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ym razem o „pieniądzach” 
w innym wydaniu...liczę, 
że zrozumiecie Państwo 

ten przekaz.
Są takie sprawy, które – nieza-

leżnie od przekonań i poglądów 
- powinny nas zawsze łączyć.     

Wszyscy płacimy podatki 
i jasne jest, że każdy z nas, doro-
słych, musi to zrobić. Nie wszy-
scy jednak zdajemy sobie sprawę, 
ile pieniędzy - które i tak musi-
my oddać państwu - pośrednio 
wraca do nas.    

Szanowni Państwo, to ponad 
38 % podatku!!! Tyle trafia po-
tem do gmin. Ale istotne jest tak-
że, do których gmin te pieniądze 
trafią. I tu decyzja zależy od Was, 
od mieszkańców Hrubieszowa.

W rocznym zeznaniu podat-
kowym PIT wpisujecie Państwo 
swój adres zamieszkania i ade-
kwatny do tego urząd skarbowy 
do rozliczeń. Jeśli wybierzecie 
adres w Hrubieszowie i wpisze-
cie do rozliczenia Urząd Skarbo-
wy w Hrubieszowie - Wasze po-
datki częściowo wrócą do Hru-
bieszowa. Jeśli wpiszecie inny 
adres, Wasze pieniądze popłyną 
do innej gminy – tej, w której 
aktualnie nie mieszkacie.    

Kolejne pytanie: o jak duże 
pieniądze tu chodzi? Odpowiem 
krótko – o duże!!! Plus minus 
jedna czwarta budżetu Hrubie-
szowa, czyli bardzo dużo.    

Zdajemy sobie sprawę, że każ-
dego roku w naszym mieście 
jest grupa osób, która rozlicza 
się poza Hrubieszowem. Szacu-
jemy, że może to być nawet dwa 
tysiące osób. To zaś sprawia, że 
miasto traci kilka milionów zło-
tych, które nie znajdą się w na-
szej miejskiej skarbonce.    

Za takie pieniądze można by-
łoby rozszerzyć inwestycyjny 
koncert życzeń, jaki mamy do 
zrealizowania. I tak zamiast bu-
dować co roku kolejne kilometry 
nakładek asfaltowych, lepiej by-
łoby wykonać drogę w wersji na 
bogato – z deszczówką, jezdnią, 
chodnikiem i ścieżką rowerową. 

Kiedyś trzeba było zameldo-
wać się na stałe pod konkretnym 
adresem, dziś wystarczy zmienić 
adres przy wypełnianiu elektro-
nicznego zeznania podatkowego. 
Tyle i tylko tyle. Ten drobiazg 
wart jest łącznie – jak widzicie – 
miliony złotych.    

Moi Drodzy, gdybym była 
właścicielem mennicy, wydru-

kowałabym tyle pieniędzy, żeby 
wystarczyło na przebudowę ca-
łego miasta. 

Ale nie jestem. Znacie to po-
wiedzenie: Tak krawiec kraje jak 
mu materiału staje. Od Was też 

zależy, czy tego materiału (pie-
niędzy) będzie więcej…. A to 
nic – poza tym, co trzeba oddać 

państwu – nie kosztuje… 
Marta Majewska

Burmistrz Miasta Hrubieszowa

1 % podatku, a tak wiele znaczy dla miasta    
T

udżetowo ten rok bę-
dzie wyjątkowy dla Hru-
bieszowa. W  2022 roku 

miasto planuje zakończyć na-
stępujące inwestycje: utworze-
nie Hrubieszowskiego Centrum 
Dziedzictwa, budowę krytej pły-
walni przy Szkole Podstawowej 
nr 2, budowę sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 1, 
modernizację oświetlenia ulicz-
nego na energooszczędne lampy 
LED, budowę pomostu pływa-

jącego z  wyposażeniem, a  tak-
że budowę drogi wewnętrznej 

- boczna ul. Żeromskiego. Roz-
poczęte będą kolejne inwestycje 
ważne dla miasta i  jego miesz-
kańców.

W  planach inwestycyjnych 
na bieżący rok są nowe przed-
sięwzięcia: utworzenie Krea-
tywnego Centrum Edukacji 
i  Współpracy Gospodarczej 
w  Hrubieszowie   - nowa insty-

tucja z otoczenia biznesu i miej-
sce innowacyjnej edukacji, Spo-
łeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 

- mieszkania na wynajem przy 
umiarkowanych cenach czynszu, 
budowa zbiornika retencyjnego 
z funkcją turystyczną w dolinie 
Huczwy. W  planach jest także 
rozpoczęcie budowy Centrum 
Komunikacyjnego przy ul. Pił-
sudskiego - miejsce rekreacji, 
spędzania wolnego oraz zarzą-
dzania transportem, utworze-

nie Dziennego Domu Pobytu 
dla Seniora oraz budowa moni-
toringu miejskiego i  rozbudo-
wa Hrubieszowskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. W tym roku 
miasto wyda na inwestycje po-
nad 26 mln zł.

Tegoroczny budżet Hrubie-
szowa miejscy radni uchwalili 21 
grudnia ubiegłego roku. Zapla-
nowane w nim dochody sięgają 
prawie 81,5 mln zł, z  czego wy-
datki wyniosą około 99,3 mln zł.

Kolejny rok proinwestycyjnie
B
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Trzy łyki 
miejskiej 
statystyki  

Pierwsza mieszkanka 
Hrubieszowa w 2022 r. 
L

W

aura Nowicka jest 
pierwszym dzieckiem 

- mieszkańcem Hrubie-
szowa - które urodziło się 
w tym roku w hrubieszow-
skim szpitalu. Dziewczynka 

przyszła na świat 2 stycznia 
o godz. 6.15. Burmistrz Hru-
bieszowa Marta Majewska 
na ręce ojca przekazała list 
gratulacyjny oraz wyprawkę. 
Laurze życzymy dużo zdrowia 

i beztroskiego dzieciństwa, 
a jej rodzicom, Państwu Mał-
gorzacie i Kamilowi, morza 
miłości, oceanu cierpliwości 
i jak najwięcej energii.

2021 roku w Hru-
bieszowie urodziło się 
84 dzieci. Nieco więcej 

było dziewczynek niż chłopców: 
43 ubiegłoroczne noworodki to 
najmłodsze hrubieszowianki, 
a 41 to hrubieszowianie. Naj-
bardziej popularnymi imionami 
żeńskimi były: Zuzanna, Kaja, 
Hanna. Chłopcom najczęś-
ciej nadawano imiona: Antoni, 
Aleksander, Mikołaj. Niektórzy 
rodzicie nadali swoim dzieciom 
także dawne piękne imiona, był 
Kazimierz, Edward, Urszula, 
Katarzyna czy Aniela. Trafiły się 
także oryginalne i rzadkie jak: 

Bjorn, Leonard, Dorian, Aria, 
Gaja i Noemi. 

W ostatnim dniu zeszłego 
roku liczba mieszkańców Hru-
bieszowa zameldowanych na 
pobyt stały wynosiła 16554, a na 
pobyt czasowy 224. Pań w mie-
ście jest nieco więcej. Na pobyt 
stały zameldowanych jest 8753 
hrubieszowianek i 7801 hru-
bieszowian, a na czasowy 121 
mieszkanek miasta i 103 miesz-
kańców. W zeszłym roku zwią-
zek małżeński zawarły 123 pary, 
a 26 par świętowało Złote Gody.

uż w  2024 roku kierow-
cy będą mogli skorzystać 
z  północnej obwodnicy 

Hrubieszowa o  długości 6 kilo-
metrów, zrealizowanej w  ciągu 
drogi wojewódzkiej z  Chełma 
do Hrubieszowa.

Koszt inwestycji szacowany 
jest na około 70 mln zł, z  tego 
prawie 52,5 mln zł pokryje do-
finansowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. 22 lutego 
br. w  Hrubieszowskim Domu 
Kultury, odbyły się konsultacje 
społeczne, podczas których pad-

ły istotne uwagi i propozycje co 
do przebiegu trasy obwodnicy.

-Mieszkańcy Hrubieszowa na 
tę drogę czekali ponad 50 lat. 
Teraz, dzięki współpracy samo-
rządu miasta, Zarządu Woje-
wództwa Lubelskiego i  polskie-
go rządu, jej budowa dojdzie 
do skutku. Nie byłoby to możli-
we, gdyby nie zmiana podejścia 
do inwestycji drogowych władz 
Województwa Lubelskiego na 
czele z Marszałkiem Jarosławem 
Stawiarskim – mówił na kon-
sultacjach Wicemarszałek Wo-

jewództwa Lubelskiego Michał 
Mulawa.

Projektowana obwodnica zo-
stanie wybudowana po północ-
no – wschodniej stronie Hrubie-
szowa. Jej początek usytuowany 
zostanie na drodze wojewódz-
kiej nr 844, a jej koniec połączy 
się z drogą krajową nr 74 przed 
Husynnem w  gminie Hrubie-
szów.

-Jestem przekonana, że dzięki 
tej inwestycji, bezpieczeństwo 
i  komfort życia w  Hrubieszo-

wie znacząco się poprawi. Do-
datkowo powstaną nowe tereny 
inwestycyjne, dzięki czemu na-
sze miasto zacznie się rozwijać. 
A na tym zależy wszystkim – tak 
o  planowanej inwestycji mówi-
ła Marta Majewska - burmistrz 
Hrubieszowa.

Koszt dokumentacji projekto-
wej planowanej obwodnicy pół-
nocnej wyniesie ponad 1 mln zł. 
Opracuje ją konsorcjum firm: 
RODEN ROAD DESIGN POL-
SKA Sp. z o.o. z Warszawy i Bu-
dapesztu.

Obwodnica od północy
J

Centrum Kreatywnej 
Edukacji i Współpracy 
Gospodarczej 
W tym roku władze 

miejskie Hrubieszo-
wa powołały Kreatyw-

ne Centrum Edukacji i Współ-
pracy Gospodarczej. Takie jest 
jedno z  założeń projektu pn. 

„Rozwój Lokalny Hrubieszowa 
– od  partycypacji  do  realizacji”.      

Centrum (KCEiWG) będzie 
kreowało warunki rozwoju lo-
kalnego biznesu, opartego na 
wiedzy, innowacjach i nowych 
modelach biznesowych. Na-
tomiast w dziedzinie edukacji 
będzie miało za cel stworzenie 
możliwości rozwoju kompeten-
cji dzieci i młodzieży w dzie-
dzinie m. in. programowania 
i robotyki oraz świadomości 
ekologicznej. 

Centrum będzie miało swoją 
siedzibę przy ul. Plac Wolności 
8 w Hrubieszowie. W stojącej 
tam kamienicy urodził się Hen-
ry Orenstein, amerykański wy-
nalazca, pokerzysta, przedsię-
biorca i filantrop. Był wynalazcą 

zabawek z serii Transformers. 
Kreatywne Centrum Eduka-

cji i Współpracy Gospodarczej, 
utworzy bazę danych dotyczą-
cych gruntów i nieruchomości 
w mieście, a także bazę danych 
obejmującą lokalnych przedsię-
biorców i oferowane przez nich 
produkty oraz usługi. Centrum 
będzie prowadziło akcję promo-
cyjną „Wspieraj naszych, kupuj 
lokalnie”. Opracowany zosta-
nie newsletter przeznaczony 
dla lokalnych przedsiębiorców. 
W planach są także cykliczne 
spotkania w formie śniadań 
biznesowych i dyżurów eksper-
ckich, a także Hrubieszowska 
Gala Rozwoju. 10 wybranych 
przedsiębiorstw będzie mogło 
skorzystać z programu pilotażo-
wego. W zamierzeniach są także 
cykle szkoleń i warsztaty w za-
kresie programowania i projek-
towania, kreatywnych klocków 
lego i robotyki, Internetu, a tak-
że zajęcia umożliwiające roz-

wój przedsiębiorczych postaw 
wśród młodzieży. Centrum zor-
ganizuje także punkt obsługi in-
westora zewnętrznego i będzie 

realizowało pilotażowe usługi 
wsparcia dla nowo powstają-
cych firm w Hrubieszowie.
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Hrubieszów i MKS “Unia” wyróżnione  
K orzystnie dla Hrubie-

szowa wypadło tego-
roczne podsumowanie 

Systemu Sportu Młodzieżowego 
na Lubelszczyźnie.  

Miasto Hrubieszów uplasowa-
ło się na 9 miejscu w klasyfikacji 
gmin województwa lubelskiego 
w Systemie Sportu Młodzieżowe-
go w naszym regionie, natomiast 
Miejski Klub Sportowy „Unia” 
Hrubieszów w klasyfikacji klubo-
wej tego systemu zajął 7 miejsce. 
W klasyfikacji województw w 
Systemie Sportu Młodzieżowego 
Lubelszczyzna zajęła wysokie 9 
miejsce. 10 lutego Burmistrz Hru-
bieszowa Marta Majewska, prze-
kazała przedstawicielom Miej-
skiego Klubu Sportowego „Unia” 
Hrubieszów, pamiątkową statuet-
kę i listy gratulacyjne. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim laureatom.

rubieszów nawiązał 
kontakty z norwe-
skim miastem Elve-

rum. Będzie z nim współpraco-

wał przy realizacji projektu pn. 
„Rozwój Lokalny Hrubieszowa 
– od partycypacji do realizacji”. 
Pierwsze spotkanie samorzą-

dowców z obydwu miast odby-
ło się on-line w grudniu 2021 
r. Miasto Elverum położone 
jest w południowo-wschodniej 

Norwegii, niedaleko granicy ze 
Szwecją, obecnie liczy 21,2 tys. 
mieszkańców. Elverum dyspo-
nuje bogatą ofertą kulturalną, 

sportową, edukacyjną i tury-
styczną, może poszczycić się 
efektywną współpracą samo-
rządu z organizacjami społecz-

nymi i przedsiębiorcami. Jest 
atrakcyjnym partnerem do re-
alizacji projektu przez Hrubie-
szów.

Norweski partner w projekcie
H

Dzienny Domu Pobytu dla Seniora 
w Hrubieszowie
W zabytkowym dwor-

ku przy ul. Staszica 
9, utworzony zosta-

nie Dzienny Dom Pobytu dla 
Seniora. To wynik realizacji 
projektu pn. „Rozwój Lokalny 
Hrubieszowa – od partycypa-
cji do realizacji”, dofinansowa-
nego ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

Dzienny Dom Pobytu zapew-
ni osobom starszym miejsce 
bezpiecznego i aktywnego spę-
dzania czasu  wolnego. Senio-
rzy skorzystają z różnorodnych 
form działań integracyjnych 
i aktywizacyjnych. Dom będzie 
oferował usługi opiekuńcze 
i pielęgnacyjne dla osób potrze-
bujących pomocy.   Uczestnicy 
będą mogli rozwijać i wzmac-

niać aktywność i samodziel-
ność życiową. Uzyskają pomoc 
psychologiczną, poradnictwo 
i wsparcie w rozwiązywaniu 
trudnych sytuacji życiowych 
oraz bieżących spraw życia co-
dziennego np. pomoc w kontak-
tach z placówkami służby zdro-
wia i urzędami. W Dziennym 
Domu Pobytu będą mieli możli-
wość interesującego i pożytecz-

nego spędzania czasu. W pla-
nach są zajęcia terapeutyczne, 
plastyczne, muzyczne i wspie-
rające ruchowo (np. kursy tańca 
lub ćwiczenia tai-chi). Uczest-
nicy będą mieli zapewniony 
dostęp do  książek i udziału 
w imprezach kulturalnych, re-
kreacyjnych i towarzyskich.

W dworku będzie m. in. 
punkt rehabilitacyjny, salon 

relaksacyjny, pokój wypoczyn-
kowy, sanitariaty oraz pomiesz-
czenia kuchenne i gospodarcze. 
Powstanie „Niezbędnik seniora” 
z   podstawowymi  informacja-
mi dla osób starszych   np. z wy-
kazem telefonów alarmowych, 
adresów i numerów telefonów 
najważniejszych instytucji pub-
licznych, instytucji zdrowot-
nych, organizacji pozarządo-

wych oraz aptek. Zaplanowano 
zakup 50 opasek medycznych 
z przyciskiem SOS oznaczo-
nych alfabetem Braille`a, któ-
re zapewnią natychmiastowe 
powiadomienie o zagrożeniu 
życia, zdrowia i bezpieczeństwa.

Hrubieszów na Nowej Ścieżce Rozwoju 
W ładze miasta zawarły 

umowę z Minister-
stwem Funduszy i Po-

lityki Regionalnej, dotyczącą 
dofinansowania projektu pn. 

„Rozwój Lokalny Hrubieszowa – 
od partycypacji do realizacji”. To 
umożliwiło otwarcie Biura Pro-

jektu Rozwój Lokalny, którego 
działalność w całości będzie fi-
nansowana ze środków Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego. 

Biuro mieści się w zabytko-
wym XIX wiecznym dworku 
przy ul. Staszica 9. Pracownicy 
Biura Projektu Rozwój Lokalny, 

mają za zadanie koordynację 
i realizację projektu, którego 
nadrzędnym celem jest podnie-
sienie jakości życia mieszkańców 
Hrubieszowa. Jest to możliwe 
dzięki wsparciu Funduszy Nor-
weskich i EOG, Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej 

oraz Związku Miast Polskich.  
Pracownicy biura zadbają 

o potrzeby osób starszych, w bu-
dynku przy ul. Staszica 9, utwo-
rzony zostanie Dzienny Domu 
Pobytu dla Seniora. Trwają pra-
ce nad utworzeniem Kreatywne-
go Centrum Edukacji i Współ-

pracy Gospodarczej z siedzibą 
przy ul. Plac Wolności 8. Jego 
działalność będzie skierowana 
do dzieci, młodzieży, przedsię-
biorców i samorządów. 

Biuro będzie również koordy-
nować sprawy związane z budową 
Centrum Komunikacyjnego przy 

ul. Piłsudskiego. Inne działania to 
promowanie dawnej architektury 
Hrubieszowa, przygotowanie au-
dio przewodnika po atrakcjach tu-
rystycznych Hrubieszowa, a także 
dbałość o jakość obsługi miesz-
kańców w Urzędzie Miasta i jego 
jednostkach organizacyjnych. 
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ładze Hrubieszowa 
wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem „Hru-

bieszów Jestem Stąd” zakładają 
Spółdzielnię Socjalną „Lider”.    

Pod koniec lutego miejscy rad-
ni jednogłośnie podjęli uchwałę 
o utworzeniu spółdzielni socjal-
nej w Hrubieszowie. Zapewni 
ona zatrudnienie osobom za-

grożonych wykluczeniem spo-
łecznym. Pracownicy spółdziel-
ni socjalnej będą zajmowali się: 
remontami i układaniem bru-
ku, ale także pielęgnacją terenów 
zielonych, odśnieżaniem placów 
i chodników oraz sprzątaniem. 
Ale nie tylko. Spółdzielnia będzie 
świadczyła usługi opiekuńcze dla 
osób starszych, chorych, samot-

nych i niepełnosprawnych. Po-
nadto w jej ofercie znajdzie się 
tworzenie stron internetowych, 
naprawa i konserwacja kompu-
terów oraz urządzeń peryferyj-
nych. Pracownicy zajmą się także 
myciem elewacji, paneli fotowol-
taicznych i solarnych oraz kostki 
brukowej przy użyciu profesjo-
nalnego sprzętu.    

Spółdzielnia otrzymała dotację 
w wysokości 200 tys. zł. na zakup 
niezbędnych urządzeń i sprzętu. 
Zlecenia zamierza pozyskiwać od 
przedsiębiorców i osób indywi-
dualnych w mieście i okolicznych 
gminach. W spółdzielni zatrud-
nienie znajdzie około 10 osób. 

Miejska spółdzielnia socjalna 
W

V edycji Budże-
tu Obywatelskiego 
Hrubieszowa do 

podziału ponownie jest 100 
tys. zł. Od 1 kwietnia miesz-
kańcy miasta będą mogli zgła-
szać propozycje swoich inicja-
tyw.

Do 31 maja będzie można 
zgłaszać projekty do realizacji 
za pieniądze z przyszłorocz-
nego Budżetu Obywatelskiego 
Hrubieszowa. Dla mieszkań-
ców będzie to czas na przygo-
towanie wniosków o dofinan-
sowanie konkretnej inicjatywy. 
Koszt realizacji pojedynczego 
zadania nie może przekroczyć 
25 tys. zł. Autorzy wniosku mu-
szą podać szczegółowy kosz-
torys planowanego przedsię-
wzięcia. Hrubieszowianie mogą 
zgłosić niemal każdą inicjatywę, 
pod warunkiem, że przyczyni 
się ona do rozwoju miasta, bę-
dzie ogólnodostępna i zgodna 
z prawem. Musi również mieś-
cić się w kompetencjach gminy 
miejskiej. Zgłoszenie musi po-
przeć co najmniej 15 mieszkań-
ców miasta. 

Formularz zgłoszeniowy jest 
dostępny na internetowej stro-

nie Urzędu Miasta Hrubieszo-
wa. Po wypełnieniu, trzeba go 
dostarczyć pocztą tradycyjną 
lub elektroniczną albo złożyć 
w sekretariacie Urzędu Miasta. 
Projekty w wersji papierowej 
można składać w sekretaria-
cie Urzędu Miasta (osobiście 
w godz. 7:30 – 15.30) lub po-
cztą (adres 22-500 Hrubieszów, 
ul. mjr. Henryka Dobrzańskie-
go „Hubala” 1). W przypadku 
projektów przesłanych pocztą 
decyduje data wpływu do urzę-
du. 

- Do 30 czerwca wszystkie 
przyjęte wnioski zostaną zwe-
ryfikowane przez Zespół do 
Spraw Budżetu Obywatelskiego. 
Później będzie czas na ewen-
tualne odwołania. 16 sierpnia 
opublikowana zostanie lista 
przedsięwzięć zgłoszonych do 
głosowania – tłumaczy Paweł 
Wojciechowski, zastępca Bur-
mistrza Hrubieszowa. 

Głosowanie rozpocznie 
się 16 sierpnia i potrwa do 14 
września. Głos na wybrany pro-
jekt będzie mógł oddać każdy 
mieszkaniec Hrubieszowa, któ-
ry w dniu głosowania będzie 
miał ukończone 16 lat.  

Budżet 
Obywatelski 
po raz piąty 
W

16 mln zł na wszechstronny rozwój
M iasto Hrubieszów otrzy-

mało ponad 16 mln 
złotych z Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego i Me-
chanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego.  

Głównym celem projektu jest 
kreowanie bliskiej współpracy 
z lokalnymi przedsiębiorcami 
i jednostkami edukacyjnymi. 
Współpraca opierać się będzie 
na wiedzy, innowacjach i no-

wych modelach biznesowych. 
Przede wszystkim jednak ma 
ona na celu podniesienie ja-
kości życia mieszkańców Hru-
bieszowa. Przyznane fundusze 
umożliwią miastu wszechstron-

ny rozwój w wielu różnych kie-
runkach. Pozwolą przyciągnąć 
do Hrubieszowa potrzebne 
inwestycje, a także turystów. 
Umożliwią odpowiedzialny 
i ekologiczny rozwój i pozwolą 

mocniej zintegrować miesz-
kańców tak, aby ich poczucie 
przynależności i identyfikacja 
z Hrubieszowem była jeszcze 
pełniejsza. Ponadto przyznane 
pieniądze pozwolą dostosować 

infrastrukturę w mieście do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Rozwój lokalnej go-
spodarki powinien zapewnić 
mieszkańcom większy dostęp 
do miejsc pracy.  

Kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa 
seniorów z miasta Hrubieszowa
P onad 40 seniorek 

i seniorów z miasta 
Hrubieszowa otrzy-

mało opaski bezpieczeństwa 
zapewniające opiekę na odle-
głość. Ten pilotażowy program 
realizuje Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Hrubie-

szowie w ramach programu 
„Korpus Wsparcia Seniorów” 
na rok 2022. „Przede wszyst-
kim to znaczna poprawa bez-
pieczeństwa oraz możliwości 
samodzielnego funkcjonowa-
nia osób starszych. Opaska 
gwarantuje szeroko pojęty 

system bieżącego monitoro-
wania zdrowia oraz pozwala 
na natychmiastową reakcję 
w sytuacji zagrożenia życia”– 
podkreśla Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa Marta Majewska. 
Opaska bezpieczeństwa jest 
wyposażona m. in. w przy-

cisk bezpieczeństwa – sygnał 
SOS, detektor upadku, czujnik 
zdjęcia opaski, lokalizator GPS, 
funkcje umożliwiające komu-
nikowanie się z centrum obsłu-
gi i opiekunami.
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HRUBIESZÓW POMAGA UKRAINIE 

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
punktem recepcyjnym

W związku z wybuchem 
wojny w Ukrainie, 
nie czekając na de-

cyzje odgórne już 25 lutego 
Burmistrz Hrubieszowa pod-
jęła decyzję o utworzeniu 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Hrubieszowie punktu in-
formacyjno-pomocowego dla 
uciekających przed okrucień-
stwem wojny.

- Wiedzieliśmy, że będąc 
pierwszym miastem przy gra-
nicy, jest kwestią godzin, gdy 
zacznie się napływ ludzi ucie-
kających przed wojną. Stąd po 
spotkaniu Miejskiego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego 
zapadła decyzja o otwarciu 
takiego punktu. Dopiero po 
kilku dniach decyzją wojewo-
dy został oficjalnie utworzony 
punkt recepcyjny. Nie byliśmy 
pierwotnie brani pod uwagę. 
W pierwszej kolejności po-
wstały dwa punkty recepcyjne 
w mniejszych miejscowościach 

czyli w Dołhobyczowie i Ho-
rodle, które są bliżej granicy 

– relacjonuje Burmistrz Hrubie-
szowa Marta Majewska.

- Początkowo do Hrubieszo-
wa napływali uchodźcy, którzy 
mieli sprecyzowane plany, je-
chali do rodziny, znajomych. 
Z czasem zdecydowaną więk-
szość stanowili ludzie bez 
planu, bez adresu pod który 
mogliby pojechać, bez nadziei 
na lepszą przyszłość. To w 90 
procentach kobiety, dzieci 
oraz osoby w podeszłym wie-
ku, których okrucieństwo woj-
ny dotknęło bardzo mocno. 
Uciekając zdążyli zabrać tylko 
najpotrzebniejsze rzeczy i do-
kumenty, opuszczając mężów, 
ojców, synów, którzy zostali 
bronić swojej ojczyzny - pod-
kreśla Burmistrz Majewska.

- W punkcie recepcyjnym dla 
uchodźców przygotowano po-
nad 500 miejsc. Poza łóżkami 
na hali sportowej i miejscami 

na trybunach są także miejsca 
odpoczynku w ogrzewanych 
namiotach. Niestety miasto nie 
dysponuje dodatkowym bu-
dynkiem podobnym do HOSiR, 
aby tych miejsc można było 
utworzyć więcej. Nie dyspo-
nujemy także wielkimi namio-
tami, w których można byłoby 
pomieść uchodźców - zaznacza 
Burmistrz Hrubieszowa.

Przez ponad miesiąc od 
wybuchu wojny przez punkt 
recepcyjny w Hrubieszowie 
przewinęło się ponad 40 tys. 
uchodźców. Początkowo od 
200 do 300 osób, a w najtrud-
niejszym czasie nawet do 2 tys. 
osób na dobę. Obecnie napływ 
uchodźców jest mniejszy, jed-
nak każdy dzień przynosi coś 
nowego, a przyszłość jest nie-
pewna. 

- Obywatele Ukrainy, którzy 
przyjeżdżają do punktu recep-
cyjnego w Hrubieszowie mogą 
dobrowolnie zarejestrować 

się, dzięki czemu zostaje ślad, 
że te osoby u nas przebywa-
ły – podkreśla Burmistrz. Po-
nadto każdy kierowca, który 
zabiera z punktu recepcyjnego 
uchodźców musi wypełnić od-
powiedni formularz w którym 
wpisuje dane swoje oraz osób 
wyjeżdżających. Te dane we-
ryfikowane są następnie przez 
policję. Czasem trudno przeko-
nać uchodźców, że mają jechać 
dalej. Dobrze ich rozumiem, są 
w traumie. Nareszcie znaleźli 
się w bezpiecznym, ciepłym 
miejscu, gdzie otrzymują po-
siłek, mogą się położyć, odpo-
cząć, odświeżyć. Tłumaczymy, 
że punkt recepcyjny jest miej-
scem pomocy doraźnej i nie 
mogą tutaj zostać na dłużej. 
Muszą jechać dalej, by zwol-
nić miejsce dla kolejnych osób 
przyjeżdżających z granicy - re-
lacjonuje Marta Majewska.

budząc się rankiem 24 lutego 
2022 roku, zobaczyliśmy, że ota-
cza nas inna rzeczywistość, ni-
czym zły sen, koszmar, który stał 
się faktem. Ideę Europy pojedna-
nia, pokoju i  dialogu poddano 
wielkiej próbie. Nasi bliscy sąsie-
dzi z Ukrainy zostali w brutalny 
sposób napadnięci przez Federa-
cję Rosyjską.

Mieszkańcy Miasta Hrubieszo-
wa bez wahania ruszyli na pomoc 
pokazując, że nie ma rzeczy nie-
możliwych. W kilka godzin Hru-
bieszowski Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji stał się bezpieczną przy-
stanią dla uchodźców z  Ukrainy 
uciekających przed traumą woj-
ny. Każdy przybywający otrzymał 
realną pomoc, a najmniejszy gest 
dobroci pozwalał wlewać w  ich 
serca nadzieję na lepsze jutro. Ża-
den z apelów o pomoc nie został 
bez odzewu. Mogę Państwa za-
pewnić, że Hrubieszów stał się 
znany na całą Polskę jako stolica 
pomocy Ukrainie.

Chciałbym wyrazić ogrom-
ną wdzięczność i  złożyć wyra-
zy uznania, tysiącom naszych 
mieszkańców, wolontariuszom, 
przedsiębiorcom, urzędnikom 

i  pracownikom jednostek miej-
skich, organizacjom pozarządo-
wym, policjantom, strażakom, 
strażakom ochotnikom, funk-
cjonariuszom Straży Granicz-
nej i  Oddziału Celnego, Zakła-
du Karnego, żołnierzom WOT, 
a  także wszystkim osobom pry-
watnym, których wymienić nie 
zdołam.

Wasza praca  jest nieoceniona, 
ofiarujecie to co jest w tym trud-
nym czasie najważniejsze, swój 
cenny czas, serdeczny uśmiech 
i  uścisk dłoni. Dajecie nadzieję, 
która pozwala wierzyć, że nieba-
wem wszystko zmieni się na lep-
sze. Ogromnie cieszy mnie, że 
wciąż znajdują się ludzie, którzy 
chcą nieść bezinteresowną po-
moc drugiemu człowiekowi.

W  ofiarowaniu siebie najpięk-
niejsze jest to, że to, co do nas 
wraca jest zawsze lepsze od tego, 
co dajemy.

Jestem dumna z  Hrubieszowa, 
z jego mieszkańców.

Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa

Marta Majewska

Szanowni Mieszkańcy,
Solidarni 
z Ukrainą
24 lutego Rada Miej-

ska w  Hrubieszowie 
podjęła uchwałę 

o solidarności z Ukrainą, która 
została militarnie zaatakowana   
przez Rosję. Miejscy radni pod-
kreślili, że agresją pogwałcono 
zasady suwerenności i  prawa 
do samostanowienia narodu 
ukraińskiego zgodnie z wartoś-
ciami cywilizacji zachodniej.

W  stanowisku radnych Hru-
bieszowa  czytamy: “Wobec 
agresji Rosji na Ukrainę Rada 
Miejska wyraża pełną solidar-
ność z  Narodem Ukraińskim. 
Szczególnie my, miasto part-
nerskie dla Sokala, Włodzimie-
rza Wołyńskiego i  Kamieńca 
Podolskiego na Ukrainie nie 
możemy pozostać obojętni 
wobec zamachu na suweren-
ność Ukrainy, naszego sąsiada. 
Ukraina jest niepodległym, su-
werennym i  demokratycznym 
państwem. Działania Rosji 
burzą ponad 30 lat pokoju 

w  Europie, po upadku komu-
nizmu. Nie wyrażamy zgody 
na zabijanie niewinnych ludzi 
i  niszczenie dorobku pokoleń, 
integralności terytorium Ukra-
iny. Dlatego deklarujemy ścisłą 
współpracę z  Rządem Rzeczy-
pospolitej Polskiej w  sprawie 
udzielenia wszelkiego możli-
wego wsparcia, w szczególności 
w  zakresie udzielenia schronie-
nia uchodźcom z Ukrainy, któ-
rzy z  powodu konfliktu mogą 
szukać pomocy w  naszym kra-
ju.” – napisano w  oświadczeni 
miejskiego samorządu Hrubie-
szowa. 

Stanowisko miejskiego sa-
morządu Hrubieszowa zostało 
przesłane do Prezesa Rady Mi-
nistrów, Wojewody Lubelskiego, 
Ambasady Ukrainy w  Polsce, 
a  także administracji Sokala, 
Włodzimierza Wołyńskiego 
i  Kamieńca Podolskiego, z  któ-
rymi Hrubieszów łączą part-
nerskie relacje.
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„Sami nie dalibyśmy rady...”
R azem z pierwszymi 

uchodźcami w punk-
cie recepcyjnym poja-

wili się również wolontariusze, 
ludzie o ogromnych sercach. 
Pojawili się dokładnie w mo-
mencie w którym byli potrzeb-
ni, bez rekrutacji, formularzy 
zgłoszeniowych. Zostawili 
swoje domy, rodziny, pracę, 
dając cząstkę siebie, nadzieję 
i zwyczajny uśmiech tym, któ-
rzy uciekają przed okrucień-
stwem wojny. 

-Gdyby nie wolontariusze nie 
byłoby nas. Nie potrafimy wy-

razić słów wdzięczności, za to że 
byliście i nadal jesteście – mówi 
Burmistrz Majewska, dodając 

– mam też cichą nadzieję, że zo-
staniecie z nami tak długo, jak 
będzie to potrzebne.

Poprzez punkt recepcyjny 
przewinęły się setki wolonta-
riuszy, ludzi w każdym wieku 
i różnych zawodów, z samego 
Hrubieszowa i okolic, z kraju, 
Europy, z całego świata. Połączył 
ich jeden cel – chęć niesienia po-
mocy tym, którzy musieli opuś-
cić swoje domy, miasta, ojczyznę 
z powodu wojny. Każdy z wolon-

tariuszy, bez względu na to jakie 
zadania wykonywał, wkładał 
w to całe serce. Wielu z nich po-
czątkowo pracowało po kilkana-
ście, kilkadziesiąt godzin bez snu 
i odpoczynku. 

- To co się wydarzyło w Hru-
bieszowskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji należy rozpatrywać 
w kategorii cudu. Nie da się tego 
opisać. Bez wytycznych, procedur, 
szkoleń, każdy wiedział co ma ro-
bić. Śmiało mogę powiedzieć, że 
miało miejsce pospolite ruszenie. 
Ogromnym gestem solidarności 
wykazali się przede wszystkim 

mieszkańcy Hrubieszowa. Bez 
nich, szczególnie w pierwszych 
dniach, nie dalibyśmy rady. Jestem 
niesamowicie dumna z Hrubie-
szowa i jego mieszkańców. Od po-
czątku kadencji zabiegam różnymi 
sposobami, żeby w sercach hrubie-
szowian żyło hasło „Hrubieszów, 
jestem stąd”. Nigdy nie przypusz-
czałam, że to hasło nabierze takie-
go wymiaru. Solidarność okazują 
również ludzie, którzy dawno wy-
jechali z Hrubieszowa. Wspierają 
nas i mówią, że są dumni, że są 
z Hrubieszowa – dodaje burmistrz 
miasta, Marta Majewska.

W Hrubieszowskim Domu 
Kultury, we wszystkich salach 
zorganizowano miejsca nocle-
gowe dla wolontariuszy, którzy 
docierają do miasta nieustannie. 
Jedni wyjeżdżają, inni przyjeż-
dżają, niektórzy wracają ponow-
nie, bo – jak powiadają - poma-
ganie uzależnia.

Druga grupą ludzi, która nie-
ustannie wspiera punkt recep-
cyjny są szerokorozumiani dar-
czyńcy. Przekazali i nadal prze-
kazują na nasze subkonto środki 
finansowe z przeznaczeniem 
na pomoc uchodźcom, a także 

niezliczoną ilość darów rzeczo-
wych od żywności i odzieży za-
czynając, na środkach czystości 
kończąc. Ta pomoc napływa nie 
tylko od mieszkańców miasta 
i okolic, z kraju, ale i za całego 
świata. 

-To właśnie do Hrubieszowa 
ze względu na jego położenie, 
ludzie kierują swoją pomoc, wie-
dząc że jest miastem, w którym 
uchodźcy otrzymają pomoc naj-
szybciej. Jeszce raz za otwarte 
serca, wszelką okazaną dobroć 
każdemu wolontariuszowi i dar-
czyńcy dziękuję i chylę czoła. 
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KULTURA

Stowarzyszenie, którym 
Pan kieruje, założono w paź-
dzierniku zeszłego roku, 
a niespełna pół roku później, 
musiało się ono zmierzyć ze 
sporym wyzwaniem... 

Pomoc uchodźcom wpisuje się 
w cele statutowe naszego stowa-
rzyszenia. Zajmujemy się nie tyl-
ko szerokorozumianą promocją 
Hrubieszowa, ale również pomo-
cą osobom starszym, niepełno-
sprawnym, wszystkim którzy po-
trzebują wsparcia. Dotyczy to nie 
tylko mieszkańców Hrubieszowa, 
ale także tych, którzy mieszkają 
w innych rejonach Polski, a także 
poza jej granicami. Tuż po agre-
sji Rosji na Ukrainę władze Sto-
warzyszenia zdecydowały, że po-
winno się ono włączyć do pomo-
cy uciekinierom z objętej wojną 
Ukrainy. Spontanicznie przyłą-
czyliśmy się do pomocy w punk-
cie recepcyjnym utworzonym 
w Hrubieszowskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji. Przyjmowa-
liśmy uchodźców, wydawaliśmy 
posiłki, pomagaliśmy organizo-
wać transport do różnych miast 

w całej Polsce i poza jej grani-
ce. Pomagaliśmy także miastom 
w Ukrainie. Za kwotę 32 tys. zł 
zakupiliśmy apteczki i środki 
opatrunkowe, które dostarczyli-
śmy do szpitala we Włodzimie-
rzu Wołyńskim. Stowarzyszenie 
udziela zatem pomocy na bardzo 
wielu płaszczyznach. 

Organizujecie ją także 
w oparciu o środki, które na-
pływają od darczyńców... 

-Tak. Darczyńcy przekazu-
ją nam nie tylko pieniądze, ale 
także wyrazy wsparcia dla tego 
co robimy. Pieniądze docierały 
do nas z rożnych stron Polski, 
a także z zagranicy. Z Londynu 
otrzymaliśmy 23 tys. zł na zakup 
dużego grilla z ławkami i stoli-
kami, aby w najkrótszym cza-
sie przygotować i podać posi-
łek.  Z kolei panie z polskiej or-
ganizacji katolickiej w Kanadzie 
zebrały 23 tys. zł na sprzedaży 
własnoręcznie przygotowanych 
pierogów. W ciągu tygodnia ro-
zeszło się 11,5 tys. pierogów. Lu-
dzie są niesamowici! 

Wasza pomoc to także przyj-
mowanie darów oraz ich dys-
trybucja. 

- Do Hrubieszowa przyjechały 
transporty z żywnością i odzie-
żą. Trzeba było je przecho-
wać w namiotach przy HOSiR, 
a także zadbać o produkty żyw-
nościowe do kuchni w punkcie 
recepcyjnym. Do Hrubieszo-
wa przyjechał autobus gastro-
nomiczny z filmowcami serialu 

„Ranczo”. Na bieżąco kupowali-
śmy produkty do grillowania. Ci 
ludzie przyjechali tu pomagać 
z własnej woli. Nikt ich o to nie 
prosił. Podobnie jak aktor Piotr 
Adamczyk, który także przyłą-
czył się do pomocy. Jedna z fun-
dacji przekazała nam 150 tys. zł 
na zakup i montaż kontenero-
wego sanitariatu. Ten zostanie 
tu pewnie na dłużnej.    

Stowarzyszenie pomaga nie 
tylko w Hrubieszowie, w tutej-
szym punkcie recepcyjnym... 

Przygotowane tutaj posiłki 
wożono na przejścia graniczne 
w Zosinie i Dołhobyczowie. Sa-

mochodami Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej przewożono żyw-
ność, śpiwory, gorącą herbatę 
dla przekraczających granicę. 
Trudno w kilku zdaniach pre-
cyzyjnie określić zakres pomocy 

jakiej udzieliliśmy uchodźcom. 
Pomagamy także mieszkańcom, 
którzy przyjęli pod swój dach 
uchodźców z Ukrainy. Taką po-
moc otrzymało 70 tutejszych 
rodzin. Nie zamierzamy na tym 

poprzestać. Jesteśmy przygoto-
wani na dalszą pomoc doraźną 
gościom z Ukrainy i tym którzy 
im pomagają.    

Dziękuję za rozmowę. 

JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA DALSZĄ POMOC  
Rozmowa ze Sławomirem Kędzierą, prezesem Stowarzyszenia Hrubieszów. Jestem Stąd           

Ten rok jest szczególnie waż-
ny dla biblioteki, którą Pani 
kieruje i to z dwóch powodów...

Tak, w tym roku świętujemy 
100-lecie działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Hru-
bieszowie, w bieżącym roku 
również biblioteka przeprowa-
dzi się do siedziby Hrubieszow-
skiego Centrum Dziedzictwa. 
Będzie się ono mieścić w prze-
budowanym i odrestaurowa-
nym gmachu dawnej siedziby 
Syndykatu Rolniczego.    

Do jakich wydarzeń odnosi 
się jubileusz 100-lecia działal-
ności miejskiej biblioteki? 

W 1922 roku po zakończe-
niu I wojny światowej tworzo-
no struktury bibliotekarskie 
na bazie książek Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej i zakupionych 

przez Sejmik Hrubieszowski. 
Przyjmuje się, że to był począ-
tek bibliotekarstwa publicznego 
w Hrubieszowie. Przez długie 
lata stało ono na bardzo wyso-
kim poziomie. W okresie mię-
dzywojennym w Hrubieszowie 
organizowano ogólnopolskie 
konferencje bibliotekarskie.    
Zatrudniano tu wyjątkowo do-
brze wykształconą kadrę. Tutej-
szą bibliotekę prowadzili także 
specjaliści sprowadzani specjal-
nie ze stolicy. Początkowo Miej-
ska Biblioteka w Hrubieszowie 
nie miała stałej siedziby. Goś-
ciła w różnych lokalizacjach. Po 
wojnie mieściła się w głównym 
budynku Dworku Du Chateau, 
a potem została przeniesiona 
na Podzamcze. Stamtąd wróciła 
do dworku Du Chateau, ale tym 
razem umieszczono ją w oficy-

nie. W latach 90-tych ubiegłego 
wieku Miejską Bibliotekę Pub-
liczną przeniesiono do Hru-
bieszowskiego Domu Kultury. 
A w tym roku czekają nas prze-
nosiny do gmachu dawnego 
Syndykatu Rolniczego, w któ-
rym po zakończonej niedawno 
przebudowie rozpocznie dzia-
łalność Hrubieszowskie Cen-
trum Dziedzictwa. 

   
Biblioteka przede wszyst-

kim kojarzy się z wypożycza-
niem książek... 

Obecnie udostępnianie ksią-
żek i materiałów bibliotecznych 
to tylko jedna z form prowa-
dzonej przez nas działalności. 
Biblioteka jest także miejscem 
spotkań i realizowania roz-
maitych pasji i zainteresowań. 
Współpracujemy z różnymi 

instytucjami edukacyjnymi 
w mieście. Organizujemy zaję-
cia w szkołach i przedszkolach. 
Różne zajęcia tematyczne or-
ganizujemy również w biblio-
tece. Zajmujemy się również 
propagowaniem czytelnictwa 
we wszystkich grupach wieko-
wych. Od niedawna przy bi-
bliotece utworzony został Klub 
Planszówkowy, a do dyspozy-
cji czytelników jest prawie 150 
gier planszowych. 

Oprócz ponad 55 tys. ksią-
żek, macie także bogate zbio-
ry filmów i audiobooków... 

W sumie prawie 1,7 tys. pozycji.

W październiku biblioteka 
będzie świętowała setne uro-
dziny. Jak zapowiada się ten 
jubileusz? 

Jubileusz nie będzie jedy-
nie okazją do okolicznościo-
wej akademii. Zorganizujemy 
różne formy zajęć dla dzieci, 
dorosłych i seniorów. „Bilans 
stulatki - książka najlepszym 
lekarstwem” to komplekso-
wy program promujący czy-
telnictwo wśród mieszkańców 
miasta. Projekt ten jest skie-
rowany do dzieci z tutejszych 
żłobków i przedszkoli, a także 
do młodzieży szkolnej oraz do 
rodziców, nauczycieli, a tak-
że do seniorów z Hrubieszo-
wa. W planach mamy zabawy 

z książką, warsztaty z grafosko-
pem, konsylium z koncertem 
poezji śpiewanej, biblioterapię, 
akcję bookcrosingową oraz grę 
miejską. Wszystkie te działania 
mają na celu upowszechnienie 
wiedzy o literaturze i kształto-
wanie dobrych nawyków czy-
telniczych, a także promocję 
biblioteki, jako instytucji ot-
wartej, uczącej, rozwijającej nie 
tylko na gruncie promocji czy-
telnictwa.     

      

Dziękuję za rozmowę.  

PRZEPROWADZKA NA STULECIE

ROZMOWA Z JOLANTĄ JANIEC, 
DYREKTOREM MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HRUBIESZOWIE. 
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Teatr z Lublina cyklicznie 
w Hrubieszowskim Domu Kultury

Co najmniej dwa razy 
w roku na scenie 
Hrubieszowskiego 

Domu Kultury, Teatr im. Juliu-
sza Osterwy z Lublina wystawi 
spektakl. Miasto podpisało po-
rozumienie z kierownictwem 
tego teatru.   

2 lutego Burmistrz Hrubie-
szowa Marta Majewska i Dy-

rektor Hrubieszowskiego Domu 
Kultury Grażyna Temporowicz, 
zawarły porozumienie z Dyrek-
torem Teatru im. Juliusza Oster-
wy, Redbadem Klynstrą-Komar-
nickim. Dotyczy ono realizacji 
projektu „Scena Reduta”, przygo-
towanego przez teatr. Współpra-
ca będzie polegała na cyklicznym 
prezentowaniu wydarzeń tea-

tralnych o wysokiej randze arty-
stycznej na deskach HDK.

Burmistrz Hrubieszowa Mar-
ta Majewska podkreśla: 

- Bardzo nam zależało, aby 
mieszkańcy Hrubieszowa mo-
gli zapoznawać się ze sztuką 
teatralną na wysokim poziomie. 
I nie będą to spektakle z udzia-
łem jednego czy dwóch aktorów, 

ale takie z pełną obsadą aktorską 
i w scenografii, którą można zo-
baczyć w macierzystym teatrze 
w Lublinie. Reakcje mieszkań-
ców miasta były dla mnie miłym 
zaskoczeniem. Odebrałam wiele  
telefonów z gratulacjami i po-
dziękowaniami za to, że wresz-
cie do Hrubieszowa będzie przy-
jeżdżał prawdziwy teatr.

W tym roku w Hrubieszow-
skim Domu Kultury można 
będzie obejrzeć dwa spektakle. 
W maju będzie to „Antygona 
w Nowym Jorku” na podstawie 
prozy Janusza Głowackiego. 

– Ten spektakl chcemy poka-
zać głównie starszej młodzieży. 
W październiku natomiast bę-
dzie można zobaczyć spektakl 

„Grace i Gloria”, ze znakomitymi 
kreacjami Stanisławy Celińskiej 
i Lucyny Marzec. Bardzo zależy 
nam, aby w kolejnych latach tak-
że przynajmniej 2 razy w roku 
na scenie HDK prezentowane 
były spektakle Teatru im. Juliu-
sza Osterwy – podkreśla Graży-
na Temporowicz Dyrektor HDK. 

Nie tylko kolędy  
22stycznia w  Sanktu-

arium Matki Bożej 
Sokalskiej w Hrubie-

szowie odbył się koncert świą-
teczny „Kolędy Akustycznie”. 

Wystąpili Krzysztof Kiljański 
i Witold Cisło. Duet wykonał 
tradycyjne polskie kolędy, za-
prezentował utwory angloję-
zyczne i autorskie piosenki. 
Fantastyczny koncert, pełen 

emocji i wzruszeń na długo 
pozostanie w pamięci uczestni-
ków. Jego organizatorami byli: 
Miasto Hrubieszów oraz Sank-
tuarium Matki Bożej Sokalskiej. 
Sponsorami wydarzenia byli: 
Polski Cukier, Polskie Przetwo-
ry,  Gniecki Hotel & Restaurant 
oraz Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Hrubieszowie.  

145 urodziny Leśmiana
22 stycznia przypad-

ła 145. rocznica 
urodzin Bolesława 

Leśmiana – polskiego poety 
i prozaika żydowskiego po-
chodzenia. 

Leśmian był czołowym 
przedstawicielem literatury 

dwudziestolecia międzywo-
jennego i krytykiem literackim. 
Po I wojnie światowej, jesienią 
1918 r., Leśmian przeniósł się 
do Hrubieszowa. Tu pracował 
jako rejent, a w 1922 wyjechał 
do Zamościa, gdzie miał włas-
ną kancelarię notarialną. Bo-

lesław Leśmian jest autorem 
zbiorów wierszy: „Sad roz-
stajny” (1912), „Łąka” (1920), 

„Napój cienisty” (1936), „Dziej-
ba leśna” (1938) i prozy: 

„Klechdy sezamowe” (1913), 
„Przygody Sindbada Żeglarza” 
(1913). Początkowo był mało 

znany i niedoceniany. Obecnie 
jest powszechnie uznawany za 
jednego z największych nie tyl-
ko polskich poetów. W miej-
skim parku w Hrubieszowie 
jest obelisk z pamiątkowa tab-
licą poświęconą Bolesławowi 
Leśmianowi.

od koniec stycznia pra-
cę rozpoczęła Hrubie-
szowska Rada Senio-

rów. W  skład Rady wchodzą: 
Halina Bałszan, Barbara Baran, 
Teresa Dul, Jadwiga Gałan, Da-
nuta Góra, Jolanta Jóźwiak, Sa-
bina Kolasa, Zuzanna Korycka, 
Danuta Kowalska, Jacek Krysa, 
Marzena Kurantowicz, Roman 
Kurantowicz, Bogumiła Kuśmi-
rek, Henryk Lebiedowicz, Cze-

sława Nowak, Janusz Nowogór-
ski, Marta Podgórska, Czesław 
Podgórski, Irena Polakiewicz, 
Marianna Rączkowska, Elżbie-
ta Siemko, Aurelia Sułkowska 
i Urszula Świeca Podczas pierw-
szego posiedzenia Rady, które 
odbyło się 25 stycznia wybrano 
prezydium – przewodniczącą 
została wybrana Emilia Felik-
siak, natomiast zastępcą Kamila 
Maślanka.

Seniorzy już 
działają
P
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Zagrali dla Dawida  
5 lutego w hali Hrubie-

szowskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, ro-

zegrany został Charytatywny 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Miasta Hrubieszo-
wa. Podczas turnieju zebrano 

łącznie 6093 zł. Całkowity do-
chód został przeznaczony na 
leczenie i rehabilitację Dawida 
Kruszewskiego, który w 2021 r. 
uległ poważnemu wypadkowi. 
W turnieju rywalizowało 17 lo-
kalnych drużyn, a także piłka-

rze amatorzy z Zamościa i Die-
cezji Zamojsko Lubaczowskiej. 
Najlepszym strzelcem turnieju 
został Jarosław Jasina – Służ-
ba Graniczna i Przyjaciele, a 
bramkarzem Paweł Szawaryna 

- Renesans Zamość. W imie-

niu Burmistrza Hrubieszowa 
puchary i statuetki zwycięz-
com wręczył Dyrektor HOSiR 
Marek Watras. Mama Dawida 
przekazała każdemu zawodni-
kowi pamiątkowy złoty medal. 

iejski Klub Sporto-
wy „Unia” Hrubie-
szów, Uczniowski 

Klub Sportowy „Jedynka” i  Sto-
warzyszenie „Hrubieszów na 
Rowerach” łącznie otrzymały 
248 tys. zł dotacji na realizację 

zadania publicznego „Wspiera-
nie i upowszechnianie kultury fi-
zycznej w roku 2022 r.” 10 lutego 
z  przedstawicielami organizacji 
Burmistrz Miasta Marta Majew-
ska podpisała umowy.

Miasto wsparło sport i rekreację  
M

Kolarze na premii 
w Hrubieszowie  
H rubieszów będzie na 

trasie tegoroczne-
go Tour de Pologne. 

W mieście zostanie zorgani-
zowana premia lotna. To do-
skonała okazja dla wszystkich 
mieszkańców do świętowania 
Jubileuszu 100-lecia Hrubie-
szowskiego Sportu. 

Tour de Pologne rozpocznie 

się 30 lipca. Drugi etap tego 
wyścigu o długości 204 km 
w całości zostanie rozegrany na 
Lubelszczyźnie. Rozpocznie się 
on w Chełmie. Na trasie dru-
giego etapu będą aż trzy premie 
lotne. Pierwsza w Hrubieszo-
wie, druga w Tomaszowie Lu-
belskim, a trzecia w Szczebrze-
szynie. Po drodze zaplanowano 

jeszcze dwie premie górskie IV 
kategorii. Ten etap kolarze za-
kończą na mecie w Zamościu. 

Wyścig jest znakomitą okazją 
do promocji walorów Hrubie-
szowa, jego zabytków, ale także 
naszych przedsiębiorców, któ-
rych zapraszamy do współpracy. 

W lutym w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 

Lubelskiego odbyło się spotka-
nie dyrektora generalnego wy-
ścigu Czesława Langa z przed-
stawicielami samorządów, któ-
re bezpośrednio zaangażowane 
są w organizację wyścigu na 
Lubelszczyźnie. W spotkaniu 
uczestniczyła Burmistrz Hru-
bieszowa Marta Majewska. 



SPORT12S
TR

O
N

A

Sekcja modelarstwa przy UKS 
„Jedynka” ma za sobą 15-lecie 
działalności. Ilu pasjonatów mo-
delarstwa przewinęło się w tym 
czasie przez szkolną modelarnię? 

Przez ostatnie 15 lat przez 
szkolną pracownię modelarską 
przewinęło się blisko dwustu za-
wodników i zawodniczek – to 
kilka pokoleń młodych mistrzów. 
Niektórzy byli tylko chwilę, inni 
zostali z nami przez lata, wielu 
z nich to dzisiejszy inżynierowie, 
technicy czy piloci. To miłe, że 
mogę obserwować jak dorastają 
i układają sobie życie gdy już „wy-
fruną” z modelarni”.

Sekcję modelarstwa przy 
Szkole Podstawowej nr 1 zało-
żono w 2006 r. Pan był pomysło-
dawcą. Spodziewał się Pan ta-
kich spektakularnych sukcesów? 

Jak każdy instruktor i zawod-
nik miałem marzenia i wytrwa-
le dążyłem do ich zrealizowania. 
Nasze wyniki to efekty wielolet-
niej ciężkiej pracy, zaangażowa-
nia ale również pokory i wiary. 
Setki przejechanych kilome-

trów, miejsc na świecie i w Eu-
ropie, które zwiedziliśmy, wiele 
przygód, poznawania nowych 
ludzi, chwil zwątpienia, radości, 
zdobycia niezliczonej ilość me-
dali, pucharów, podziękowań 
i dyplomów.

Należy podkreślić, że patrząc 
tylko na siebie nie dalibyśmy rady, 
musimy wzajemnie się wspierać, 
pozyskiwać sponsorów, a przede 
wszystkim jesteśmy niezmiernie 
szczęśliwi, że władze samorządowe 
miasta Hrubieszowa bardzo nam 
kibicują i wspierają finansowo.

Dziękuję wszystkim osobom, 
które nawet w najmniejszy sposób 
przyczyniły się do rozwoju mode-
larstwa w Hrubieszowie, każdy 
z Was wniósł tą przysłowiową ce-
giełkę dobra.

Nie sposób wymienić wszyst-
kich sukcesów zawodników Sek-
cji Modelarskiej. Ale może uda 
się chociaż te najważniejsze...      

Do najbardziej spektakular-
nych sukcesów międzynarodo-
wych UKS „Jedynka” można za-
liczyć złoty medal podczas Mi-

strzostw Świata w Kalifornii 
(USA) w 2019 r. Wtedy na ten 
sukces Polskiej Kadry Narodo-
wej zapracował nasz świetny za-
wodnik Piotr Wielosz-Hałasa. 
Natomiast w 2018 r.   zawodnicy 
UKS „Jedynka” - Dominik Skwa-
rek i Kacper Zbarachewicz razem 
z innymi reprezentantami Pol-
ski wywalczyli Mistrzostwo Eu-
ropy podczas zawodów modeli 
swobodnie latających w Bułgarii. 
Szczególnie wyróżniający się za-
wodnicy są członkami Kadry Na-
rodowej Modelarstwa Lotniczego 
i reprezentują Polskę podczas Mi-
strzostw Świata i Europy – w 2020 
roku do Kadry Narodowej został 
powołany Kuba Wezgraj.

Zawodnicy sekcji modelar-
skiej UKS „Jedynka” należą do 
ścisłej czołówki w naszym kraju, 
zarówno w klasyfikacji drużyno-
wej jak i indywidualnej. 

Możemy poszczycić się sporym 
dorobkiem medalowym. Zawod-
nicy naszego klubu w zawodach 
rangi mistrzostw Polski i Europy 
do tej pory wywalczyli 167 zło-

tych medali, 162 srebrne oraz 152 
brązowe medale.  Jesteśmy rozpo-
znawani w całej Polsce, a także na 
świecie, a my z dumą reprezentu-
jemy Miasto Hrubieszów. 

Czy zainteresowanie modelar-
stwem u uczniów przełożyło się  
na dalszy rozwój tej pasji i zami-
łowania do lotnictwa?  

Każdy rodzaj sportu niesie za 
sobą skarbiec różnych wartości. 
Modelarstwo to nauka cierpli-
wości, wytrwałości, często zno-
szenie trudu, niewygód, smak 
sukcesu i porażki. Najważniejsze 
jest jednak aby, podążać za tym 
co się kocha i inspiruje, nawet 
gdyby wydawało się, że jest to 
niemożliwe, bo nawet najmniej-
szy krok przybliża nas do speł-
nienia marzeń. Tłumaczę moim 
zawodnikom, że każda podjęta 
próba to swoista lekcja – krok 
w kierunku realizacji tego lub 
kolejnego celu. Porażka nie po-
winna nas zniechęcać ale podpo-
wiedzieć jak coś zmienić.

Tomasz Kwiatkowski jest jed-
nym z najstarszych modelarzy, 

którzy realizowali swoje pasje 
w UKS „Jedynka”. Obecnie ma 
25 lat i kończy studia na Wy-
dziale Lotnictwa Politechni-
ki Rzeszowskiej. Jednocześnie 
robi kurs dla pilotów. Tomek 
od początku działalności w sek-
cji modelarskiej bardzo lubił 
majsterkować i sklejać modele 
samolotów. Rozwinął w sobie 
tę pasję i na trwałe związał się 

z lotnictwem, także zawodowo. 
Wkrótce będzie latał samolota-
mi pasażerskimi. 

Warto w swoich dzieciach za-
szczepiać chęć do rozwijania 
własnych zainteresowań. Kto wie? 
Może będzie to cudowny początek 
czegoś naprawdę wielkiego?

Dziękuję za rozmowę. 

OD MODELI DO SAMOLOTÓW 

ROZMOWA Z LESZKIEM KRYSZCZUKIEM, POMYSŁODAWCĄ 
I ZAŁOŻYCIELEM SEKCJI MODELARSKIEJ PRZY UCZNIOWSKIM KLUBIE 
SPORTOWYM „JEDYNKA” W HRUBIESZOWIE. 

W tym roku przypada 100-le-
cie Hrubieszowskiego Sportu. 
Od jakiego wydarzenia datowa-
ny jest ten Jubileusz? 

- W kwietniu 1922 roku 
w Hrubieszowie założono To-
warzystwo Gimnastyczne Sokół. 
Właśnie to wydarzenie przyjęto 
za początek działalności sporto-
wej w Hrubieszowie. Po drugiej 
wojnie światowej w Hrubieszo-
wie działało wiele klubów spor-
towych. W 1945 roku założono 
Amatorski Klub Sportowy, a po-
tem Ludowy Klub Sportowy, 
których późniejszym spadko-

biercą stał się Miejski Klub Spor-
towy „Unia” Hrubieszów. Ponad-
to w naszym mieście działały 
także Kupiecki Klub Sportowy, 
Klub Sportowy Grom czy Zrze-
szenie Sportowe Ogniwo. Nie 
sposób wymienić wszystkich 
klubów, które prowadziły dzia-
łalność w Hrubieszowie. War-
to dodać, że bardzo aktywnie 
działały sekcje: bokserskie, ko-
larskie, piłki ręcznej, siatkowej 
i koszykowej. Natomiast obecnie 
w MKS „Unia” Hrubieszów dzia-
łają trzy: piłki nożnej, lekkiej at-
letyki i podnoszenia ciężarów.    

Jakimi największymi sukce-
sami może pochwalić się szero-
korozumiany sport w Hrubie-
szowie? 

- Trudno byłoby wymienić 
wszystkich medalistów z klu-

bów sportowych działających 
w Hrubieszowie przez całe stule-
cie. Tych medali i ich zdobywców 
byłyby setki. Najbardziej zna-
czącym i spektakularnym suk-
cesem wydaje się czwarte miej-
sce Ewy Mizdal podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie w 2012 
roku. Była ona wówczas zawod-
niczką sekcji podnoszenia cię-
żarów w MKS „Unia” Hrubie-
szów. Jednym z ciekawszych wy-
darzeń sportowych ostatnich lat 
był mecz piłki nożnej rozegrany 
w ramach 1/32 Pucharu Polski, 
pomiędzy grającą w klasie okrę-
gowej Unią Hrubieszów, a pierw-
szoligowym Górnikiem Zabrze. 
Piłkarze ze Śląska przyjechali 
do Hrubieszowa w najmocniej-
szym składzie. Obyło się bez nie-
spodzianek - Górnik wygrał ten 
mecz 9:0, ale zabrzanie nie mieli 

łatwo, pierwszą bramkę zdobyli 
dopiero po 21 minutach. 

W jaki sposób miasto zamie-
rza uczcić ten ważny i znaczą-
cy Jubileusz 100-lecia Hrubie-
szowskiego Sportu? 

- W tym roku wydano oka-
zjonalny kalendarz poświęco-
ny właśnie temu Jubileuszowi. 
Wkrótce w Hrubieszowie będzie-
my gościć kolarzy tegorocznego 
Tour De Polonge. Dzięki stara-
niom władz miasta zostanie zor-
ganizowana lotna premia tego 
wyścigu. Natomiast na wrzesień 
zaplanowano Jubileuszową Galę 
Sportową, podczas której zostaną 
nagrodzeni najbardziej zasłuże-
ni sportowcy i działacze klubów 
działających w Hrubieszowie. 

Dziękuję za rozmowę.

MEDALISTÓW BYŁY SETKI

ROZMOWA Z ARTUREM KERNEM, 
PRZEWODNICZĄCYM HRUBIESZOWSKIEJ RADY SPORTU.  


