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Cyfrowy 
urząd 
w Twoim 
domu

C yfrowy Urząd w Twoim 
domu – Elektroniczna 
Administracja blisko 
mieszkańców Miasta 

Hrubieszów to projekt re-
alizowany ze środków RPO 
Województwa Lubelskiego, 
którego celem jest zwiększe-
nie wykorzystania e-usług pu-
blicznych oraz wzrost dostęp-
ności e-usług dla mieszkańców 
poprzez wdrożenie zintegro-
wanej platformy wymiany da-
nych w Gminie Miejskiej Hru-
bieszów. W ramach projektu 
wdrożone będą następujące 
systemy i technologie infor-
matyczne:

• E-Dziennik,

• E-podatki,

• Elektroniczna 
Obsługa Rady,

• Platforma 
Projektowa,

• GIS (Geographic 
Information System),

• System 
E-wodomierz,

• System 
usprawniania 
zarządzaniem 
obsługi petentów.

W najbliższych latach Urząd 
Miasta  w ramach wdraża-
nia Strategii Rozwoju Miasta 
Hrubieszów na lata 2015-2020 
planuje zrealizować projekty 
dot. cyfryzacji administracji i 
rozwój e-usług dla społeczeń-
stwa. Wartość projektu wynosi 
ponad 2,5 mln zł.

Rządowe pieniądze 
dla Hrubieszowa
Miasto Hrubieszów otrzymało 5 mln dofinansowania na remont dróg

M i asto  Hrubieszów 
otrzymało  blisko 5 
mln zł dofinansowa-
nia z Funduszu Dróg 

Samorządowych na zadania 
o  wartości ponad 8 mln zł. To 
dotychczas najwyższe dofi-
nansowanie na budowę dróg,   

jakie udało się uzyskać.  Jest 
to najwyższe dofinansowanie 
wśród gmin powiatu hrubie-
szowskiego. Kwota zostanie 
przeznaczona na budowę ulic: 
Storczykowej,   Konwaliowej i 
Tulipanowej - wraz z chodnika-
mi, zjazdami do posesji, kanali-

zacją deszczową i oświetleniem 
ulicznym.

Łączny koszt zadania wynosi 
5 886 721,13 zł przy dofinanso-
waniu 3 531 972, 00 zł. Ponadto 
przebudowana zostanie droga 
gminna - boczna ul. Gródeckiej 
z kanałem deszczowym chod-

nikiem i oświetleniem. Łączny 
koszt zadania wyniesie 2 144 
728,34 zł przy dofinansowaniu 1 
286 837 zł. 

25 września br. bon na dofi-
nansowanie z rąk Wiceprezesa 
Rady Ministrów Jacka Sasina 
i Ministra Infrastruktury An-

drzeja Adamczyka odebrała 
burmistrz Marta Majewska. 
Inwestycje pochodzą z progra-
mu Fundusz Dróg Samorzą-
dowych i zostaną wykonane w 
przeciągu 12 miesięcy. Obecnie 
Miasto jest na etapie szukania 
wykonawcy.
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Nasza burmistrz w radzie

Burmistrz Marta Majewska 
została wiceprzewodni-
czącą Rady Rozwoju Ob-
szaru Gospodarczego. To 

nowy, 18-osobowy organ po-
wołany na podstawie przepisów 
ustawy o wspieraniu nowych 
inwestycji. Rada ma przedsta-
wiać opinie i wnioski w spra-
wach dotyczących prowadzenia 
działalności gospodarczej na te-

renie Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (TSSE) 
obejmującej właściwością woj. 
podkarpackie, mazowieckie i 
lubelskie, oraz proponować kie-
runki działań na rzecz poprawy 
otoczenia przedsiębiorstw i roz-
woju społeczno-gospodarczego 
obszaru.

W skład rady wchodzą pre-
zydenci miast, które są objęte 

strefą, członkowie zarządów 
województw i  powiatów, a 
także przedstawiciele bizne-
su oraz przedstawiciele woje-
wódzkich rad dialogu społecz-
nego.

Przewodniczącą została Kata-
rzyna Kalinowska, zastępca pre-
zydenta Radomia a drugim za-
stępcą Dariusz Bożek, prezydent 
Tarnobrzega.

Piękny jubileusz

J ózefa Kuźmińska, mieszkan-
ka  Hrubieszowa skończyła 
niedawno 103 lata. Życzenia 
dostojnej jubilatce złożyła 

burmistrz Marta Majewska. Pani 

Józefa urodziła się 18 września 
1916 r., czyli jeszcze w czasie 
I wojny światowej. W Hrubie-
szowie spędziła całe swoje życie 
i była świadkiem wielu wyda-

rzeń historycznych i przemian 
naszego miasta. Dziś jest skarb-
nicą wiedzy dla kilku młodszych 
pokoleń. Życzymy kolejnych lat 
w zdrowiu i pomyślności! 

Rubienalia 2019

Tańczyli poloneza na Rynku 

R ubienalia i Hrubieszowski 
Festiwal Smaków Świa-
ta (po raz pierwszy w 
Hrubieszowie) – to dwie 

imprezy, które 14 i 15 września 
przyciągnęły na Rynek tłumy 
mieszkańców naszego miasta. 
Do Hrubieszowa - w ramach 
Rubienalii - przyjechało kilka-
naście food trucków serwują-

cych kuchnię z całego świata. 
To nie koniec atrakcji: na scenie 
odbywały się występy artystycz-
ne, warsztaty i konkursy, a na 
stoiskach prezentowały się hru-
bieszowskie szkoły.

W drugi dzień Rubiena-
liów burmistrz Marta Majew-
ska wręczyła hrubieszowskiej 
młodzieży klucze do miasta. 

Uroczystości zaczęły się od 
poloneza z udziałem władz 
miasta, Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Hrubieszowskiej oraz 
mieszkańców Hrubieszowa. 
Podczas Rubienaliów gościli 
przedstawiciele miast partner-
skich z Sokala i Włodzimierza 
Wołyńskiego na Ukrainie. Na 
stoiskach swoje wyroby pre-

zentowały Koła Gospodyń 
Wiejskich z gmin Uchanie, 
Mircze i Horodło, miasto Hru-
bieszów, Hrubieszowski Dom 
Kultury, Klub Złotego Wieku, 
Klub Kolekcjonera. Z okazji 
619. rocznicy nadania praw 
miejskich burmistrz wręczyła 
berło króla Władysława Jagieł-
ły dyrektor HDK-u Emilii Fe-

liksiak oraz przedstawicielkom 
gmin Uchanie, Mircze, Dołho-
byczów i Horodło.

Tegoroczną nagrodę „Hrub-
cia” otrzymali: Teatr Piosenki 
Młyn, ks. Witold Bednarz, An-
toni Czerniak i Robert Maciej-
czyk. Tradycją Rubienaliów 
jest też konkurs na oryginal-
ną potrawę. W tym roku była 

to potrawa z fasoli. Komisja 
przyznała pierwsze miejsce 
Czesławie Kumie z KGW Mo-
dryń Kolonia za pasztet z fa-
soli, drugie  - KGW Uchanie 
za pierogi z fasoli i grzybów, 
trzecie - Barbarze Podłowskiej 
z Klubu Złotego Wieku. Na-
grody w konkursie wręczyła 
Marta Majewska.
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Remont na 
Zamojskiej

Trwa 
remont 
sieci

D o 30 października 2020 
r. ma się zakończyć mo-
dernizacja i przebudowa 
sieci wodociągowej na 

ul. Zamojskiej - od ulicy Piłsud-
skiego do skrzyżowania z ulicą 
Teresówka (łącznie z posesjami 
o numerach 175/177/179) oraz 
na ul. Leśmiana - osiedle domów 
jednorodzinnych. Wartość tych 
prac to prawie 3 mln zł. 

Nowe latarnie w mieście

Będzie widniej 
i bezpieczniej
U lice Grabowiecka i 

Świerkowa mają nowe 
oświetlenie uliczne. 
Łącznie na obu uli-

cach postawiono 26 słupów 
oświetleniowych. Dziewięć 
innych ustawiono między 
ul. Wodną, a os. Jagielloń-
skim (4 lampy), po jednej 
na ul. Zamojskiej, Ceglanej, 
Partyzantów, Nowe Osiedle i  
Wyzwolenia. Całkowita war-

tość tych inwestycji wyniosła 
ponad 220 tys. zł. 

Lampy hybrydowe i solar-
ne w 100 proc. wykorzystują 
energię odnawialną. W ciągu 
dnia czerpią energię ze słońca 
(w przypadku lamp solarnych) 
oraz słońca i wiatru (w przypad-
ku lamp hybrydowych), którą 
magazynują w akumulatorach. 
Energia ta jest używana do za-
silania lamp po zmroku. Lampy 

wykorzystują do oświetlenia 
diody LED. Jest to rozwiązanie 
wyjątkowo przyjazne dla środo-
wiska, gdyż wpływa na obniże-
nie emisji gazów cieplarnianych, 
w tym dwutlenku węgla. Niesie 
ze sobą również wiele korzyści 
ekonomicznych: niskie koszty 
eksploatacji i konserwacji, brak 
opłat za energię elektryczną, nie-
zależność od tradycyjnych źró-
deł energii, samowystarczalność.  

Drogowcy nie próżnują

Miejskie remonty

Dużo się dzieje na hrubie-
szowskich ulicach, z któ-
rych wiele doczekało się 
wreszcie upragnionego 

remontu. Na ul. Orzeszkowej 
położono 550 m nawierzchni 
z betonu asfaltowego. Popra-
wiono również studzienki ka-
nalizacyjne. Na ul. Sokalskiej 
wyremontowano odcinek o 
długości 158 m, a na ul. Świer-
kowej - 123 m. Koszt remon-
tów tych trzech ulic wyniósł 
ok. 230 tys. zł.

Dobiegł końca także remont ul. 
Leśmiana – drogi dojazdowej do 
ZOZ-u i ronda na ul. Basaja. Rów-
nież nową nawierzchnię otrzyma-
ło Rondo 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości. Koszt tych remon-
tów to ok. 37 tys. zł. 

Gmina Miejska Hrubieszów w 
ramach porozumienia z powiatem 
hrubieszowskim udzieliła dotacji 
celowej w wysokości 365 tys. zł na 
remont dróg powiatowych znajdu-
jących się na terenie miasta. Jest to 
połowa całkowitej kwoty przezna-

czonej na ten cel. Pozostałą część 
inwestycji sfinansuje powiat.

W ramach tej inwestycji wyre-
montowano już ul. Ciesielczuka od 
ul. Kilińskiego do mostu, ul. Ludną 
: odcinek od skrzyżowania do ul. 
Targowej (bez mostu) i ul. Targo-
wej od skrzyżowania z ul. Ludną 
do ul. Kruczej.

Zakończyła się też moderni-
zacja ul. Łaziennej, Kopernika i 
Kościuszki. Tu położono nową na-
wierzchnię i zrobiono kanalizację 
burzową.  Parking znajdujący się 

bezpośrednio przy ul. Łaziennej 5 
został wyremontowany prywatnie 
z inicjatywy jego współwłaścicieli. 
Pod koniec lipca zakończyły się 
również prace przy odwodnieniu 
wjazdów do garaży na ul. Listopa-
dowej. 

Na tym nie koniec. Burmistrz 
Marta Majewska podpisała także 
z umowę Nadleśnictwem Strzel-
ce na przebudowę drogi dojaz-
dowej do nowej siedziby nadle-
śnictwa. Umowa dotyczy drogi 
wewnętrznej (bocznej ul. Gra-

bowieckiej), której właścicielem 
jest miasto. W ramach umowy 
nadleśnictwo zobowiązało się do 
jej sfinansowania (koszt to ok. 52 
tys. zł.)

Do końca lipca przyszłego 
roku powinna się zakończyć 
również przebudowa drogi 
gminnej (boczna ul. Gródec-
kiej) z kanałem deszczowym 
i oświetleniem.  Ta inwestycja 
będzie kosztować ok. 2,1 mln zł. 
W tym samym terminie miasto 
planuje ukończenie  budowy 

dróg gminnych (za 5,8 mln zł) 
na Osiedlu Basaja w Hrubieszo-
wie. Chodzi o ul. Storczykową, 
Konwaliową i Tulipanową. Tutaj 
drogowcy muszą także przebu-
dować dwa skrzyżowania - drogi 
gminnej Storczykowej z drogą 
powiatową ul. Polną oraz drogi 
gminnej Storczykowej z drogą 
powiatową ul. Basaja „Rysia” i 
zbudować również dwa skrzyżo-
wania między ulicą Storczykową 
i Konwaliową oraz Storczykową 
i Tulipanową.

W Hrubieszowie remontowane są nie tylko główne ulice ale i mniejsze osiedlowe
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Docenili nasze miasto

Mamy super samorząd
N ieformalna Grupa Razem 

oraz władze Hrubieszowa 
zostały finalistami w ple-
biscycie „Super Samorząd 

2019”. Wręczenie nagród odby-
ło się na Zamku Królewskim w 
Warszawie. W konkursie udział 
wzięło 227 miejscowości, spo-
śród których jury wybrało 8 fina-
listów nagrody Super Samorząd. 
W tym gronie znalazły się Nie-
formalna Grupa Razem i Miasto 
Hrubieszów. Nagrodę odebra-
ła burmistrz Marta Majewska 
wspólnie z Małgorzatą Cios.

Super Samorząd to nagroda 
przyznawana za udaną współ-
pracę pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi lub niefor-
malnymi grupami aktywnych 
mieszkanek i mieszkańców, a 

władzami samorządowymi. No-
minowanymi do jej otrzymania 
są uczestnicy akcji Masz Głos, 
którym udało się przeprowadzić 
pozytywne zmiany w swoim oto-
czeniu, a także lokalne władze, 
które otworzyły się na dialog i 
wsparły realizację ich pomysłów. 
Miasto Hrubieszów i Niefor-
malna Grupa Razem zostali no-
minowani za działania na rzecz 
usprawnienia działania budżetu 
obywatelskiego. W swoje dzia-
łania zaangażowali różne grupy 
społeczne i zawodowe. Dzięki 
temu mieszkańcy Hrubieszowa 
mają wpływ na zmiany w budże-
cie obywatelskim, które - dzięki 
zaangażowaniu samorządu i 
społeczników - zostały szybko i 
sprawnie wprowadzone.

Gmina na 6

Hrubieszów 
z nagrodą

N asze miasto zostało na-
grodzone w drugiej edy-
cji plebiscytu Kuriera 
Lubelskiego „Gmina na 

6” organizowanym z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego. W tym roku kapitu-
ła plebiscytu nagrodziła gminy w 
kategorii pozyskiwania i wyko-
rzystywania funduszy unijnych. 
Hrubieszów otrzymał jedną z 
głównych nagród za realizację 
projektu „Budowa instalacji wy-
korzystujących odnawialne źró-
dła energii”. Statuetkę odebrał 
Paweł Wojciechowski, zastępca 
burmistrza Hrubieszowa.

Nagrodzony projekt obejmo-
wał wykonanie instalacji kolek-
torów słonecznych i fotowolta-
icznych wraz z pompami ciepła 
w Hrubieszowie. Instalacje służą 
indywidualnym mieszkańcom 
miasta. Jego ideą była ochrona i 
poprawa stanu środowiska natu-
ralnego i poprawa jakości życia 
mieszkańców.

Ogólna wartość projektu to 4,2 
mln zł,  z czego dofinansowanie 
z UE wyniosło 3,2 mln zł. Reszta 
to wkład własny Gminy Miejskiej 
Hrubieszów.

Nowy projekt pomocy

Miasto wspiera bezrobotnych
1 października rusza nowy pro-

jekt wspierający osoby bezrobotne 
z terenu Hrubieszowa. Na ten cel 
przeznaczono ponad 800 tys. zł. 
Projekt pod nazwą „Równe szan-

se na rynku pracy, czyli włączenie 
społeczne i zawodowe mieszkań-
ców Hrubieszowa” będzie reali-
zowany przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

Obejmie ona swoim wspar-
ciem 45 osób zamieszkałych 
na  terenie  Hr ubieszowa i 
zarejestrowanych w Powia-
towym Urzędzie Pracy jako 

osoby bezrobotne i korzysta-
jących ze świadczeń pomocy 
społecznej.

Każdy uczestnik tego pro-
gramu będzie objęty tzw. indy-

widualną ścieżką reintegracji 
i może liczyć na udział w spe-
cjalistycznych szkoleniach  w 
zależności od potrzeb uczest-
ników.

Konferencja z udziałem przedsiębiorców

Dyskutowali o strefie 
ekonomicznej i ulgach
27 czerwca w Hotelu 

Gniecki odbyła się 
konferencja skiero-
wana do przedsię-

biorców z terenu Hrubieszowa i 
gmin powiatu hrubieszowskiego. 
Wydarzenie zostało zorganizo-
wane przez burmistrza Hrubie-
szowa oraz TSSE Euro-Park Wi-
słosan Agencję Rozwoju Prze-
mysłu S. A.

Konferencja rozpoczęła się 
wystąpieniem burmistrz Marty 
Majewskiej. Temat nowych 
zasad funkcjonowania specjal-
nych stref ekonomicznych oraz 
zwolnień z podatku dochodo-
wego dla przedsiębiorców z 
terenu miasta i gmin powiatu 
hrubieszowskiego omówił Ja-
nusz Miś z TSSE Euro - Park 
Wisłosan.

Drugą prelekcję – o zasa-
dach zwolnień z podatku od 
nieruchomości dla hrubie-

szowskich przedsiębiorców 
- poprowadził Paweł Wojcie-
chowski, zastępca burmistrza 
Hrubieszowa.

Ostatnie wystąpienie wygło-
sił dyrektor Zakładu Karnego 
w Hrubieszowie płk Janusz 
Krotkiewicz, który zaprezento-

wał ofertę współpracy zakładu 
karnego z przedsiębiorcami.

Konferencja została objęta 
patronatem medialnym przez: 

TVP Lublin, Radio Lublin, 
Kronikę Tygodnia, Tygodnik 
Zamojski i portal LubieHru-
bie.pl
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Przed Hrubieszowskim 
Domem Kultury stanęła 
ścianka przedstawiająca tan-
cerzy z Zespół Pieśni i Tańca 

Ziemi Hrubieszowskiej  w tra-
dycyjnych strojach ludowych na 
pierwszym planie. Teraz każdy bę-
dzie mógł poczuć się jak tancerz i 
przy okazji zrobić niezapomnianą 
pamiątkę z pobytu w naszym mie-
ście. To jednak nie koniec nowych 
atrakcji HDK. W ramach warszta-
tów graffiti za

Domem Kultury powstał mural 
współtworzony przez najmłod-
szych mieszkańców Hrubieszowa 
i zamojską grupę Stforky. Nato-
miast na terenie Hrubieszowskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
powstała ścieżka edukacyjna dla 
dzieci i młodzieży. 

Święto Strzelca 
Konnego

P o raz piąty hrubieszowskie 
błonia gościły uczestników 
Święta Strzelca Konnego. 
Co roku impreza cieszy się 

coraz większym zainteresowa-
niem i przyciąga tłumy widzów. 
Podobnie było w tym roku. 

W programie znalazły się 
m.in. festyn militarny, pokazy 
jeździeckie, pokaz jazdy tere-
nowej i strzelanie z broni krót-
kiej.

 Tegoroczne zawody w po-
szczególnych konkurencjach 
wygrali:

 Militari kl. L: Patryk Sagan 
(koń Parmezan) z 2. Pułku Strzel-
ców Konnych – nagrody ufundo-
wał burmistrz Hrubieszowa

 Militari kl. LL: szer. Karolina 
Salamon (koń Cashira) z 2. Lu-
belskiej Brygady Obrony Tery-
torialnej – nagrody ufundowała 
firma mundurowa Kawaleria 
Czarnecki)

Tegorocznym zwycięzcą V 
Memoriału mjr. Michała Radzi-
mińskiego został Artur Brzozow-
ski na koniu Historia z 9. Pułku 
Ułanów Małopolskich. Zwycięz-
ca otrzymał pamiątkową szablę 
ufundowaną przez Fundację Nie-
podległości.

Organizatorem imprezy byli: 
Stowarzyszenie Szwadron Ziemi 
Hrubieszowskiej im. 2. Pułku 
Strzelców Konnych, Fundacja 
Niepodległości i Miasto Hrubie-
szów. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli: prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzej Duda, burmistrz Hrubie-
szowa Marta Majewska i Mar-
szałek Województwa Lubelskiego 
Jarosław Stawiarski.

 Patronat medialny: TVP 
Lublin, Polskie Radio Lublin, 
wPOLSCE.pl, TVP Info, Polska 
Zbrojna, wPOLITYCE.pl, Sieci, 
wSieci Historii. 

Sprzątanie świata  
w Hrubieszowie

20-22 września w całym kraju po raz kolejny odbywała się  akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2019 r.” 
Akcja objęła również Hrubieszów. Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa sprzątała teren Miejskiego 
Przedszkola nr 3 razem z jego podopiecznymi.  W akcji wziął udział także zastępca burmistrza - Paweł 
Wojciechowski i pracownicy Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy przeprowadzili akcję 
zbierania śmieci na Huczwie.

Biegi patriotyczne w SP 1

24 września uczniowie 
i pracownicy SP 1 
w Hrubieszowie 
oraz dzieci z miej-

skich przedszkoli uczcili pamięć 
obrońców naszej Ojczyzny. 
Biegi patriotyczne Bohaterom 
Września odbyły sie już po raz 
20-ty. Patronat nad uroczysto-

ścią objęła Pani Marta Majew-
ska - Burmistrz Miasta Hru-
bieszowa. Patronat medialny 
objął Dziennik Wschodni oraz 
portal LubieHrubie.pl. Dzieci z 
uśmiechami na ustach rywali-
zowały na różnych dystansach 
przy aplauzie kolegów i kole-
żanek oraz rodziców. Wszyscy 

uczestnicy tradycyjnie zostali 
nagrodzeni pamiątkowym dy-
plomem, jabłkiem oraz oceną 
celującą z wychowania fizycz-
nego. Najlepsi dostali medale i 
statuetki. Jednak najważniejsze 
było okazanie wdzięczności 
tym, którzy walczyli o naszą 
wolność. koleżanek oraz ro-

dziców. Wszyscy uczestnicy 
tradycyjnie zostali nagrodze-
ni pamiątkowym dyplomem, 
jabłkiem oraz oceną celującą z 
wychowania fizycznego. Naj-
lepsi dostali medale i statuetki. 
Jednak najważniejsze było oka-
zanie wdzięczności tym, którzy 
walczyli o naszą wolność.

Atrakcja przed HDK-iem
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Wybory

Nowe zarządy osiedli
AKTUALNY WYKAZ PRZEWODNICZĄCYCH ORGANÓW 
WYKONAWCZYCH JEDNOSTEK 
POMOCNICZYCH MIASTA (SAMORZĄDÓW OSIEDLI
 I SOŁECTWA)

Osiedle Żeromskiego - Zdzisław Szczęk (kadencja 2017-2021)
Osiedle Garnizon - Katarzyna Partyka (kadencja 2017-2021)
Osiedle Piłsudskiego - Paweł Zając (kadencja 2019-2024)
Osiedle Kolejarz - Danuta Kowalska (kadencja 2019-2024)
Osiedle Pobereżany - Bogdan Patkowski (kadencja 2019-2024)
Osiedle Podgórze - Małgorzata Cios (kadencja 2019-2024)
Osiedle Jagiellońskie - Lucyna Żołnierczuk (kadencja 2019-2024)
Osiedle Śródmieście - Sławomir Kędziera (kadencja 2019-2024)
Osiedle Zielone - Henryka Letnianczyn (kadencja 2019-2024)
Osiedle Polna - Tomasz Wojciech Antoniuk (kadencja 2019-2024)
Sołectwo Sławęcin - Józef Bojarczuk (kadencja 2019-2023) Artur Kern został wybrany 

przewodniczącym Miej-
skiej Rady Sportu. Taki był 
wynik tajnego głosowania 

podczas posiedzenia rady, w któ-
rym wzięli udział: Marta Majew-
ska, burmistrz Hrubieszowa oraz 
członkowie MRS: Artur Kern, Da-
nuta Muzyczka, Krzysztof Brud-
nowski, Paulina Banaszek, Tomasz 
Magdziak, Marek Kitliński, Marek 

Watras, Jan Zderkiewicz, Jarosław 
Łukiewicz, Mirosław Kamień, 
Henryk Lebiedowicz, Krzysztof 
Marchewka, Leszek Otręba, Ma-
riusz Puczyk, Wojciech Różański i 
Marek Wołos.

Funkcję wiceprzewodni-
czących będą pełnić Krzysztof 
Brudnowski i Tomasz Szlonzak. 
Sekretarzem MRS został Marek 
Kitliński. 

Burmistrz dała przykład

Krew ratuje życie 

W arto zostać dawcą. 
To tylko chwila, a 
możemy uratować 
czyjeś życie. Tere-

nowe akcje poboru krwi od-
bywają się regularnie w Hru-
bieszowskim Domu Kultury. 
Krew oddała również Marta 
Majewska, burmistrz Hrubie-
szowa. W HDK była też obec-
na Zuzia Korycka z Polskiego 

Czerwonego Krzyża - Odział 
Hrubieszów. 

Zachęcamy do wzięcia udziału: 
harmonogram terenowych akcji 
poboru krwi jest dostępny na 
stroniehttps://www.rckik.lublin.
pl/terenowe-akcje-poboru-krwi.
html. Warto zajrzeć również na 
fb Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Lublinie.

SP 1

Ja za 20 lat
SP 2

Mamy pracownię!

W Szkole Podstawowej nr 
2 otwarto uroczyście 
nową pracownię biolo-
giczną. Szkoła otrzyma-

ła na nią 35 tys. zł z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Dotacja 

została przyznana w wyniku kon-
kursu, w którym  szkoła wzięła 
udział i jako jedyna w całym po-
wiecie została nagrodzona. To za-
sługa m.in. autorek nagrodzonego 
w konkursie filmu - Małgorzaty 
Kołodziejczyk i Jagody Mazurek.

S zczególny wymiar miały te-
goroczne Regionalne Ob-
chody Święta Lasu RDLP 
w Lublinie. Uroczystości 

zorganizowano w Hrubieszowie 
w roku jubileuszu 75-lecia lu-
belskiej dyrekcji LP. Wydarzenie 
rozpoczęło się od mszy świętej. 
Po jej zakończeniu dokonano 
zasadzenia pamiątkowego dębu 
„Niepodległy” oraz otwarcia i 
pobłogosławienia nowej siedziby 
Nadleśnictwa Strzelce.

Wśród gości przybyłych na te 
uroczystości znaleźli się m.in. 
reprezentanci władz rządo-
wych, parlamentarzyści, przed-
stawiciele władz wojewódzkich 
i samorządowych, dowódcy 
służb mundurowych, władze 
uczelniane oraz przedstawicie-
le instytucji współpracujących 
z Regionalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych w Lublinie i part-
nerów związanych z lasem co-
dzienną pracą. 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Hrubieszo-
wie zostali wyróżnieni w 
Ogólnopolskim Konkursie 

Plastyczno-Literackim „Ja za 20 
lat” pod patronatem „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”.  Jury doceniło 

prace: Huberta Wawryka, kl. II 
a (opiekun Małgorzata Serafin), 
Nikoli Pietryny, kl. III b, (opiekun 
Katarzyna Sztuk), Aleksandry 
Kruk, kl. VI b, Jakuba Chomia-
ka, VI c i Nikoli Smyk, kl. VIII c 
(opiekun  Barbara Mielniczuk)

Święto lasu
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Rowerowe 
dobro 
po raz drugi 
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W tym roku ks. Witold 
Bednarz postanowił 
po raz drugi wybrać 
się w charytatyw-

ną wyprawę na rowerze - tym 
razem do Odessy na Ukrainie. 
Podczas akcji „Łączy nas nie 
tylko piłka” zbierał pieniądze 
na stroje dla najmłodszych 
piłkarzy MKS Unii  -”Żelków 
Hrubieszów”.  Ks. Witold wy-
ruszył w trasę 30 lipca i dotarł 
do Odessy 10 sierpnia. W cza-
sie jego podróży trwała zbiórka 

pieniędzy i licytacje charyta-
tywne: zwiedzanie zakładu kar-
nego, koszulka Roberta Lewan-
dowskiego czy spływ kajakowy 
z burmistrz Hrubieszowa.  
Dzięki zebranej kwocie młodzi 
piłkarze otrzymają sprzęt spor-
towy i nowe stroje.   P o d c z a s 
pierwszej edycji akcji w 2018 r. 
ks. Witold pojechał na rowerze 
na Gibraltar. Wówczas zbierał 
środki na rehabilitację małej 
Zuzi - mieszkanki Hrubieszo-
wa. 

W Hrubieszowie wy-
brano nowe władze 
niektórych osiedli. W 
osiedlu Śródmieście 

przewodniczącym został Sławo-
mir Kędziera,  zastępcą - Alicja 
Najczuk, członkami: Irena Ku-
diuk,  Ewa Mazur i Krystyna Pa-
nasiewicz.

 Henryka Letnianczyn po-
nownie będzie pełnić funkcję 
przewodniczącej osiedla „Zie-
lone”. Do zarządu wybrano w 
wyborach Jacka Czerkawskiego, 
Agnieszkę Kaczoruk, Katarzynę 

Skrok i Artura Wojtiuka. Zebra-
nie Mieszkańców osiedla „Zielo-
ne” było rekordowe pod wzglę-
dem frekwencji w tegorocznych 
zebraniach osiedlowych.  Wzięło 
w nim udział 80 osób na 502 
uprawnionych.

Nowe władze wybrali także 
mieszkańcy osiedla Polna. Prze-
wodniczącym ponownie został 
Tomasz Wojciech Antoniuk. Do 
zarządu weszli też: Irena Ligaj, 
zastępca przewodniczącego oraz 
członkowie: Bożena Florek, Józef 
Pogwizd i Darek Kuśmierek.

Po wyborach 
Rady Sportu 
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Jubileusz ogrodów 

C złonkowie hrubieszow-
skich ogrodów działko-
wych obchodzili swoje 
święto: 30 lat działalności 

Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego „Krokus” i 35-lecie ROD 

„Semafor”.  Działkowcy podzię-
kowali również za pracę Janinie 
Dziechciaruk, dotychczasowe-
mu wiceprezesowi Rejonowego 
Związku Działkowców, która 
przeszła na emeryturę.

Po d z i ę k ow a n i a ,  n a g ro -
dy konkursowe i  l i s ty  gra-
t u l a c y j n e  d l a  j u b i l a t ó w 
w r ę c z y ł a  M a r t a  M a j e w -
s k a ,  b u r m i s t r z  H r u b i e -
szowa. 

 Miejskie dożynki
1  w r z e ś n i a  w  S a n k t u -

ar ium Matki  B ożej  S oka l-
s k i e j  o d by ł y  s i ę  d o ż y n k i 
miejskie połączone z mszą 
o d p u s t o w ą .  W  u r o c z y -

s t o ś c i a c h  u c z e s t n i c z y -
l i  p r z e d s t a w i c i e l e  w ł a d z 
s a m o r z ą d o w y c h ,  w  t y m 
Marta Majewska, burmistrz 
Hr ubieszowa,  Anna Naja , 
przewodnicząca rady miej-

skiej  oraz członkowie hru-
bieszowskich  Rodzinnych 
O g r o d ó w  D z i a ł k o w y c h . 
Mszy  prze wo dniczy ł  opat 
zakonu cystersów o.  Euge-
niusz Augustyn.

31 sierpnia w restaura-
cji Kasieńka odbył 
się III Turniej im. 
Henry’ego Orenste-

ina o puchar Burmistrza Miasta 
Hrubieszowa. Wzięło w nim 
udział 25 graczy. Wydarzenie jest 
kontynuacją wcześniejszych tur-
niejów pokera, które rozpoczęły 
się z inicjatywy estońskiego po-
kerzysty Janar Kokka i miały na 
celu przybliżenie sylwetki wybit-

nego konstruktora i pokerzysty 
pochodzącego z Hrubieszowa 
- Henry’ego Orensteina. W tym 
roku turniej odbył się z inicja-
tywy Marcina Pachniewskiego 
i „Legalny – Poker”. Puchary i 
nagrody w turnieju ufundowa-
ła Marta Majewska, burmistrz 
Hrubieszowa.

Puchar „best hand” powę-
drował do Emila z Chełma za 
pokera. Najlepszą wśród kobiet 

byłą Iwona Pachniewska (Hru-
bieszów). III miejsce i puchar 
trafił do Damiana Lewandow-
skiego (Hrubieszów/Rzeszów), II 
miejsce zajął Robert z Chełma, a 
zwyciężył Kamil Zglinicki z Hru-
bieszowa.

Robert i Kamil wygrali rów-
nież pakiety wyjazdowe na Fe-
stiwal Pokerowy do Pragi i mają 
szansę zagrać w turnieju o łącznej 
puli 200 tys. zł

Poker 
w Hrubieszowie

Mamy nowe chodniki

P rzed Stokrotką przy ul. Pił-
sudskiego powstał nowy 
chodnik. Inwestycja była 
możliwa dzięki porozu-

mieniu zawartemu pomiędzy 
Gminą Miejską Hrubieszów i 
Hrubieszowską Spółdzielnią 
Mieszkaniową na zagospoda-
rowanie tego terenu. Miejska 
Służba Drogowa zainstalowała tu 
również ławki. Wartość inwesty-
cji - 10 tys. zł.

Na ul. Wyzwolenia powsta-
je  obecnie  nowy chodnik, 
którego budową zajmuje się 
Miejska Służba Drogowa. In-
westycja będzie miała około 
200 m długości i 1,60 m sze-

rokości. Chodnik będzie roz-
poczynać się od wjazdu na ul. 
Ceglaną przy placu zabaw i 
zakończy się przy wjeździe 
prowadzącym do Powiato-

wego Centrum Pomocy Ro-
dzinie (również ul. Ceglana).  
Rozpoczęły się również prace 
remontowe chodnika na ul. 
Żeromskiego.
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Rocznice

Hrubieszów zawsze pamięta

Imieniny Staszica

20 sierpnia 1847 r. w 
Hrubieszowie uro-
dził się Bolesław 
Prus - jeden z naj-

ważniejszych i najwybitniejszych 
pisarzy w historii polskiej lite-
ratury. Z okazji przypadających 
urodzin najsłynniejszego hru-
bieszowianina, burmistrz Marta 
Majewska -  i zastępca Burmi-
strza Paweł Wojciechowski zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem Bo-
lesława Prusa w parku miejskim 
oraz pod tablicą pamiątkową 
znajdującą się na murach pleba-
nii - miejsca urodzenia pisarza. 
Aleksander Głowacki - bo tak w 
rzeczywistości nazywał się Prus - 
zasłynął nie tylko jako pisarz, ale 
również jako prozaik i nowelista, 
publicysta okresu pozytywizmu, 
współtwórca polskiego realizmu, 
myśliciel i popularyzator wiedzy 
oraz działacz społeczny. 

Sprzątanie mogił

29 sierpnia, z inicjaty-
wy burmistrz Marty 
Majewskiej  pra-
cownicy Miejskiej 

Służby Drogowej i żołnierze 2. 

Hrubieszowskiego Pułku Roz-
poznawczego przeprowadzili 
wspólną akcję sprzątania i odna-
wiania mogił poległych żołnierzy 
na hrubieszowskim pomnik w 
lesie Dębinka.  Akcja objęła rów-
nież pomnik w lesie Dębinka.

Rocznica wybuchu wijny 
1 września 2019 r. na cmenta-

rzu wojennym w Hrubieszowie 
odbyły się uroczystości w 80. 
rocznicę wybuchu II wojny świa-

towej. Wcześniej , o godz. 4.45 
żołnierze 2. Hrubieszowskiego 
Pułku Rozpoznawczego pełnili 
warty honorowe na cmentarzu 
wojennym, przy pomniku na 
Rynku Miejskim oraz przy po-
mniku w lesie Dębinka. O godz. 
8:30 na cmentarzu wojennym 
rozpoczęły się uroczystości pa-
triotyczne. Po wciągnięciu flagi 
państwowej na maszt i odśpie-
waniu hymnu, Proboszcz parafii 

pw. Ducha Świętego ks. Marek 
Giergiel odmówił modlitwę w 
intencji poległych. Następnie 
przemówienie okolicznościo-
we wygłosiła Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa Marta Majewska. 
Kwiaty i znicze pod pomnikami 
złożyli: Burmistrz Miasta Hru-
bieszowa Marta Majewska i Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Anna 
Naja w asyście Straży Miejskiej 
oraz przedstawiciele lokalnego 

samorządu, delegacje służb mun-
durowych, kombatanci i dele-
gacje szkół. Po uroczystościach 
Burmistrz Marta Majewska i 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Anna Naja w asyście Straży Miej-
skiej złożyły również kwiaty pod 
pomnikiem w lesie Dębinka. O 
godz. 9:30 w kościele pw. Ducha 
Świętego odbyła się Msza św. w 
intencji Ojczyzny i poległych w 
kampanii wrześniowej.

17 września - pamiętamy

17 wrześni a na cmen-
tarzu wojennym w 
Hrubieszowie od-
były się uroczysto-

ści patriotyczno - religijne w 80. 
rocznicę napaści Armii Czerwo-
nej na Polskę oraz z okazji Dnia 
Sybiraka. Uroczystości rozpo-
częły się od wciągnięcia flagi 
państwowej na masz. Następnie 
przemówienie okolicznościowe 
wygłosił Zastępca Burmistrza 
Miasta Hrubieszowa Paweł 
Wojciechowski. Apel pamięci w 
asyście kompanii honorowej 2. 
Pułku Rozpoznawczego odczy-
tała podporucznik Magdalena 
Kwaśniak. Po salwie honorowej 

kwiaty i wieńce na pomnikach 
złożyli: Zastępca Burmistrza 
Paweł Wojciechowski, Przewod-
nicząca Rady Miejskiej Anna 
Naja i Radny Rady Miejskiej 
Wiesław Bańka w asyście Straży 
Miejskiej oraz przedstawiciele 
samorządów, duchowieństwa, 
służb mundurowych, organi-
zacji kombatanckich i szkół. Po 
uroczystościach na cmentarzu 
odbyła się Msza św. w intencji 
Ojczyzny celebrowana przez ks. 
Prałata Andrzeja Puzona. Po 
Mszy delegacja Miasta Hrubie-
szowa złożyła również kwiaty 
pod Pomnikiem Partyzanta przy 
lesie Dębinka.

Anna Naja i Radny Rady Miej-
skiej Wiesław Bańka w asyście 
Straży Miejskiej oraz przedsta-
wiciele samorządów, duchowień-
stwa, służb mundurowych, orga-
nizacji kombatanckich i szkół. Po 
uroczystościach na cmentarzu 
odbyła się Msza św. w intencji 
Ojczyzny celebrowana przez ks. 
Prałata Andrzeja Puzona. Po 
Mszy delegacja Miasta Hrubie-
szowa złożyła również kwiaty 
pod Pomnikiem Partyzanta przy 
lesie Dębinka.
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Rocznice

Hrubieszów zawsze pamięta
Będzie film o rewitalizacji

W sierpniu Hrubieszów gościł 
ekipę filmową, która realizowa-
ła produkcję dla Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju. To jeden z 
punktów kampanii promującej 
działania wszystkich miast biorą-
cych udział w projekcie „Modelo-
wa Rewitalizacja Miast”. Hrubie-
szów jest jednym z dwudziestu 
takich ośrodków. 

Uczestnicy produkcji opo-
wiedzieli o etapach projektu 
„Modelowej Rewitalizacji Miast 
w Hrubieszowie”, konsultacjach 
społecznych z mieszkańcami, 
efektach projektów prowadzo-
nych w ramach rewitalizacji oraz 
planach na najbliższe lata.

Film ukaże się pod koniec br. 
na stronie Urzędu Miasta Hru-
bieszów i stronie internetowej 
rewitalizacji Hrubieszowa.

 

Odwiedzili pielgrzymów

Miasto pomaga niewidomym
P aweł Wojciechowski, 

zastępca burmistrza 
i Wojciech Sołtysiak, 
wicestarosta  goś c i l i 

w Staszowie, gdzie razem z 
pielgrzymami wzięli udział 
w uroczystości z okazji „pół-
metku” 36. Pieszej Pielgrzym-

ki Zamojsko - Lubaczowskiej 
na Jasną Górę.

Pielgrzymów w Staszowie 
odwiedziły rodziny, przyjaciele 

i przedstawiciele władz samo-
rządowych. Tam odbył się także 
wspólny Apel Jasnogórski i pre-
zentacja wszystkich grup.

M arta Ma-
j e w s k a , 
burmistrz 
H r u b i e -

szowa przekazała na 
ręce prezes Zarzą-
du Koła Polskiego 
Związku Niewido-
mych w Hrubie-
szowie, Łucji Hojdy 
umowę na dotację 
szkoleń dla osób 
niewidomych i sła-
bowidzących. W 
ramach dotacji Koło 
PZN przeprowadzi 
szkolenie grupowe 
dla 8 osób, zatrudni 
instruktorów oraz 
zakupi niezbędne 
pomoce rehabilita-
cyjne.
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Nagrody dla najlepszych
Czterdziestu czterech uczniów z Hrubieszowa otrzymało jednorazowe stypendia  za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu za rok szkolny 2018/2019. Na ten cel 
przeznaczono 15 tys. zł. Nagrody wręczyła Marta Majewska, burmistrz miasta. Uroczystości zakończone słodkim poczęstunkiem odbyły się w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Udana impreza

Tłumy na miejskim festynie

29 czerwca na terenie 
Hrubieszowskiego 
Ośrodka Sportu i 
Rekreacji odbył się 

coroczny festyn miejski. W tym 
roku wydarzenie było połączone 
z obchodami 25-lecia 2. Hrubie-
szowskiego Pułku Rozpoznaw-
czego.

Uro c z y s to ś c i  w o j s k o w e 
z  u d z i a ł e m  J a c k a  S a s i n a , 
wiceprezesa Rady Ministrów 

rozpoczęły się od mszy św. 
w kościele parafialnym pw. 
Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy. W trakcie uroczystości 
wręczono medale, odznacze-
nia i  odznaki pamiątkowe. 
Burmistrz Marta Majewska i 
zastępca Paweł Wojciechowski 
otrzymali odznakę pamiątko-
wą 2. Hrubieszowskiego Pułku 
Rozpoznawczego. Ponadto z 
okazji jubileuszu płk Artur 

Jakubczyk, dowódca jednost-
ki przekazał na ręce burmistrz 
medal okolicznościowy z oka-
zji 25-lecia pułku. Uroczy-
stości wojskowe zakończyła 
defilada i pokazy wyszkolenia 
zwiadowców 2. Pułku Rozpo-
znawczego.

Po południu rozpoczął się 
Hrubieszowski Festyn Mili-
tarny, podczas którego od-
były się pokazy sprzętu woj-

skowego,  a  Hrubieszowski 
Dom Kultur y przygotował 
dla wszystkich wiele atrakcji. 
Ponadto odbył się fireshow 
Grupy Hesper yda i  pokaz 
zumby w wykonaniu Irminy 
Pedo. Uczestnicy festynu tra-
dycyjnie mieli do dyspozycji 
ogródek z cateringiem. 

Na  m a ł e j  s c e n i e  z apre -
z e n t o w a ł y  s i ę  z e s p o ł y : 
Przasnyccy Orelowcy, Face 

to Face i  Hubal.  Natomiast 
na  dużej  wystąpi ły  g wiaz-
dy wieczoru:  Sidney Polak 
i  z e s p ó ł  R a z ,  D w a ,  Tr z y. 
Festyn  zakończyła  dysko-
teka.

Organizatorami wydarzenia 
byli: Miasto Hrubieszów, 2. Hru-
bieszowski Pułk Rozpoznawczy, 
Hrubieszowski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji i Hrubieszowski Dom 
Kultury.

Patronat honorowy nad wyda-
rzaniem objęła burmistrz Marta 
Majewska.

Sponsorzy: Orlen Paliwa Sp. 
z o. o., Browar Sulewski, Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe 
„Pryzmat”, Hotel & Restauracja 
Gniecki, Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „WIST”, Przedsię-
biorstwo Handlowo – Usługowe 
„DREAMS” Z. Cyc, Doradztwo 
i Reklama Sp. z o. o. 
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Piłkarski turniej

Pułk na medal

2 . pułk rozpoznawczy z 
Hrubieszowa zwyciężył w 
V Turnieju Służb Mundu-
rowych w Piłce Nożnej im. 

kpr. mgr. Wojciecha Kowalczu-
ka. W zawodach uczestniczyło aż 
13 drużyn służb mundurowych 
z województwa lubelskiego i 
Ukrainy. Turniej otworzył płk Ja-
nusz Krotkiewicz witając wszyst-
kich uczestników, a przede 
wszystkim rodziców tragicznie 
zmarłych kpr. mgr. Wojciecha 

Kowalczuka oraz kpr. Kamila 
Bajerczaka. Mecze były rozgry-
wane w ponad 30-stopniowym 
upale, co dawało się mocno we 
znaki wszystkim uczestnikom. 
Ostatecznie w finale żołnierze 2 
pułku rozpoznawczego z Hru-
bieszowa pokonali 1:0 funk-
cjonariuszy Aresztu Śledczego 
z Lublina. 3 miejsce wywalczył 
Zakład Karny z Opola Lubelskie-
go. Za najlepszego bramkarza 
turnieju uznano Marcina Male-

sę z AŚ w Lublinie, a najlepszym 
strzelcem został Mariusz Musiał 
z 2 pułku rozpoznawczego. Or-
ganizatorzy przyznali też wyróż-
nienia dla najstarszego uczest-
nika, którym okazał sie Mariusz 
Ziembiński, oraz w kategorii fair 
play, gdzie statuetkę otrzymał 
Igor Kożarka z Ukrainy. 

Puchary dla najlepszych wrę-
czała Marta Majewska, burmistrz 
Hrubieszowa oraz płk Janusz 
Krotkiewicz.

Uroczystości

Święto wojska

15 sierpnia w Hru-
bieszowie odbyły 
się uroczystości z 
okazji Święta Woj-

ska Polskiego. Po mszy, którą 
celebrował ks. prałat Andrzej 
Puzon uroczystości przenio-
sły się na plac przy pomniku 
8. Pułku Piechoty. Po hymnie 

odczytano apel pamięci, na-
stępnie kompania honorowa 
2. Pułku wykonała salwę ho-
norową.

Kwiaty i wieńce pod pomni-
kiem złożyły władze Hrubieszo-
wa i przedstawiciele lokalnego 
samorządu, delegacja 2. Hrubie-
szowskiego Pułku Rozpoznaw-

czego, służby mundurowe i kom-
batanci.

Po uroczystościach bur-
mistrz Marta Majewska i za-
stępca burmistrza Paweł Woj-
ciechowski złożyli kwiaty na 
pomnikach i grobach żołnie-
rzy walczących i poległych za 
ojczyznę.

Uroczyste otwarcie boisk

„Trójka” na sportowo

W Szkole Podstawo-
wej nr 3 odbyło się 
uroczyste otwarcie 
kompleksu boisk i 

obiektów lekkoatletycznych. 
Projekt  został  dof inanso-

wany ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 
zadania inwestycyjnego w 
ramach Programu Rozwo-
ju Szkolnej Infrastruktury 
Sportowej.

W skład kompleksu wcho-
dzą swa boiska wielofunkcyj-
ne, na których można grać w 
siatkówkę, piłkę ręczną, tenisa 
oraz badmintona.   Kompleks 
wyposażony jest także w czte-

rotorową bieżnię o długości 60 
m, skocznię do skoku w dal, 
siłownię zewnętrzną i boisko 
do ringo.

Nowoczesne i funkcjonalne 
boiska kosztowały prawie 2 mln 

zł, z czego ponad 560 tys. zł to 
dofinansowanie z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej.

Na uroczystym otwarciu 
obiektu  obecni  by l i  m. in . 
Jacek Sasin, wiceprezes Rady 

Ministrów,  Marta  Majew-
ska, burmistrz Hrubieszowa, 
Mar yla  Symczuk,  starosta 
hrubieszowski, ks. proboszcz 
Wiesław Oleszek i zaproszeni 
goście.
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Wybory najpiękniejszej pod 
patronatem burmistrza Miasta

Mamy miss!

W Hrubieszowskim Domu Kultury odbył się kon-
kurs Miss Powiatu Hrubieszowskiego 2019. O 
tytuł ubiegało się sześć kandydatek.

Jury zdecydowało się przyznać tytuł Miss Po-
wiatu Hrubieszowskiego Anicie Szopińskiej (na zdjęciu) 
– nagrodę w postaci biżuterii ufundowała starosta powiatu 
hrubieszowskiego Maryla Symczuk, a Biuro Podróży Mode-
na Travel z Hrubieszowa ufundowało wycieczkę do Buda-
pesztu. 

Pierwszą wicemiss została Katarzyna Sznura – nagrodę 
1000 zł ufundowała burmistrz Marta Majewska, a wycieczkę 
do Pragi przedsiębiorca Piotr Kot i radny gminy Werbkowi-
ce Marek Pietruk.

Drugą wicemiss wybrano Aleksandrę Szymko – nagrodę 
500 zł do zrealizowania w sklepie jubilerskim Białaccy ufun-
dował wójt gminy Hrubieszów Tomasz Zając. 

III wicemiss została Angelika Głuch – nagrodę ufundo-
wała Cukrownia Werbkowice. 

IV wicemiss, Oliwia Kozdrój otrzymała nagrodę ufundo-
waną przez Piotra Kot i Marka Pietruka

Tytuł Miss Publiczności powędrował do Katarzyny Sznu-
ry – nagrodę ufundowali Marek Pietruk i Piotr Kot. 

Tytuł Miss Foto i sesję fotograficzną ufundowaną przez 
Sławomira Kędzierę otrzymała Aleksandra Szymko. Decy-
zją internautów tytuł Miss Internetu otrzymała Anita Szo-
pińska.

W Hrubieszowie odbyła 
się kolejna edycja akcji 
Narodowe Czytanie. 
„Bohaterem” imprezy 

była tym razem „Katarynka” – 
jedna z ośmiu nowel wybranych 
na tegoroczne święto czytania. 
Organizatorzy zaprosili wszyst-
kich chętnych na spotkanie z jej 
autorem – hrubieszowianinem 
Bolesławem Prusem na kawę i 
ciastko do parku miejskiego, w 
którym przy dźwiękach „praw-
dziwej” katarynki można było 
słuchać lektury i spędzić miłe 
popołudnie przy zabawie. Był 

konkurs wiedzy o życiu Prusa, 
koło fortuny z nagrodami, zaba-
wy dla najmłodszych prowadzo-
ne przez wolontariuszy i przebie-
ralnia pozwalająca choć na chwi-
lę przenieść się do XIX wieku.

Naj o dw a ż n i e j s i ,  k tór z y 
przygotowali aranżację ko-
stiumową z epoki Bolesława 
Prusa, mogli wziąć udział w 
konkursie fotograficznym. W 
atelier fotograficznym An-
drzeja Romańskiego (Andrzej 
Romański Pfotography), przy-
gotowanym w pobliżu ple-
banii, na której przyszedł na 

świat Aleksander Głowacki, 
na tle pięknej grafiki, mogli 
pozować do zdjęć. 

Wydarzenie zostało objęte pa-
tronatem burmistrz Marty Ma-
jewskiej, która ufundowała na-
grody we wszystkich konkursach 
oraz chętnie włączyła się w czyta-
nie „Katarynki” i zabawy z nami.

Z zaproszenia skorzystały dzieci 
i nauczyciele wszystkich hrubie-
szowskich szkół podstawowych, 
ze szkoły średniej, uczniowie Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego oraz Klub Złotego 
Wieku działający przy HDK-u.

Organizatorzy, Miejska Biblio-
teka Publiczna w Hrubieszowie 
dziękuje za zaangażowanie An-
drzejowi Romańskiemu oraz za 
nieocenioną pomoc Hrubieszow-
skiemu Domu Kultury i młodym 
wolontariuszom.

Akcja NarodoweCztanie, 
zainicjowana przez byłego pre-
zydenta Bronisława Komorow-
skiego ma na celu popularyzację 
czytelnictwa, zwrócenie uwagi 
na bogactwo polskiej literatury, 
potrzebę dbałości o polszczy-
znę oraz wzmocnienie poczucia 
wspólnej tożsamości.

Pod patronatem burmistrza

Narodowe Czytanie

Memoriał 
Andrzeja 
Kulczyńskiego 

31 sierpnia  na HOSi-
Rze stadionie roze-
grano VIII Mityng 
LOZLA, III rzut Ligi 

Młodzików. Do startu zgłosiło 
się ponad 200 młodych sportow-
ców z województwa lubelskiego, 
którzy rywalizowali w konku-
rencjach biegowych, rzutowych 
oraz w skokach. Doskonałe wy-
niki padły na dystansie 300m, 
gdzie 15 letni Bartosz Kitliński 
ustanowił dobry rekord życiowy 
38,5 sek. Tuż za nim uplasował 
się zaledwie 13 letni zawodnik 
Unii Hrubieszów Kacper Pańko, 
który uzyskał czas 39,09 sek. Cie-
kawa rywalizacja miała miejsce 
na dystansie 400m kobiet, gdzie 
znakomity rekord życiowy 57,5 
sek uzyskała Natalia Pietruczuk 
z AZS Lublin. Zaraz za nią linię 
mety ławą przekroczyły 3 za-
wodniczki Unii Hrubieszów. 
Czas jaki je dzielił na mecie to 
zaledwie 0,15 sek. Również na 

dystansie 1000m młodzików 
dobre wyniki. Zwyciężył Adrian 
Ćwikliński z Agrosu Zamość z 
rezultatem 2:47 min, sekundę za 
nim uplasował się Filip Cierech z 
miejscowej Unii. Obaj zawodni-
cy pobili swoje rekordy życiowe 
o ponad 10 sek.

Rozegrano również Bieg Me-
moriałowy Andrzeja Kulczyń-
skiego - trenera Unii Hrubie-
szów i wychowawcę kilkudzie-
sięciu medalistów Mistrzostw 
Polski oraz reprezentantów 
kraju. W Biegu memoriało-
wym mógł uczestniczyć każdy, 
a głównym jego celem było 
uczczenie pamięci tego wybitne-
go trenera. Pani Marta Majewska 
- Burmistrz Miasta Hrubieszowa 
ufundowała puchary dla 3 naj-
lepszych kobiet i mężczyzn i 
wręczyła je wraz małżonką pana 
Andrzeja Izabelą oraz Panią 
Anną Naja - przewodniczącą 
Rady Miejskiej.


