław Sokół, Barbara
i Marian Stankiewicz, Urszula i Stanisław Świętoniewscy,
Alfreda i Janusz Tomaszczuk,
Lucyna i Kazimierz Wasylczuk,

Teresa i Waldemar Wawrzeccy, Lucyna i Roman Wesołek,
Maria i Jan Zderkiewicz, Aniela
i Piotr Zubko.
Diamentowe gody obchodzili:
Irena i Stanisław Dziewiczkiewicz, Czesława i Józef Sudoł
Podczas uroczystości wystąpili
młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie:
Martyna Mielniczuk, Monika
Symczuk, Karol Kowalski, Marcel

Pod patronatem burmistrza Hrubieszowa

Halina Jaskorska najpiękniejszą babcią

24

listopada w Hrubieszowskim Domu
Ku ltu r y o d by ł y
się wybory Najpiękniejszej Super Babci Zamojszczyzny pod honorowym
patronatem Marty Majewskiej,
burmistrz Hrubieszowa. Udział
wzięło 17 kandydatek, które
prezentowały się w trzech odsłonach - mała czarna, dowolny
strój, suknia wieczorowa. Jury
zwracało szczególną uwagę na
zmysł estetyczny kandydatek,
kreatywność w doborze strojów, wdzięk, ruch sceniczny
oraz osobowość.
Najpiękniejszą została Halina
Jaskorska z Teptiukowa. Drugą
najpiękniejszą Super Babcią wybrano Danutę Tucką z Zamościa.
Tytuł Miss Foto otrzymała Elżbieta Ślusarz z Łysej Góry, a Miss
Wdzięku i Publiczności – Irena
Kuduk z Hrubieszowa.
Pozostałe wyróżnienia otrzymały: Miss Uśmiechu – Lucyna
Kubal z Werbkowic, Miss Elegancji – Janina Orczyk-Greszta
z Zamościa, Miss Talentu – Lucyna Sołowiej z Hrubieszowa,

Uczestniczki konkursu na scenie
Miss Idealnej Babci – Beata Małek
z Tereszpola Zaorendy, Super
Babcia Tygodnika Zamojskiego –
Danuta Bardyga z Hrubieszowa.
Najmłodszą babcią konkursu była
Izabela Kancior z Przewodowa.
Wszystkie kandydatki otrzymały upominki od organizatorów: burmistrz Hrubieszowa
i HDK-u.
Sponsorzy:
- burmistrz Hrubieszowa
- starosta powiatu hrubieszowskiego

- Dachy Kalbarczyk Hrubieszów
- Jubiler Białaccy Hrubieszów
- Cukrownia Werbkowice
- Sławomir Kędziera Foto-Video Hrubieszów
- Schody i Podłogi Robert Maciejczyk Hrubieszów
- Transway Usługi Przewozowe
Iwona Hunkiewicz Hrubieszów
- Kwiaciarnia AZALIA Katarzyna Kaliszczuk Werbkowice
- Pracownia Fryzjerska Dorota
Michalewska Werbkowice

- Firma KABLOWTÓR
Elżbieta Grabowska Werbkowice
- wójt gminy Dołhobyczów
Grzegorz Drewnik
- Piekarnia ARS Antoni Skrzypa Werbkowice
- Michał Miścior NOWA
TECHNIKA Hrubieszów
- Firma KOT&amp;W Piotr
Kot Werbkowice
- Przemysław Gniecki HOTEL
&amp; RESTAURACJA GNIECKI Hrubieszów

- Anna Naja, przewodnicząca
Rady Miasta Hrubieszów
Patronat medialny:
- Lubiehrubie
- RTM Staszic
- Kronika Tygodnia
- Tygodnik Zamojski
Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców. Gościnnie wystąpił kabaret Szara Eminencja z Werbkowic.

Baj, Adam Sikorski, Hanna Sidorczuk, Iga Rutkowska, instrumentaliści Społecznego Ogniska
Muzycznego w Hrubieszowie
:Mateusz Senderek, Julia Kisielewska, Zuzanna Kaniuga i Paweł
Weremij oraz wokalistka Karolina Marchlewska.
Jubilatom życzymy wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku.

Hrubieszowski Dzień
Seniora

C

złonkowie klubów seniora z terenu naszego miasta uczcili swoje święto.
29 października otrzymali gratulacje od Marty Majewskiej, burmistrz Hrubieszowa.
Każdy uczestnik Dnia Seniora
otrzymał też piękne życzenia
i słodki poczęstunek w postaci
tortu, który ufundowała burmistrz. Wspólne biesiadowanie
umilały śpiewy i muzyka. Nie
mogło też zabraknąć tradycyjnego „Sto lat”. Hrubieszowskim
Seniorom życzymy jeszcze więcej energii do podejmowania
nowych wyzwań oraz oczywiście dużo zdrowia i wszystkiego
co najlepsze.

Zdolny stypendysta
W Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie odbyła się gala wręczenia stypendiów, w ramach
programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych
2019-2020”. W gronie stypendystów znalazł się Karol Kuczyński,
uczeń kl. VIII c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa
w Hrubieszowie. Karol otrzymał
stypendium za wyróżniające wyniki w nauce. Gratulujemy!
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Piknik, biegi i uroczystości

Narodowe Święto Niepodległości
I
mprezy i uroczystości z okazji Narodowego Święta
Niepodległości rozpoczęły
się w Hrubieszowie już 10
listopada piknikiem „Służymy Niepodległej”, który odbył
się na hrubieszowskim Rynku.
W programie imprezy znalazły
się m.in.: koncerty patriotyczne, pokaz sprzętu i wyposażenia WP, animacje i zabawy dla
dzieci, poczęstunek dla uczestników pikniku – grochówka
wojskowa. O godz. 15 wspólnie
odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „Marsz
1. Brygady”. Organizatorami
pikniku były: 2. Hrubieszowski
Pułk Rozpoznawczy, 32. Wojskowy Oddział Gospodarczy,
Wojskowa Komenda Uzupełnień
- Zamość, 2. Lubelska Brygada
Obrony Terytorialnej, Powiat
Hrubieszowski, Miasto Hrubieszów, Gmina Hrubieszów i parafia pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Hrubieszowie.
Tego samego dnia w Hrubieszowie odbyła się kolejna
edycja Biegu Niepodległości.

Z numerem „1” pobiegła Marta
Majewska, burmistrz Hrubieszowa, a z numerem „2” Paweł
Wojciechowski, zastępca burmistrza. W tym roku trasa
biegu liczyła 5 km. Nowością

„Listtowie. Siódemka w Hrubieszowie”

Śladami Bolesława
Leśmiana

T

akiej imprezy jeszcze
w Hrubieszowie nie było.
12 października odbyła się
pierwsza edycja biegu śladami Bolesława Leśmiana „Listtowie. Siódemka w Hrubieszowie”
połączona m.in. ze zwiedzaniem
„Zinówki” - domu prof. Wiktora
Zina, gdzie można było obejrzeć
wystawę prac artysty. Spotkanie
prowadziła Izabela Zin.
O godz. 13 na terenie HOSiR-u odbył się bieg na dystansie
siedmiu kilometrów, w którym
wzięło udział ponad stu uczestników – biegaczy oraz miłośników
nordic walking. Z numerem „1”
wystartowała Marta Majewska,
burmistrz Hrubieszowa, a z numerem „2” Paweł Wojciechowski, zastępca burmistrza.
Wyniki:
Bieg mężczyzn:
1. Tomasz Szady
2. Grzegorz Jaworski
3. Damian Serafin
Bieg kobiet:
1. Magdalena Wrona
2. Sandra Bęsiuk
3. Olga Śmietanka
Nordic walking mężczyzn:
1. Mirosław Herc
2. Tomasz Rykała
3. Jakub Pietrzykowski
Nordic walking kobiet:
1. Irena Rykała
2. Sylwia Wójtowicz

3. Jolanta Laskowska
Ponadto odbyło się losowanie
nagród ufundowanych przez
sponsorów:
- wycieczka do Lwowa od
Biura Turystycznego Quand
z Tomaszowa Lubelskiego,
- bon o wartości 300 zł do wykorzystania od burmistrza Hrubieszowa,
- voucher na kolację dla dwojga od Restauracji Gniecki,
- pakiet startowy na bieg leśmianowski „Rozzielenie 2020”
na Roztocze od Andrzeja Kudlickiego, właściciela Biura Turystycznego Quand,
- trzy pakiety startowe na bieg
leśmianowski „Podobłocze 2020”
do Iłży od prezesa IŁŻA PĘDZI
- Stowarzyszenia Miłośników
Aktywności Fizycznej Marcina
Nowaka,
Na zakończenie imprezy
w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie poetyckie „salonik leśmianowski” przygotowane przez Klub Literacki
Ziemi Hrubieszowskiej.
Organizatorami wydarzenia
byli: Lokalna Organizacja Turystyczna Gotania, Miasto Hrubieszów, Hrubieszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Hrubieszowski Dom Kultury. Patronat nad
wydarzeniem objęła burmistrz
Hrubieszowa.

była również możliwość startu w kategorii nordic walking.
W biegu (poza konkurencją)
wzięli udział również żołnierze 2. Hrubieszowskiego Pułku
Rozpoznawczego.

Każdy z uczestników po
dotarciu na metę dostał okolicznościowy medal, a najlepsi zawodnic y otrzymali
puchar y z rąk pani burmistrz.

Wy n i k i b i e g a c z y ( m ę ż c z y ź ni ) : 1 . Ar tu r Ker n , 2 .
Jacek Car, 3. Jacek Białas. Kobiety: 1. Olga Śmietanka, 2.
Sandra Bęsiuk, 3. Katarzyna
Turczyn.

nierzy – legionistów poległych
w 1918-1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym
w Hrubieszowie”, który uzyskał
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

C elem projektu było zapewnienie właściwego stanu
g ro b ów woj e n nych , które
będą pełniły nie tylko funkcję
pochówku, ale staną się także
miejscem kultu postaw patriotycznych.

Wyniki nordic walking kobiety): 1. Sylwia Wójtowicz, 2.
Jolanta Laskowska, 3. Agnieszka
Branicka. Mężczyźni: 1. Kacper
Misiaszek, 2. Lucjan Fabrowski,
3. Michał Miścior
Główne uroczystości odbyły
się 11 listopada od odśpiewania
hymnu państwowego na placu
przy kościele św. Mikołaja.
Następnie przemówienie okolicznościowe wygłosiła Marta
Majewska, burmistrz Hrubieszowa. Apel pamięci w asyście
kompani honorowej 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego odczytała kpt. Agnieszka
Gdula, po czym nastąpiła salwa
honorowa.
Kwiaty i wieńce przed Pomnikiem Legionisty złożyli: burmistrz Marta Majewska, jej zastępca Paweł Wojciechowski i sekretarz miasta Monika Podolak
w asyście Straży Miejskiej oraz
delegacje Rady Miejskiej w Hrubieszowie, Starostwa Powiatowego, Gminy Hrubieszów, służb
mundurowych, duchowieństwa,
organizacji, instytucji i szkół.

Pamiętamy o legionistach

N

a cmentarzu parafialnym
w Hrubieszowie zakończyły się prace związane z remontem mogił
żołnierzy-legionistów. Zadanie
realizowane było w ramach
projektu „Remont mogił żoł-
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XXIV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego

Rozśpiewane miasto
H

rubieszowski Dom Kultury był po raz kolejną
miejscem niezwykłego
festiwalu – jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Wojsku Polskim. Na
scenie wystąpili artyści z klubów
wojskowych i innych ośrodków
kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji festiwalu znalazło
się pięć koncertów konkursowych, koncert inauguracyjny
oraz koncert galowy. Były też
(gościnnie) gwiazdy polskiej estrady - zespół LemON oraz Urszula.
Młodych wykonawców oceniała rada artystyczna w składzie: Alicja Saturska, ks. prałat
ppłk Andrzej Puzon, Wanda
Kwietniewska, Elżbieta Adamiak, Mieczysław Jurecki, Andrzej Sar, Jolanta Wojtaś-Zapora.
Spośród hrubieszowskich wykonawców wyróżnienia otrzymali:
Waldemar Kondraciuk oraz zespoły Zwiadowcy i Zamknięci.
Specjalną nagrodę burmistrza
Hrubieszowa przyznano Natalii Maciejewskiej. W koncercie
laureatów zaśpiewała Karolina
Marchlewska. Grand Prix XXIV
Festiwalu Pieśni Patriotycznej
i Religijnej Wojska Polskiego tra-

Na scenie festiwalu. Od lewej stoją: płk Jakub Garbowski, dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, ks. prałat ppłk Andrzej Puzon, Marta
Majewska, burmistrz Hrubieszowa, Maryla Symczuk, starosta hrubieszowski i gen. dyw. pil. Jan Śliwka, I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych
Festiwal został objęty pa- St aw i a r s k i e g o, m a r s z a ł k a h r u b i e s z ow s k i e g o, Ma r t y bis- Rafalskiej, wójta gminy
fiło do Przasnyskich Orelowców
z 2. Ośrodka Radioelektronicz- tronatem prezydenta RP An- woj e wó dztwa lub elskiego, Majewskiej, burmistrza Hru- Werbkowice.
•
drzeja Dudy oraz Jarosława Mar y l i Sy m c z u k , st aro st y bieszowa oraz Agnieszki Skunego w Przasnyszu.

Sto lat PCK

Ogień Niepodległości
w Hrubieszowie

Obok burmistrz Marty Majewskiej - Tadeusz Wdowiak, komendant Straży Miejskiej
w Hrubieszowie

W

Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbyła się
gala podsumowująca
obchody 100-lecia Polskiego
Czerwonego Krzyża na Ziemi
Hrubieszowskiej. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych
miasta, gmin i powiatu, służb

mundurowych, szkół, instytucji,
stowarzyszeń, organizacji oraz
zaproszeni goście. W czasie gali
przedstawiona została historia
Międzynarodowego i Polskiego Czerwonego Krzyża, a także
zakres działań podejmowany
przez organizację. Zasłużeni
działacze i przyjaciele PCK
otrzymali medale i podzięko-

wania. Wystąpił również hrubieszowski Klub Seniora CZAS.
Organizatorem uroczystości
był Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie. Patronat nad tym
wydarzeniem objęła burmistrz
Hrubieszowa, starosta hrubieszowski i wójt Gminy Hrubieszów.

Organizatorem wydarzenia w naszym mieście było Miejskie Przedszkole nr 1
w Hrubieszowie.

5

listopada na Cmentarzu Wojskowym w Hrubieszowie odbyło się przekazanie przez harcerzy ZHP
Zgierz Ognia Niepodległości hrubieszowskim szkołom i przedszkolom.
W przekazaniu uczestniczyła Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa oraz dyrektorzy i podopieczni miejskich szkół i przedszkoli. Sztafeta rowerowa Ogień Niepodległości organizowana jest
przez hufiec ZHP Zgierz już osiemnasty raz.

Pierwszaki, gratulujemy!
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O bezpieczeństwie
z maluchami

W

Hr u b i e s z ow s k i m
Domu Kultury odbyło
się spotkanie edukacyjne funkcjonariuszy
policji z uczniami klas pierwszych miejskich szkół podstawowych pod nazwą „Bezpieczny
Pieszy”.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Bug, w którym
funkcję członka zarządu pełni

Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa. Akcja ma na celu wyrobienie pozytywnych nawyków,
które uchronią pieszych przed
tragicznymi skutkami wypadków
na drogach, a edukacja najmłodszych mieszkańców naszego miasta w tym zakresie jest szczególnie istotna. Inicjatywy tego typu
są jednym z pozytywnych aspektów przynależności Hrubieszowa
do stowarzyszenia.

Po wyborach

Nowy „stary”
przewodniczący
FOT. TOMASZ LENARD

We wrześniu i październiku we wszystkich miejskich szkołach podstawowych odbyły się uroczystości ślubowania klas I i pasowanie na
ucznia. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszaki ślubowały być dobrymi uczniami i Polakami, swym
zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Młodzi rządzą…

M

łodzieżowa R ada
Miasta w Hr ubieszowie ma już za
sobą pier wsze posiedzenie. 10 października,
podczas sesji nowi radni
złożyli ślubowanie i odebrali
zaświadczenia potwierdzające objęcie mandatu radnego
MRM. Dokonali również wyboru prezydium rady. Przewodniczącym został Patryk
Greń, wiceprzewodniczącą Wiktoria Laskowska, a sekretarz - Mateusz Zając.

Marta Majewska, burmistrz
Hrubieszowa - w porozumieniu z radą - zaproponowała
na koordynatora Młodzieżowej Rady Miejskiej, którym
z ost a ł a Jol ant a Janie c . Je j
zadaniem b ędzie wspieranie radnych w realizacji ich
z a d ań i o b ow i ą z ków or a z
koordynowanie współpracy
rady z organami Gminy Miejskiej Hrubieszów.
Gratulujemy nowej radzie
i życzymy wielu sukcesów !

…i mają plan
PoMOC i marzenia! Zoom na
młodych Hrubieszowian! - to tytuł
projektu, który otrzymał dofinansowanie (3,9 tys. zł) w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019. Moc
oraz marzenia będą zdobywać
i realizować radni Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
oraz 4 ludzi aktywnie działających
na rzecz rozwoju miasta – razem
18 młodych osób.
Celem projektu jest liderskie
wzmocnienie radnych MRM.

Wiodącym tematem jest wyznaczenie standardów działania MRM i rozwój osobisty jej
członków. Projekt obejmuje m.in.
warsztaty, konsultacje z młodzieżą, spotkania. A na koniec
- Dzień Integracji Młodzieży
Hrubieszowskiej z udziałem
wybranego przez nich zespołu
finansowanego z projektu oraz
lokalnych zespołów muzycznych
oraz spotkanie z popularnym
wśród młodzieży youtuberem.
Projekt zostanie zakończony
w czerwcu 2020 roku.

W

iesław Bańka został
nowym przewodniczącym Zarządu Osiedla Jagiellońskie. Tak
zadecydowali mieszkańcy w tajnym głosowaniu. W zebraniu
wzięło udział 80 osób. Wiesław
Bańka był jedynym kandydatem
na przewodniczącego. Za jego
wyborem głosowały 54 osoby,
przeciw było 26.

Now y przewodnicząc y
jest radnym Rady Miejskiej
w Hrubieszowie. Do kwietnia
br. pełnił też funkcję przewodniczącego Osiedla Jagiellońskie. W ostatnich wyborach osiedlowych przegrał
z Lucyną Żołnierczuk, która
w ubiegłym miesiącu została
odwołana z tej funkcji przez
mieszkańców.

Z wizytą w stolicy

Miasta
dla młodych

FOT. JOLANTA JANIEC

Wspólne zdjęcie pierwszaków ze SP 3

P

od takim hasłem odbyła
w Warszawie konferencja, w której wzięli udział
m.in. radni Młodzieżowej
Rady Miasta Hrubieszów. Młodzież uczestniczyła w panelach
tematycznych dotyczących wyzwań, oczekiwań i potrzeb młodych ludzi względem miejsc,

w których żyją, dobrych praktyk z zakresu poprawy jakości
życia młodych i angażowania ich do współdecydowania
o przestrzeni miejskiej. Tego
typu spotkania – pod nazwą Europolis - to inicjatywa Fundacji
Schumana i Miasta Stołecznego
Warszawy.
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Kalendarium hrubieszowskich
wydarzeń sportowych
Październik
5.10. IV liga: Unia - Powiślak
Końskowola 1:1 (0:0)
5.10. W SP 2 odbył się turniej
trójek unihokejowych o puchar
starosty hrubieszowskiego. Wyniki - trójki damskie: 1. Grześki,
2. Dzikie Koty, 3. Hrubcie. Trójki męskie: 1. Raiders , 2. Sagan
Team, 3. Koszary, 4. Ekonomik.
6.10. Nad Zalewem Zemborzyckim odbył się pierwszy bieg
VIII cyklu 4 Dychy do Lubelskiego Maratonu 2020. Wygrał Artur
Kern
12.10. IV liga. Orlęta Łuków Unia 1:2 (1:0)
16.10. W finale wojewódzkim
lekkoatletycznej ligi międzyszkolnej dziewczęta z I LO pod
opieką Barbary Cygan wywalczyły srebrne medale, a ich koledzy
siódme miejsce. Indywidualnie
na podium stawali: Julia Kamień
(100 m) i Gabriela Panasiewicz
(skok wzwyż). Srebro: sztafeta
4x100m (Julia Kamień, Karolina Gajewska, Olga Śmietanka i
Wiktoria Kamień). Brąz: Olga

Gabriela Śmietanka (400m) i Mikołaj Skóra (skok wzwyż)
18.10 W I Oficjalnych Mistrzostwach Zamościa w Legalnego Pokera puchary za pierwsze
miejsca odebrali Iwona i Marcin
Pachniewscy z Hrubieszowa
19.10. Nad Zalewem Zemborzyckim odbył się pierwszy bieg
przełajowy w ramach VII cyklu
City Trail. Artur Kern zajął drugą
pozycję
19.10. IV liga. Unia – Huczwa
Tyszowce 2:0 (0:0)
26.10. Hrubieszowscy karatecy uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Karate o Puchar
Wójta Gminy Samborzec 2019.
Na najwyższym podium stanęli:
Karina Nieradko, Karol Krajewski i Jakub Cieśla. Trzecie miejsca
zajęli: Maksymilian Kański, Olaf
Tymecki iAdam Rydel
27.10. IV liga. Lewart Lubartów – Unia 3:1 (1:1).
24-27.10. W Ciechanowie odbyły się Mistrzostwa Polski do
lat 15 w podnoszeniu ciężarów.
Wyniki Unii Hrubieszów: chłop-

cy - 5. Bartosz Kozar. Dziewczęta kat. wagowa 71 kg - 7. Oliwia
Dziewiczkiewicz, kat. wagowa 59
kg - 11. Magdalena Ostasz
18–27.10. W Bukareszcie odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Europy (U23) w podnoszeniu ciężarów z udziałem Diany
Flak z MKS Unii Hrubieszów.
Diana zajęła wysokie, 7 miejsce w
kat. +87 kg
27.10. Artur Kern zajął czwarte
miejsce w III LOTTO Półmaratonie Lubelskim
30.10. W Werbkowicach odbył
się „III Turniej Tenisa Stołowego
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. W kategorii kobiet:
1. miejsce zajęła Beata Oliwiak,
2. Agnieszka Podgórska. W kategorii mężczyzn: 2. Eugeniusz
Gancarz (wszyscy z WTZ Hrubieszów).
***
Listopad
Stowarzyszenie Hrubieszów
Na Rowerach we współpracy z
HOSiR-em zorganizował cztery
wyścigi jazdy indywidualnej na

czas. Najlepsi z Hrubieszowa: 1.
Cezary Tkaczuk, 2. Bartłomiej
Temporowicz, 3. Wojciech Stefaniak, 4. Jan Zderkiewicz, 5. Jan
Rogowski, 6. Piotr Gryciuk, 7.
Artur Landmann, 8. Sławomir
Usowski. Rowery inne niż szosowe: 1. Jan Rogowski, 3. Piotr
Gryciak.
3.11. IV liga. Unia – Włodawianka 1:2 (0:1)
6-8.11. W Mistrzostwach Polski Służby Więziennej w Marszobiegu Terenowym wysokie, trzecie miejsce zdobył funkcjonariusz
z Zakładu Karnego w Hrubieszowie - por. Grzegorz Jaworski
Junior Młodszy, liga wojewódzka: Unia – Włodawianka
4:2. Młodzik Młodszy: Unia
- Vrotcovia Lublin 2:2 W wojewódzkiej lidze młodzików Młodszych, po remisie z Vrotcovią
Lublin 2:2 piłkarze Unii zajmują
ostatecznie 9. miejsce w tabeli
9.11. Modelarze „Jedynki”
uczestniczyli w Ogólnopolskich
Zawodach Modeli Szybowców
Halowych klasy F1N w Tarno-

brzegu, dwukrotnie zdobyli srebro (Mateusz Mięczak i Jakub
Wezgraj)
9.11. XXVI Turniej Karate z
okazji Święta Niepodległości w
Chełmie. Miejsca zawodników z
Hrubieszowa: 1. Karina Nieradko, 1. Karol Krajewski, 1. Izabela
Kot, 1. Jakub Cieśla, 2. Natalia
Terejko, 2. Natalia Hałas, 2. Maksymilian Kański, 2. Adam Rydel
10.11. W Hrubieszowie odbyła się impreza „Biegamy Razem
w Dniu Niepodległości”. Miejsca
zawodników z Hrubieszowa: bieg
na 5 km kobiety: 1. Olga Śmietanka, 2. Sandra Bęsiuk. Mężczyźni:
1. Artur Kern 3. Grzegorz Jaworski. Nordic Walking 2,5 km
kobiety: 1. Sylwia Wójtowicz, 2.
Jolanta Laskowska. Mężczyźni: 1.
Kacper Misiaszek, 2. Lucjan Fabrowski, 3. Michał Miścior.
9.11. IV liga Sparta Rejowiec
Fabryczny – Unia 4:3 (3:1).
Hrubieszowska drużyna kolarska uczciła 101. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości, przejeżdżając 101

km. Skład drużyny: Marek Watras, Jan Zderkiewicz, Krzysztof
Kubiak-Obszański, Bartłomiej
Temporowicz, Cezary Tkaczuk,
Artur Landman, Wojciech Jacek
Stefaniak.
15.11. W Hrubieszowie odbył
się finał wojewódzki Igrzysk
Młodzieży Szkolnego Związku
Sportowego w tenisie stołowym.
Wyniki: dziewczęta – m-ce 17-24
Maja Wilkos (SP 1 Hrubieszów),
opiekun Tomasz Królicki, chłopcy: m-ce 13-16 - Filip Szala (SP
1 Hrubieszów) opiekun Tomasz
Królicki
16.11. IV liga. Huragan Międzyrzec Podlaski - Unia 0:2 (0:2)
15-16.11 W Ogólnopolskim
Turnieju o Puchar Roztocza –
Memoriał Tadeusza Skąmskiego
w podnoszeniu ciężarów, sukcesy
tradycyjnie uzyskali członkowie
MKS Unii Hrubieszów. W klasyfikacji wg punktacji sinclair’a: 4.
Diana Flak, 6. Kinga Kwiatkowska.
Opracował – Marek Ambroży
Kitliński

Basen coraz bliżej

Zawody niepełnosprawnych

Rusza budowa pływalni

Szach i mat
w Hrubieszowie

2

marca 2022 r. – to dzień, kiedy powinna się
zakończyć jedna z najbardziej wyczekiwanych
inwestycji sportowych w naszym mieście.
Chodzi o basen, który powstanie przy Szkole
Podstawowej nr 2.
Marta Majewska podpisała 22 października umowę
z wykonawcą - firmą KARPAT-BUD sp. z o.o., a ty-

dzień później nastąpiło przekazanie placu budowy
pod krytą pływalnię. W spotkaniu – oprócz burmistrz
uczestniczył Paweł Wojciechowski, wiceburmistrz,
Andrzej Jurzyński, dyrektor szkoły, pracownicy Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Hrubieszów oraz przedstawiciel ZDI sp. z o.o., pełniącego
nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Podczas spotkania, oprócz spraw formalno-prawnych omówiono kwestie organizacyjne
dotyczące rozpoczęcia robót oraz harmonogram
prac.
Miasto Hrubieszów przeznaczy na budowę krytej
pływalni ponad 24 mln zł, z czego 7 mln zł stanowi
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W

Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie odbył
się turniej szachowy i warcabowy
osób niepełnosprawnych pod patronatem burmistrz Hrubieszowa. Zawodnicy rywalizowali w kategorii drużynowej oraz
indywidualnie.
Wyniki indywidualne - warcaby:
1. Marek Mielniczuk
2. Gustaw Mędrek
3. Eugeniusz Gancarz
4. Mateusz Kawarski
5. Łukasz Semeniuk
Wyniki drużynowe - warcaby:
1. ŚDS Modryń
2. WTZ Oszczów
3. WTZ Hrubieszów
4. ŚDS Hrubieszów
5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Wyniki indywidualne - szachy:
1. Aleksander Poźniak
2. Mirosław Paskiewicz
3. Artur Gabryś
4. Adrian Lutrowicz
5. Marcin Ważny
Wyniki drużynowe - szachy:
1. ŚDS Hrubieszów
2. ŚDS Modryń
3. WTZ Oszczów
Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie
otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy również puchary i medale, które wręczyła
burmistrz Marta Majewska. Organizatorem
turnieju był Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie.

