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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Życzymy radości płynącej ze wspólnego świętowania,
wiele dobra,ciepła serdeczności
przy łamaniu się opłatkiem i rodzinnej atmosfery
podczas wigilijnej wieczerzy.
W Nowym Roku dużo zdrowia,
samych udanych decyzji,wytrwałości
w zmaganiu się z codziennością oraz niezachwianej wiary
w Opatrzność Bożą
Życzymy by nowonarodzony Jezus
błogosławił naszemu Miastu i jego mieszkańcom,
byśmy w zdrowiu i szczęściu wspólnym wysiłkiem
budowali lepszą przyszłość dla wszystkich
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Anna Naja

Marta Majewska
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Rozmowa z burmistrz Hrubieszowa, Martą Majewską

Inwestujemy zgodnie z planem.
To jest naszym celem
Co było dla pani, jako
burmistrz największym
wyzwaniem w tym roku?
- Wiemy jak trudny rok mija
dla nas wszystkich. Pewnie nie
będzie to zaskakujące, jeśli powiem, że największym wyzwaniem w tym roku było dostosowanie się do otaczającej rzeczywistości w dobie pandemii.
Funkcjonowanie samorządów
w czasie pandemii to obecnie
chyba największy ból głowy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Koronawirus uderzył we
wszystkich. W ciągu zaledwie
kilku tygodni straciliśmy to, nad
czym tak długo pracowaliśmy.
Świat stanął na głowie, finanse
samorządów także. Mieszkańcy,
funkcjonując na co dzień, pewnie
się nie zastanawiają, ile kosztuje
utrzymanie miasta, skąd są na to
pieniądze itp.
Z perspektywy samorządowców wygląda to zupełnie inaczej.
Planujemy budżet, nasze przychody i wydatki. Precyzyjnie
określamy najważniejsze cele. I
nagle pandemia rewiduje nasze
plany.
Porównałabym to do naszego
domowego budżetu. Nagle zostaliśmy pozbawieni części wpływów, a rachunki z czegoś trzeba
opłacić. Dla mnie kluczowe było
utrzymanie inwestycji - szczególnie tych, które są dofinansowane
ze źródeł zewnętrznych.
To projekty warte łącznie kilkadziesiąt milionów złotych i
chcemy zrobić wszystko, by zostały zrealizowane. Na ten moment wszystkie inwestycje realizujemy zgodnie z planem i na
bieżąco rozwiązujemy wszelkie
problemy związane z procesem
budowlanym.
Należy podkreślić, że niebagatelne znaczenie miało wsparcie z
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, w ramach którego
miasto uzyskało ponad 5 mln zł,
oraz uzyskanie 2,5 mln zł dofinansowania z ogólnej rezerwy
budżetowej na budowę krytej
pływalni. Dodatkowe środki
znacząco wpłynęły na utrzymanie tempa inwestycji w naszym
mieście.
Jak koronawirus wpłynął na
finanse i funkcjonowanie
miasta?
- Panująca w kraju pandemia
ma niewątpliwie wpływ na wykonanie budżetu. Największy
spadek dochodów bieżących
(na koniec września br.) - aż o
575 tys. zł - to udział w podatku

dochodowym od osób fizycznych. Można przypuszczać, że
w skali roku ten spadek wyniesie ok. 900 tys. zł w stosunku
do ub. r. Spadek dochodów w
zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniósł ok. 158 tys. zł. Spadły też o
ok. 140 tys. zł wpływy z tytułu
podatków i opłat lokalnych.
Odnotowano również spadek
dochodów z tytułu opłaty skarbowej o ok. 85 tys. zł oraz opłaty
targowej o ok. 13 tys. zł. Miasto
od początku pandemii starało
się pomóc przedsiębiorcom. Ze
zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało dziesięciu
podatników (na łącznie 36,4
tys. zł). Umorzyliśmy również
zaległości podatkowe w wysokości ok. 18 tys. zł na wniosek
podatników, którzy powoływali
się m.in. na sytuację związaną

z COVID- 19. W przypadku
wynajmu „Kramic” przy ul.
Ludnej, gdzie od 14 marca do
20 kwietnia obwiązywał zakaz
handlu, obniżyliśmy czynsz za
ten okres dla trzydziestu dwóch
wynajmowanych obiektów łącznie 4,7 tys. zł netto. Żeby
zaoszczędzić, zrezygnowaliśmy
z imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych.
Jakich inwestycji możemy się
spodziewać w najbliższej perspektywie?
- Lista jest długa. Kontynuujemy budowę krytej pływalni oraz przebudowę budynku
dawnego Syndykatu Rolniczego przy ul. 3 Maja, który zostanie zaadaptowany na potrzeby
Hrubieszowskiego Centrum
Dziedzictwa (HCD). Planowana jest budowa miejsca rekre-

acji przy ul. Ciesielczuka z m.in.
boiskiem do siatkówki, altanką,
grillem i placem zabaw dla dzieci.
W ostatnich dniach dotarła do
nas informacja z Ministerstwa
Sportu o dofinansowaniu budowy sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w kwocie 1 938
300 zł, czyli 50% planowanych
kosztów inwestycji.
Dzięki temu wszystkie nasze
miejskie szkoły podstawowe będą
już miały komfortowe boiska zewnętrzne oraz sale gimnastyczne.
W ramach nowych inwestycji
planujemy budowę tężni solankowej oraz żłobka. W październiku
2021 r. powinniśmy zakończyć prace remontowe wspólnego budynku urzędu miasta
i starostwa. To m.in. wymiana
poszycia dachowego, montaż
instalacji fotowoltaicznych,

energooszczędnego oświetlenia
i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ponadto planujemy rozbudowę miejskiego monitoringu.
W październiku br. odbyło się
spotkanie ze służbami mundurowymi, podczas którego na
wirtualnej mapie miasta omówione zostały miejsca montażu
kamer. Docelowo planowany
jest montaż blisko 80 kamer na
terenie całego miasta. Z uwagi
na znaczące koszty całego systemu, wprowadzany będzie
systematycznie począwszy od
miejsc najbardziej newralgicznych, gdzie dzieje się najwięcej
destrukcyjnych zdarzeń.
W przyszłym roku planowany
jest montaż ok. 30 kamer.
Czego nie udało się pani
dokonać w mijającym roku?

- Cały czas szukamy funduszy na wymianę oświetlenia
ulicznego na energooszczędne. Oczywiście na bieżąco wymieniamy oprawy przy okazji
budowy lub remontów linii
energetycznych. Jednak miasto oświetla jeszcze kilkaset
niezmodernizowanych lamp.
Obecnie czekamy na decyzję
o przyznaniu środków z
Funduszy Norweskich i EOG,
w ramach którego złożyliśmy
wiosek dotyczący m.in. oświetlenia ulicznego. Zrealizowanie projektu pozwoli na spore
oszczędności dla miasta z tytułu mniejszych rachunków
za prąd, a to z kolei umożliwi
wydłużenie czasu świecenia latarni w nocy.
Wyniki konkursu powinny być
ogłoszone w pierwszym kwartale
przyszłego roku.
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O TYM SIĘ MÓWI
Hrubieszów w gronie najlepszych

Walczymy o duże pieniądze
Od trzech do dziesięciu milionów euro – takie dofinansowanie może otrzymać Hrubieszów z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021. Czy dostaniemy – o tym będzie wiadomo w marcu przyszłego roku. Trzymajmy kciuki!

P

Co znalazło się
w programie?
Lista potencjalnych inwestycji
jest bardzo długa i dotyczy różnych sfer naszego życia.
Wśród najistotniejszych programów znalazły się:
- aspekty środowiskowe: w
planach jest ścieżka pieszo-rowerowa wokół błoni nad Huczwą,
zakup rowerów elektrycznych i
samochodu elektrycznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa kanalizacji
deszczowej w drogach gminnych,
modernizacja oświetlenia ulicznego, działania edukacyjne.
- w ramach działań społecznych
może powstać Centrum Komunikacyjne przy ul. Piłsudskiego 55.
Obiekt będzie służyć jako miejsce spotkań, rekreacji, spędzania
wolnego czasu oraz jednocześnie
pełnić funkcję transportową; zapla-

FOT. DAREK DAROU DUDA

rzeszło rok trwało przygotowanie tzw. Kompletnych
Propozycji Projektów w
ramach Programu „Rozwój Lokalny”. To program dla
małych i średnich miast, który
m.in. wspiera samorządy w tworzeniu miejsc przyjaznych do
życia i w ograniczaniu negatywnych zjawisk.
Hrubieszowscy urzędnicy spisali się już na medal. Nasze miasto
jest jednym z 54 miast Polski (spośród 213), które zakwalifikowały
się do drugiego etapu programu.
Możemy być z tego dumni.

nowane jest także przekształcenie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznych w Centrum Usług Społecznych, (m.in. dzienny dom pobytu dla seniorów przy ul. Staszica
9, świetlica środowiskowa, mieszkania chronione). W planach są
specjalne przejścia dla niedowidzących i niepełnosprawnych.
- w ramach działań gospodarczych planuje się m.in. cykl
spotkań z przedstawicielami
lokalnego, poświęcone problemom przedsiębiorców i miasta. W projekcie zaplanowano
Kreatywne Centrum Edukacji
i Współpracy Gospodarczej

(KCEiWG) (z siedzibą przy ul.
Plac Wolności 8 i 10), które będzie kreatorem i inicjatorem
zmian na nowej ścieżce rozwoju
miasta oraz centrum kompetencji w zakresie nowych form
kształcenia młodzieży i inicjowania współpracy z biznesem.
W ramach tego przedsięwzięcia
zaplanowano również wyposażenie dwóch pracowni edukacyjnych
ConceptLab (będzie służyła do prowadzenia zajęć z informatyki i programowania oraz robotyki i projektowania z wykorzystaniem klocków
lego) i EcoLab (jako mobilna ścieżka
edukacji ekologicznej).

Jedną z ważnych inicjatyw
integrowania lokalnego biznesu będą akcje promocyjne
Wspieraj Naszych, Kupuj Lokalnie z wykorzystaniem platformy interaktywnej. Projekty
przewidują również wsparcie
dla rozwoju nowych, bardziej
innowacyjnych firm w mieście
(w tym start-upów) poprzez
doradztwo, szkolenia w zakresie pozyskiwania środków na
rozwój firmy.
- Ważnym kierunkiem będzie
kampania promocyjna adresowana do inwestorów w kraju i za
granicą – mówi Marta Majew-

Iluminacje w Parku Miejskim

ska, burmistrz miasta. - Stawiamy także na rozwój oferty turystycznej Hrubieszowa poprzez
lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta.
W planie wskazuje się również na znaczne potencjały
lokalnych zasobów energetycznych, które mogą być wykorzystane w procesie budowania samowystarczalności energetycznej miasta; - w ramach działań
Planu Rozwoju Instytucjonalnego przewiduje się działania
usprawniające funkcjonowanie
urzędu. Chodzi o zbudowanie

silnego centrum zarządzania
strategicznego i operacyjnego, zwiększenie kompetencji
urzędników i jednostek organizacyjnych, doskonalenie jakości
usług publicznych, ułatwienie
dostępu do informacji o działaniach miasta.
Te cele będą realizowane do
końca 2035 r., a ich osiągnięcie
będzie możliwe dzięki optymalizacji procedur zarządzania, poprawie jakości usług, rozwojowi
współpracy, w tym międzynarodowej i budowaniu w oparciu o
zdobytą wiedzę społeczeństwa
obywatelskiego.

Udało się! Mamy dofinansowanie

Kilka milionów
na inwestycje

5 129 909 zł

T

ak rozświetlonego parku
jeszcze w Hrubieszowie
nie było. 10 października
mieszkańcy naszego miasta mieli okazję oglądać próbę
instalacji świetlnej rozmieszczonej w kilku punktach Parku

Miejskiego im. Solidarności.
Przez kilka godzin drzewa oraz
znajdujący się na terenie parku
pomnik Bolesława Prusa można
było oglądać w zupełnie innej niż
dotychczas odsłonie. Prezentację
instalacji na własny koszt przy-

gotowała firma ze Szklarskiej
Poręby.
Z tej okazji Urząd Miasta
Hrubieszów ogłosił konkurs
fotograficzny „Hrubieszów w
nowym świetle”. Jego uczestnicy
wysłali 27 fotografii. Na facebo-

okowej stronie miasta można
było głosować na najlepsze
prace. Wygrał Kacper Osiński
(186 głosów), drugi był Marek
Ryś (167 głosów), a trzeci Artur
Dragan (151 głosów). Gratulujemy!

– taka dokładnie kwota trafiła
na konto Urzędu Miasta w Hrubieszowie. To pieniądze, które
otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do
podziału było 5 mld zł między
wszystkimi gminami w kraju.
- Na wysokość środków otrzymanych przez naszą gminę w ramach tego funduszu miał wpływ
plan wydatków inwestycyjnych
zaplanowanych w naszym budżecie na 2020 r. – mówi Marta

Majewska, burmistrz Hrubieszowa. - To ogromny zastrzyk finansowy W mieście dzieje się wiele,
więc zapewniam, że mamy gdzie
je wydać
W tym roku miasto zaplanowało wysokie wydatki inwestycyjne - ok. 39 mln zł. Otrzymaliśmy jedno z największych
dofinansowań w województwie
lubelskim. Tylko trzy gminy oraz
cztery miasta na prawach powiatu otrzymały wyższe środki.
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Kobieca rada radzi
28

sierpnia 2020 r. w
Hr ubieszowsk im
Domu Kultury odbyło się pierwsze posiedzenie Hrubieszowskiej Rady
Kobiet. W jego trakcie burmistrz
Marta Majewska wręczyła akty
powołania do rady. Jej członkinie wybrały ze swojego grona w
głosowaniu tajnym prezydium,
w skład którego weszły: Anna
Wiśniewska – przewodnicząca,
Małgorzata Bocheńska – wiceprzewodnicząca, Aneta Hołuj –
sekretarz.
W skład Hrubieszowskiej
Rady Kobiet wchodzą: Stanisława Aranowska, Magdalena
Bień, Małgorzata Bocheńska,
Katarzyna Bryk, Danuta Bzdyra,
Diana Czyrka-Wietrzyk, Anna
Dąbrowska, Oktawia Dudek, Jekaterina Feliksiak, Aneta Hołuj,
Marta Kuczyńska, Marta Lac-

kowska, Henryka Letnianczyn,
Paula Lewicka, Marta Majewska,
Małgorzata Malicka-Jankowska,
Marta Marchlewska, Dorota
Miazga, Barbara Nowosad-Stad-

nicka, SylwiaStudzińska, Anna
Wiśniewska, Agnieszka Kubik,
Małgorzata Szymańska.
Rada stanowi kolegialny
organ pomocniczy burmistrza

Mamy swój mural

Miasto wsparło
przedsiębiorców

K

oronawirus daje się nam
wszystkim we znaki.
Wprowadzone ograniczenia odczuli m.in. sprzedawcy zniczy i kwiatów, którzy
nie mogli przez Świętem Zmarłych sprzedać swoich towarów
z uwagi na zamknięcie cmentarzy. Miasto wsparło przedsiębiorców kupując od niech
chryzantemy, które posłużyły
do udekorowania miejsc pamięci narodowej. Kwiaty pojawiły
się m.in. na Pomniku Żołnierza
Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Hrubieszowskiej

FOT. LUBIEHRUBIE

W Hrubieszowie powstał
pierwszy mural. Organizatorem
tego przedsięwzięcia jest miasto Hrubieszów i Ministerstwo
Obrony Narodowej. Malarzem
i koordynatorem projektu - dr
Mateusz Rokicki. Mural przedstawia cztery obrazy związane
z rokiem 1920 w naszym mieście: nadhuczwiańską scenkę
rodzajową, hrubieszowską ulicę,
polską kawalerię oraz bohaterską
sanitariuszkę Teresę Grodzińską
– pierwszą kobietę odznaczoną
Orderem Virtuti Militari w II
Rzeczypospolitej, poległą męczeńską śmiercią w 1920 r. pod
Hrubieszowem, gdzie do ostatniej chwili ratowała żołnierzy
Wojska Polskiego.
Mural znajduje się na wschodniej ścianie HDK-u - od strony
kościoła św. Mikołaja.

Podziel się dobrem

O

o charakterze opiniodawczym i
doradczym w zakresie polityki
rodzinnej, społecznej oraz spraw
związanych z sytuacją kobiet w
Hrubieszowie.

bok HDK-u stanęła
„społeczna” lodówka.
Może z niej korzystać
każdy, kto tego potrzebuje. Każda osoba może
takim jedzeniem się podzielić. Dzięki temu - zamiast
wyrzucać nadmiar jedzenia,
dzielimy się nim z osobami,
które tego naprawdę potrzebują. Warunkiem jest,
aby wkładać tylko jedzenie
przydatne do spożycia z ak-

tualną datą ważności. Jeżeli
w przygotowanym przez
posiłku występują alergeny napiszmy to na opakowaniu.
Produkty o charakterystycznym zapachu wkładajmy do
szczelnych opakowań. Produkty płynne powinny być
w szczelnym pojemniku, aby
nie rozlały się podczas wyciągania. Do współpracy zapraszamy sklepy spożywcze,
restauratorów, garmażerkę,

przedsiębiorców, mieszkańców.
Nadzór nad społeczną lodówką sprawuje MOPS Hrubieszów tel. 84 696 55 60. Pomysłodawcą jest Fundacja weźpomóż.
pl http://www.wezpomoz.pl/
lodowkaspoleczna/.
Obok lodówki stanąl również specjalny wieszak, na którym możemy zostawić ciepłe
ubiory, dla tych, którzy ich potrzebują.

1939 – 1945 (deptak miejski),
Pomniku Partyzanta (ul. Zamojska), Pomniku Legionisty
(plac przy kościele pw. św. Mikołaja), cmentarzu wojennym
oraz pomniku upamiętniającym
żołnierzy AK i BCH zamordowanych przez hitlerowców (ul.
Ciesielczuka).
Pozostałe zakupione przez
miasto kwiaty zostały wykorzystane m.in. do udekorowania
miejsc publicznych w naszym
mieście.
Część kwiatów miasto otrzymało od ARiMR.

Wspólnie walczymy z pandemią

8

czerwca 2020 r. w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyło się przekazanie
kolejnej już partii maseczek uszytych przez osadzonych.
8500 maseczek uszyto w ramach
wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby
Więziennej, prowadzonej pod
nazwą Resort Sprawiedliwości
Pomaga. Mjr Sławomir Stańczuk, dyrektor Zakładu Karnego
w Hrubieszowie w obecności wiceministra Marcina Romanowskiego z nich przekazał na ręce
burmistrz Marty Majewskiej 3,5
tysiąca maseczek. Pozostałe trafiły do Domu Pomocy Społecznej
w Tyszowcach.
To nie pierwsza pomoc ZK w
walce z pandemią. 13 maja dyrektor zakładu karnego przekazał
1200 maseczek ochronnych wykonanych przez podopiecznych
ZK. Wcześniej było to 200 sztuk
własnych maseczek które zostały
rozdane potrzebującym miesz-

kańcom przez Straż Miejską i
policję. Dziękujemy Zakładowi
Karnemu za współpracę i chęć
pomocy.
Mieszkańcy miasta nie pozostali także obojętni na apel o
pomoc w szyciu masek ochronnych. Zakup i dystrybucja materiałów była możliwa dzięki
licznym sponsorom. Wolontariusze zrzeszeni są w grupie
Pomagamy - Hrubieszów i
okolice. Pomysłodawcą i koordynatorką akcji jest Wioleta
Skoczylas.
Dziękujemy wszystkim, którzy
są zaangażowani w pomoc naszym mieszkańcom!
Również Fundacja Muszkieterów wsparła placówki w Hrubieszowie. Środki dezynfekujące,
maseczki, przyłbice, rękawiczki
jednorazowe, a także zapas środków czystości trafiły do Stowarzyszenia Przeciwdziałania Patologiom Społecznym «KRES» w
Hrubieszowie.

Nie dajemy się
pandemii!

Ozonatory dla szkół i przedszkoli

23
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Seniorzy,
nie jesteście
sami!

S

tarsi, samotni, schorowani. To tym osobom
najtrudniej przetrwać
podczas epidemii. Możemy im pomóc. Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Hrubieszowie
czekają na sygnały o tych,
którzy takiej pomocy potrzebują.
MOPS we współpracy z
innymi służbami miejskimi
oraz Ochotniczą Strażą Pożarną oferuje niezbędne zakupy, które zostaną dostarczone
osobom samotnym (starszym, niepełnosprawnym,
niesamodzielnym) lub objętych kwarantanną.
Zgłoszenia – tel. 84 696 55 60.
Przypominamy, że osoby
starsze, które potrzebują
wsparcia i pomocy wolontariuszy mogą również dzwonić
na ogólnopolską infolinię –
22 505 11 11

Zdalnie przez wirusa

listopada, zastępca
burmistrza Hrubieszowa – Paweł
Wo j c i e c h o w s k i ,
przekazał na ręce dyrektorów
szkół miejskich generatory
ozonu. Zakupiony sprzęt pozwoli na minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń i zwiększy bezpieczeństwo
uczniów oraz pracowników tych
szkół. Zakup trzech ozonatorów
został sfinansowany w całości ze
środków gminy miejskiej Hrubieszów. W sierpniu br., w podobne urządzenia, wyposażone
zostały wszystkie gminne placówki przedszkolne na terenie
miasta.

P

rawie 145 tys. zł – dofinansowanie w takiej wysokości otrzymało nasze
miasto w ramach projektów „Zdalna szkoła” oraz
„Zdalna szkoła+”. Za te pieniądze udało się kupić 88 laptopów, które są udostępniane
nauczycielom oraz uczniom
(ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z
rodzin wielodzietnych 3+).
Zakupiony sprzęt umożliwia
prowadzenie nauki zdalnej
związanej z panującą w całym
kraju epidemią koronowirusa.

Listy do urzędu

Podziękowanie

S

towarzyszenie „JESTEM”
im. św. Jana Bosko w Hrubieszowie we współpracy
i przy wsparciu Urzędu
Miasta Hrubieszów przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na zakup
środków ochrony indywidualnej
dla służb z terenu miasta włączonych w walkę z wirusem i dbających o nasze bezpieczeństwo. Za
pośrednictwem strony zrzutka.pl
oraz indywidualnego konta bankowego udało się zebrać 7011
zł. Kwota pozwoliła na zakup
1000 maseczek ochronnych, 50
szt. okularów ochronnych, 5000
szt. jednorazowych rękawiczek
ochronnych i 4 ozonatorów.
Wszystkie materiały zostały
podzielone równo pomiędzy Pla-

cówkę Straży Granicznej w Hrubieszowie i Komendę Powiatową
Policji w Hrubieszowie. Przeprowadzony wcześniej rekonesans
wykazał, że to właśnie w Straży
Granicznej i policji jest największe zapotrzebowanie na środki
ochronne.
Środki dla Straży Granicznej
przekazała burmistrz Marta Majewska i prezes Stowarzyszenia
“JESTEM” ks. Witold Bednarz,
natomiast środki dla policji dostarczyli zastępca burmistrza
Paweł Wojciechowski i członek
zarządu stowarzyszenia Agnieszka Zdun.
D z i ę k u j e my s e r d e c z n i e
wszystkim, którzy włączyli się w
zbiórkę!

W

dniu 18 maja 2020
roku odwiedziła nas
Pani Marta Majewska, Burmistrz Miasta Hrubieszowa wraz z Paniami z Akcji Społecznej „Pomagamy - Hrubieszów i okolice:
Szyjemy dla Hrubieszowa”.
Panie przywiozły z sobą uszyte
fartuchy flizelinowe oraz olbrzymią ilość maseczek. Wraz
z Panią Burmistrz odwiedziły
nas Pani Wioletta Skoczylas
oraz Pani Justyna Krawczyk z
Paniami z Klubu Seniora PLATAN z Nieledwi: Panią Stanisławą Paterak - Przewodniczącą Klubu oraz Panią Teresą
Filipczuk.
Wy r a ż a m y o g r o m n ą
wdzięczność Pani Burmistrz
za pomoc uczestnikom Akcji

Sp o ł e c z ne j w z doby w aniu
materiałów, a wszystkim Paniom, które z takim oddaniem i poświęceniem już 3
miesiąc szyją tak ważne dla
nas środki ochrony - za po-

święcony czas, bezinteresowność i trud, jaki wkładają w to
dzieło. Otrzymane wsparcie
jest dla nas źródłem radości
i dowodem na to, że w tym
trudnym czasie pandemii ko-

ronawirusa są ludzie, na których możemy zawsze liczyć.
W przekazanych pudłach z
maseczkami znaleźliśmy kilka
karteczek, dlatego ośmielamy się podziękować imiennie
także tym Paniom: z Klubu
Seniora „PLATAN” z Nieledwi (925 maseczek!), Alicji
Zawadzkiej, Katarzynie Strączkowskiej, Stanisławie Jączek z
Gródka (660 maseczek!), Marii
Wilkos (90 maseczek!), Małgorzacie, Kamili i Ewelinie Opejda, Wioletcie Pisarczuk, Natalii
Bilik oraz Natalii i Elżbiecie
Syposz.
Dziękujemy !!!Z wyrazami szacunku
lek. med. Dariusz Gałecki,
dyrektor SP ZOZ
w Hrubieszowie

STRONA
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Raport z hrubieszowskich ulic

To był rok budowy i remontów
UL. KRUCZA

Z

ro ku n a ro k p opr a wia się stan ulic w
naszym mieście.
Po w s t a j ą n i e t y l k o
nowe drogi i chodniki,
wiele ulic doczekało się też
g r u n t o w n y c h r e m o n t ó w.
Ten rok był w yjątkow y. W
mieście prace drogowe obUL. MICKIEWICZA

UL. PODZAMCZE

j ęł y a ż 26 o dci n ków dróg
gminnych.
Nowa nawierzchnia (wraz
z w y m i aną p ona d 1 , 2 t y s .
krawężników) została położona na ul. Chmielnej, Sobieskiego, Świerkowej i Jodłowej, Sokalskiej i Kruczej. Tu
także naprawiono chodniki i

przebudowano zjazdy na posesję.
Ud ało się rów nie ż zmodernizować ul. Bursztynową
(prawie 250 m) oraz wykonać
remonty na ul. Słowackiego (230 m), ul. Leśmiana od
ul. Z amojskiej (wykonanie
warstwy wyrównawczej z be-

tonu asfaltowego – ok. 1360
mkw.), ul. Sokalskiej (na odcinku 110 m), ul. Chmielnej
(375 m), ul. Jodłowej (414
m), ul. Świerkowej (261 m),
ul. Sobieskiego (210 m), ul.
Kruczej (310 m)
Miejska Służba Drogowa
kończy także prace remonUL. OGRODOWA

UL. KONWALIOWA

towe chodnika przy ul. Narutowicza i Mickiewicza (na
podstawie porozumienia z
Powiatem Hrubieszowskim)
i poprawiające część nawierzchni parkingu przy ul.
Piłsudskiego.
W tym roku zakończyły się
również inne, duże inwestycje

drogowe realizowane z Funduszu
Dróg Samorządowych. Chodzi
i przebudowę bocznej ul. Gródeckiej (koszt ok. 2 mln zł przy
dofinansowaniu 1,2 mln zł) oraz
ulic: Storczykowej, Konwaliowej i
Tulipanowj na os. Basaja (koszt 5,8 mln zł, przy dofinansowaniu
3,5 mln zł)

Pływalnia już z dachem, sutki na finiszu

P

race przy budowie hrubieszowskiej pływalni przebiegają zgodnie z planem. Zakończyły się już roboty związane z pokryciem dachu nad halą
basenową. Ekipa budowlana skupia się obecnie na montażu fasad
na elewacji. Rozpoczęto też prace
związane z instalacją elektryczną.

W najbliższym czasie planowany
jest montaż niecek basenowych.
Inwestycja będzie kosztować ok.
25 mln zł, a praca powinny się zakończyć w marcu 2022 r. Na początku grudnia inwestycja dostała
„mikołajkowy prezent” - jeszcze
w tym roku otrzymamy 2,5 mln zł
rządowego dofinansowania.

To nie jedyna tak duża inwe st yc j a w m i e ś c i e. Tr w a
także remont i adaptacja zabytkowego budynku dawnego
syndykatu rolniczego przy ul.
3 Maja. Inwestycja ma kosztować ponad 11 mln zł. Zakończenia prac planowane było
na koniec listopada br., ale już

wiadomo że ten termin będzie
przesunięty.
W budynku powstanie Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa, pozostanie on również w dalszym ciągu siedzibą
Fundacji Du Chateau. Znajdzie
się tu również Miejska Biblioteka Publiczna, która zostanie

Czek od premiera

FOT. LUBIEHRUBIE

Stacja uzdatniania wody z własnym prądem

T

o pierwsza tego rodzaju
i tak duża inwestycja w
Hrubieszowie. Chodzi o
elektrownię fotowoltaiczną na terenie stacji uzdatniania
wody. Jej budowa trwała trzy
lata i kosztowała 850 tys. zł.
Szacuje się, że elektrownia będzie produkować ok. 200 MWh
rocznie - blisko połowę zapo-

trzebowania na energię elektryczną obiektu. Oczyszczalnia
ścieków, budynek administracyjny i przepompownie nadal
będę zaopatrywane w „tradycyjną” energię.
Inwestycja powstała w ramach proj ektu „ Mo der nizacja i rozbudowa systemu
gospodarki wodno-ściekowej

w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii oraz usprawnieniem
zarządzania majątkiem sieciowym współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w
ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na
lata 2014-2020”.

W planach Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie jest także budowa dwóch
kolejnych instalacji – na terenie
oczyszczalni ścieków, gdzie zapotrzebowanie na energię jest
największe oraz na budynku administracyjnym przy ulicy Kruczej 20.

H

rubieszów zajął IX miejsce
w kategorii miast powiatowych w Polsce w rankingu przygotowanym przez
pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”, podsumowującym
wydatki gmin ze środków unijnych
w latach 2014–2019. Ranking „Wykorzystanie środków z funduszy
Unii Europejskiej 2020” przygotował zespół prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego,
a uroczyste wręczenie dyplomu
odbyło się podczas gali w ramach
XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

KONKURS

Najpiękniejsza posesja 2020

Z

namy zwycięzców konkursu na najpiękniejsze posesje i balkony w Hrubieszowie. Konkurs został rozstrzygnięty poprzez głosowanie
internetowe. Laureatami zostali
uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę głosów w swojej z
kategorii.

charakteru. Zostanie zachowany każdy detal architektoniczny.
W krótce będziemy mogli również podziwiać odnowione sutki.
Chodzi o lokale będące własnością miasta. Obecnie trwają już
prace wykończeniowe. W tym
miejscu będzie punkt informacji
turystycznej.

Nasze miasto
Jesteśmy
z wyróżnieniem na piątkę!

3

grudnia w Hrubieszowie przebywał
wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, który przekazał
miastu czek na 2,5 mln zł. To dofinansowania z ogólnej rezerwy budżetowej na
budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2. W spotkaniu uczestniczyli także:
wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk,
wicemarszałek województwa lubelskiego
Michał Mulawa, wiceburmistrz Paweł Wojciechowski, przewodnicząca rady miejskiej
Anna Naja i dyrektor Szkoły Podstawowej nr
2 Marcin Mróz.

przeniesiona z budynku HDK,
Centrum Wolontariatu, Uniwersytet III Wieku oraz Centrum Partnerstwa Publiczno-Społecznego. - Będzie to jeden
z najładniejszych budynków
w mieście – mówi burmistrz
Marta Majewska. - Nie straci on
przy tym swego zabytkowego

7
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Wyniki:
W kategorii „Najpiękniejsza
posesja 2020”:
I miejsce – Wiesława Opała –
258 głosów
II miejsce – Danuta Piskorowska – 214 głosów
III miejsce - Czesława Ryczko
– 140 głosów

W kategorii „Najpiękniejszy
balkon 2020”:
I miejsce – Edyta Targońska –
352 głosów
II miejsce – Kamil Nazar – 346
głosów
III miejsce – Marta Skowrońska – 183 głosów

Nagrody laureatom konkursu wręczyła burmistrz Marta
Majewska

19 listopada odbyła się konferencja (online) z cyklu „Forum
Gmin na 5”. Jej celem było upowszechnienie dobrych praktyk
samorządu terytorialnego w
zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i
przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Specjalna
nagroda, jaką jest dyplom „Złotej
gminy na 5”, jest wyróżnieniem
przyznawanym najlepszym gminom w Polsce przez komitet naukowy, na podstawie pogłębionych badań terenowych.
Wyróżniono 46 jednostek samorządu terytorialnego, z czego
osiem otrzymało tytuł Złotej
Gminy na 5.
Hrubieszów również został
wyróżniony w tegorocznej edycji
konkursu Gmina na 5!
- Jesteśmy z tego dumni, niemniej jednak nie spoczywamy
na laurach i będziemy dokładać
wielu starań, aby nasza praca
przynosiła wymierne korzyści
zarówno dla naszych przedsiębiorców jak i inwestorów – powiedziała Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa.
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Odpady: plan naprawczy przynosi efekty

U

dało się. Plan naprawczy
systemu odbioru odpadów
w mieście przyniósł efekt.
- Ta podwyżka była
wymuszona przez wiele czynników – wyjaśnia Marta Majewska,
burmistrz Hrubieszowa. – Była
to trudna decyzja i zmierzyliśmy
się z nią jako jeden z pierwszych
samorządów. Zapowiedziałam
wówczas wdrożenie planu naprawczego w zakresie odpadów
w naszym mieście, aby uniknąć
kolejnych wzrostów cen. Słowa
dotrzymałam. Dziś możemy być
spokojniejsi i pomimo wzrostu
innych ceny my absolutnie nie
musimy tego robić.
Działania naprawcze skupiły się
głównie na uszczelnianiu systemu
poprzez kontrole segregacji, weryfikację zgodności złożonych deklaracji śmieciowych, sprawdzanie
czy przedsiębiorcy posiadają odrębne umowy na odbiór odpadów.
Ważna była także edukacja
(informatory, ulotki, konkursy w
szkołach).
Od maja ub.r. mieszkańcy korzystają z aplikacji mobilnej Eco
Harmonogram. Pozwala ona na
pobieranie aktualnego harmonogramu wywozu odpadów. Wystarczy wpisać konkretną lokalizację, a
aplikacja wskaże datę odbioru.
W aplikacji znajdują się również
takie informacje jak:
• termin płatności za odpady,
• gdzie się znajduje i co należy
oddawać do PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
• jak należy sortować śmieci,
• kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów,
• wiadomości dotyczące gospodarki odpadami,
• poziom recyklingu w naszej
miejscowości,
• adresy punktów odbioru
przeterminowanych leków,
• adresy punktów zbiórki zużytych baterii.
Powyższe działania przyniosły efekt. Spowolniał wzrost ilości
odpadów. Od 2014 r. do 2019 r. ta
ilość wzrastała rocznie o 250 ton,

natomiast od 2019 r. już tylko ok.
50 t rocznie. Wiąże się to głównie z
ograniczeniem podrzucania śmieci przez osoby, które nie posiadały
odrębnych umów na odbiór odpadów.
Jednocześnie nastąpił znaczny
spadek odbioru odpadów zmieszanych z 4225 t w 2018 r. do 3249
t w 2020 r., czyli o ponad 1000 ton
(spadek o 23%).
Poprawił się wskaźnik segregacji
odpadów z 823 t w 2018 r. do 1923 t
w 2020 r. - wzrost o 132 %).
Poziom segregacji, który w
2018 r. wyniósł ok. 16 %, wzrósł w

2020 r. do ponad 37 %, co przybliża
nas do ustawowego wymogu, który
powinien osiągnąć wskaźnik 50%
do końca 2024 r
- W kolejnych latach planowana
jest kontynuacja działań, które z
pewnością pozwolą osiągnąć jeszcze lepsze wskaźniki, dzięki czemu
utrzymane będą stawki opłat za
odbiór odpadów – mówi burmistrz. - Dziękuje mieszkańcom
za wspólny wysiłek i zrozumienie.
Jednocześnie zachęcam do dalszej
współpracy w tym zakresie.
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Hrubieszów przyjazny seniorom
B

urmistrz Marta Majewska
przekazała członkom Hrubieszowskiej Rady Seniora
tzw. pakiety wsparcia dla seniora, które miasto otrzymało od
Stowarzyszenia MANKO. Z tej
okazji w Hrubieszowskim Domu
Kultury odbyła się kameralna uroczystość.
Nasze miasto, dzięki podpisanej umowie ze stowarzyszeniem
przystąpiło do programu Miasto
Przyjazne Seniorom i Ogólnopolskiej Karty Seniora. Burmistrz
odebrała także certyfikat Gminy
Przyjaznej Seniorom oraz deklarację o przystąpieniu miasta do
kampanii społecznej „Solidarni z
Seniorami – Razem Damy Radę!”.
Hrubieszowscy seniorzy otrzymali także pierwsze Karty Seniora.
Uroczystość uświetniły występy
Klubu Złotego Wieku oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej działające przy Hrubieszowskim Domu Kultury. Słodki
poczęstunek zapewnili partnerzy
programu: Kraina Ciast i Tortów
Agnieszka Strzelecka oraz Kawiarnia z Cukiernią „Lalka”.
Do tej pory na terenie Hrubieszowa do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora przystąpili:
Katarzyna Tabaka – Salon , ul.
Ludna 22/2 (10% zniżki na zabiegi
kosmetyczne)
Foto-Video Art. Sławomir Kędziera, ul. Ludna 20 (10% zniżki na
usługi oraz 5% na zakupy)
Łukasz Kucy – NOVATAXI
(10 % zniżki)
Agnieszka Kucyk – Salon
Optyczny ul. Łazienna 5, (rabat 15
% na zakup okularów korekcyjnych)

Justyna Ty woniuk Świat
Sportu ul. Zamojska 12 (20 %
rabatu na zakup karnetu na siłownię)
Pensjonat i Restauracja Magistrat ul. Podzamcze 9 (rabat
15 %)
Anna Ząbek Salon Kosmetyczny ul. Ludna 5 (10 % zniżki
na wszystkie zabiegi kosmetyczne)
Hrubieszowski Dom Kultury
oferuje zniżki 15% na bilety do kina
PLON oraz 10 % na imprezy organizowane przez HDK
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Kawiarnia z Cukiernią „Lalka”
ul. Narutowicza 27 (rabat 10 % za
zakupy)
Kraina Ciast i Tortów Agnieszka
Strzelecka ul. Ludna 15 (5% zniżki
na torty)
Marta Kopiel Optyk ul. Piłsudskiego 57 (25 % zniżki na
zakup całych okularów (oprawki+szkła)
Kazan BUS Usługi przewozowe (10% zniżki przy zakupie biletu na trasie Hrubieszów – Lublin, Lublin – Hrubieszów)

Kwiaciarnia „Niezapominajka
ul. Prosta 5 (5 % zniżki na sztuczne
kwiaty)
Foto Vodeo, ul. Partzantów 9 (5 %
zniżki na zdjęcia do dokumentów)
PIT Plus, Kolejowa 12 (20 proc.
zniżki na rozliczenia PIT-37 oraz
porady podatkowe)
FINES Hrubieszów, ul. Rynek
Sutki 22 (5% na zakup paneli fotowoltaicznych, niższa prowizja
w punkcie opłat - 50 gr od każdej
opłaty)
TRANSWAY Usługi Przewozowe, ul. Nowa 14
(5% zniżki

na zakup węgla w składzie węglowym przy ul. Grabowieckiej 20
w Hrubieszowie, 10% zniżki na
zakup biletów na trasie Hrubieszów-Lublin i Hrubieszów-Warszawa)
ELPODO Gabinet Podologiczny, ul.Mickiewicza 1c/7
(10% zniżki na zabiegi podologiczne)
Warto dodać, że Hrubieszów
znajduje się w ścisłej czołówce liderów programu pod względem
ilości firm, które przystąpiły już do
programu

Stulatkowie z Hrubieszowa
1 września 2020 r. setne urodziny obchodził Stanisław Rączkowski z Hrubieszowa. Z tej okazji burmistrz Marta Majewska
wraz z Joanną Solak z miejscowego oddziału ZUS odwiedziła dostojnego jubilata. Pan Stanisław
otrzymał od burmistrz oraz premiera Mateusza Morawieckiego
okolicznościowe listy gratulacyjne, a od przedstawicielki ZUS
dokumenty, potwierdzające przyznanie zwiększonej emerytury.
Oprócz życzeń i gratulacji, jubilat
otrzymał bukiet kwiatów i tort.
Stulatek wciąż cieszy się dobrym samopoczuciem i nie
opuszcza go poczucie humoru.
Stanisław Rączkowski urodził
się w Wągrowcu, w wielodzietnej
rodzinie, gdzie było siedmioro
dzieci. Uczęszczał do szkoły powszechnej (8 klas) i gimnazjum
w Wągrowcu. Gdy wybuchła
wojna, rodzina pana Stanisława
została przesiedlona do Zamościa, potem do Skierbieszowa.

Wkrótce podjął pracę jako
listonosz, a później - przez całą
okupację - pracował w skupie jaj w

Zamościu i Hrubieszowie. W 1944
r. w Hrubieszowie założył rodzinę.
Wraz z żoną Barbarą doczekali się

pięciorga dzieci. W latach 19441951 przebywał i pracował w Wągrowcu.

W 1951r. wrócił do Hrubieszowa i p o dj ął pracę w
Z a k ł a d z i e „ P Z Z ” Hr u bi e -

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ
SENIORA?
Może otrzymać ją bezpłatnie
każdy mieszkaniec Hrubieszowa, który ukończył 60 lat, po
uprzednim złożeniu formularza
zgłoszeniowego. Karta uprawnia
do korzystania z upustów i rabatów w Hrubieszowie i na terenie
całego kraju u przedsiębiorców,
którzy przystąpili do programu.
Zachęcamy lokalne firmy do
przystępowania do programu.
Firmy będące partnerami Ogólnopolskiej Karty Seniora stają się
rozpoznawalne wśród seniorów.
Dzięki temu zyskują promocję i
dobry wizerunek w środowisku
lokalnym, zwiększa się ich atrakcyjność wśród posiadaczy karty,
przez co zyskują stałych klientów.
Partnerzy zostaną wpisani na listę
firm honorujących Ogólnopolska
Kartę Seniora, która dostępna jest
na stronie www.glosseniora.pl,
zakładka Ogólnopolska Karta Seniora (gdzie skorzystać z karty).
Więcej informacji o Programie
i Karcie Seniora można uzyskać w
Urzędzie Miasta Hrubieszów, tel.
84 696 23 80 wew. 24, pok.16.

Nagroda dla seniorów z
Klubu Złotego Wieku HDK
Seniorzy z Klubu Złotego
Wieku Hrubieszowskiego Domu
Kultury znaleźli się wśród nagrodzonych zespołów XXI Wojewódzkiego Jesiennego Przeglądu
Twórczości Artystycznej Seniorów – Lublin 2020.
Konkurs odbył się on-line.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy. Serdecznie
gratulujemy naszym seniorom!

szów (do 1976 r. jako główny
księgow y). Był działaczem
„PSS Społem”. Pracował społecznie w PCK i TRH. Był
rów n i e ż ł aw n i k i e m s ą d o wym.
W 1976 r. rozpoczął pracę
w Z a k ł a d z i e Napr awc z y m
w Nieledwi na stanowisku
głównego księgowego. Pracował do emerytury do 1980
r. Przez dwa lata odpoczywał,
po czym podjął dodatkową
pracę w Szkole Rolniczej w
Hrubieszowie, gdzie pracował
do 1994 r. W sumie przepracował pół wieku.
Najst arszą mieszkan ka
Hrubieszowa jest Józefa Kuźmińska. We wrześniu obchodziła swoje 104. urodziny. Z
tej okazji burmistrz Marta
wręczyła pani Józefie pamiątkowy medal z okazji urodzin
Jej miasta.
Życzymy dostojnym jubilatom kolejnych lat w zdrowiu!
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Kulturą w wirusa
Miejska Biblioteka Publiczna
an d e m i a z a s ko c z y ł a
wszystkich. Także pracowników Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Hrubieszowie, którzy szybko zaadaptowali
się do nowej sytuacji. Wiele aktywności animacyjnych zostało
przeniesionych do sieci. W ramach biblioteki online odbyły się
m.in. takie wydarzenia jak:
- XXVII Tydzień Bibliotek pod
hasłem „Zasmakuj w Bibliotece”. Czytelnicy/internauci mogli
korzystać z zabawy, której tematem przewodnim była literatura
i jej „smakowanie”. Propozycja
była interaktywna, można było
uczestniczyć w niej poprzez
wpisy, odpowiedzi, wstawianie
fotografii na profilu Facebook`a
biblioteki.
- Z inicjatywy burmistrz Hrubieszowa biblioteka stworzyła
cykl „Hrubieszowskich dobranocek”. Lektorzy czytali na dobranoc dla dzieci wiersze hrubieszowskiej poetki Małgorzaty
Skowron. Wybranym dobranockom towarzyszyło 11 konkursów
dla dzieci.
- Escape Room online Sekret
tajemniczej skrzyni – uczestniczyło w nim 389 osób
- Powstał ranking najchętniej
wypożyczanych książek; powstała również wirtualna książkę z

P

warsztatów kreatywnego pisania
tekstów Loesje;
- Test wiedzy o „Balladynie”
J. Słowackiego, w którym wzięło
udział 110 osób
- „Niezobowiązujący letni
spacer” – wirtualna wystawa
dawnych fotografii Hrubieszowa,
udostępniona w aplikacji ARTSTEPS; odwiedziło ją ponad 500
osób.
Latem biblioteka powróciła
do działań w przestrzeni miejskiej. W plenerze zorganizowała „Wakacje z Pippi”, w których
uczestniczyło 60 osób. Nieformalna grupa młodych Lokalsi,
działająca przy bibliotece stworzyła grę miejską „Hrubieszów Jestem stąd”, gdzie każdy chętny
(udział wzięło 100 osób) mógł
poszukać kodów QR, aby bardziej poznać swoje „ Miasto z
klimatem”. MBP zorganizowała
również Narodowe Czytanie w
plenerze, gdzie każdy mógł się
włączyć do czytania „Balladyny”
Juliusza Słowackiego.
Najmłodsi uczestniczą w
akcji „ Mała książka - wielki
człowiek”. Trochę starsi mogą
skorzystać z nauki języka SQL i
Phyton. Można również wziąć
udział w awirtualnym Escape roomie, gdzie rozwiązując zagadki można dotrzeć do sekretnej
skrzyni.

Narodowe Czytanie – to już cykliczna impreza, która
odbywa się w naszym mieście. Podobnie było w tym roku

Noc bibliotek – ta impreza odbyła się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie nie zabrakło również w ogólnopolskiej
akcji Noc Bibliotek. Pod hasłem
„Klimat na czytanie” odbyły się
zajęcia dla dzieci, noc młodzieży
i spotkanie dla seniorów ze Stanisławem Nowakiem - twórcą
Radia Staszic w Hrubieszowie.
Bibliotece nie jest obca również
ekologia. Umowa o sponsorowanie zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.
a Miejską Biblioteką Publiczną w
Hrubieszowie pomogła zrealizować projekt „Promujemy ekologię
promując czytelnictwo”. Każdy,
kto wypożyczy minimum 5 książek przez 5 tygodni, odwiedzając
bibliotekę jeden raz w tygodniu
dostanie w prezencie bawełnianą
torbę z nadrukiem promującym
PGKiM i bibliotekę. Akcja zostanie wznowiona po ponownym
otwarciu placówek.
To wydarzenie miało swoją
odsłonę również online. Pod hasłem: Bądź jak bibliotekarka, bez
plastiku można żyć, MBP przeprowadziło eksperyment, w którym ochotniczki-bibliotekarki
przez tydzień nie nabywały i nie
produkowały plastiku oraz żyły
w taki sposób, aby generować jak
najmniej odpadów. Wystosowano apel do mieszkańców i internautów o dołączenie do wyzwania na Faceboooku. Akcja spotkała się z szerokim odzewem nie
tylko z Hrubieszowa. Codzienne
posty docierały do ponad 1000
osób. Każdy uczestnik eksperymentu otrzymał w prezencie zestaw przedmiotów ułatwiających
ekologiczne życie np. torebki
wielokrotnego użytku, szklane
pojemniki, butelki filtrujące oraz
książkę o śmieciach.

Sztandarowym projektem
realizowanym obecnie przez
bibliotekę są Małe ojczyzny.
Dzięki współpracy z Ośrodkiem
KARTA udało się stworzyć dokumentalną opowieść o II wojnie światowej z perspektywy nauczycieli i uczniów hrubieszowskich szkół. Ukazała się ona w
105. numerze kwartalnika Karta
pt. „Hrubieszów 1939-1944”.
Zachęcamy obecnych i byłych
mieszkańców miasta do dzielenia się swoimi prywatnymi zbiorami, aby biblioteka mogła je zabezpieczyć w formie skanów i by
stały się cegiełką budującą naszą
zbiorową pamięć o mieście.
W tym celu zapraszamy do
kontaktu z biblioteką: 84 696 30
47 lub mbp.hrubieszow@gmail.
com
NAJCHĘTNIEJ
WYPOŻYCZANE KSIĄŻKI
w MBP w Hrubieszowie
1. Burza przed ciszą/ Ewa
Cielesz
2. Obce matki/ Ewa Cielesz
3. O wilku, który obchodził
urodziny/ Orianne Lallemand
4. Druga strona nocy/ Joanna
Jax
5. Marzycielka/ Katarzyna
Michalak
6. Pisarka/ Katarzyna Michalak
7. Siedem szmacianych dat/
Ewa Cielesz
8. Wiara/ Anna Kańtoch
9. Wiktoria/ Lucyna Olejniczak
10. Ślepy trop/ Jorn Lier Horst
Hrubieszowski Dom Kultury
ijający rok na pewno
zapisze się w historii
HDK-u jako szczególny. Po pierwsze, zmienił się dyrektor placówki, którym
została Grażyna Temporowicz.

M

Po drugie, epidemia koronowirusa pomieszała wszystkim
szyki. Wiosną uniemożliwiła
działalność w HDK-u. Czerwcowa „ odwilż” dała nadzieję na
powrót do zajęć.
- W tym czasie odbywały się
zajęcia online, nagrywaliśmy
filmiki instruktażowe do zajęć
z odnawiania mebli, tkactwa,
układania obrazów z wełny i
ozdabiania przedmiotów metodą decoupage – mówi Grażyna
Temporowicz. – Gościliśmy też
w domach poprzez kanał na
You Tube – „Kulturalne Łącze
HDK=LHR”.
To nie wszystko. Z okazji Dnia
Matki HDK zorganizował konkurs plastyczny, który po raz
pierwszy odbył się online. Praxce
można było zobaczyć w gablocie
na deptaku.
Dużym powodzeniem cieszyła
się także „Pamiątkarnia” – różnorodne prace artystyczne pracowników HDK-u nawiązujące
tematyką do naszego miasta. Były
to m.in. akwarelki Barbary Smal,
obrazy układane z wełny przez
Joannę Błaszczak czy gobeliny
Katarzyny Partyki. Lalki w stroju
hrubieszowskim wykonała Zofia
Wojtiuk, a szydełkowego „Hrubcia” - Agnieszka Czychańska.
„Nowy sezon” (już w tych nowych okolicznościach) zainaugurowało w lecie kino samochodowe na terenie HOSiR.
Lipcowe zajęcia przebiegały
pod hasłem „Letniej Akademii
Sztuki” i odbywały się w HDKu, na placu przed nim i na terenie miasta; w warsztatach brały
udział dzieci w wieku od 6 do 12
lat.
Z okazji 620-lecia naszego
miasta, HDK zorganizował
także wycieczkę po Hrubieszo-

wie, podczas której dzieci i ich
opiekunowie mogli zapoznać
się z historią miasta, jego zabytkami, legendami oraz postaciami sławnych ludzi, którzy
związani byli z Hrubieszowem.
Podczas zwiedzania powstały
zdjęcia zabytków, które stworzyły album „Pamiątka z Hrubieszowa”.
Letnia Akademia Rysunku
W ramach akademii rysunku
odbył się mini plener malarski,
którego tematyką był Hrubieszów. Jego uczestnicy zapoznali
się z elementami historii sztuki,
metodami malarskimi, pracą z
pędzlem, szpachelką itp. Tematyka pleneru także wpisywała się w
obchody jubileuszowe miasta.
Letnia Akademia Tańca
Warsztaty taneczne dla dzieci
i młodzieży prowadziło kilku instruktorów. Chętni mogli uczestniczyć w lekcjach baletu, tańca
ludowego, towarzyskiego lub nowoczesnego.
Letnia Akademia Filmowa
Dziecięce i młodzieżowe kino
plenerowe połączone było z VI
Forum. Każdy film poprzedzała prelekcja dotycząca tematyki
filmu. Dyskutowano o roli baśni
w życiu człowieka dorosłego,
wolności w sieci, o tym, jak wygląda życie za kulisami sławy czy
dominacji świata nad naturą. Na
koniec dzieci obejrzały spektakl
„Szkoła Pana Kleksa”.
W czasie wakacji odbył się
także 42. Plener Malarski z przewodnim tematem architektury
Hrubieszowa. Podczas pleneru
powstało ponad 40 prac, które
można było zobaczyć na placu
przed HDK-iem.

Święto naszego miasta

„Rubienalia” od lat cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców

18

września rozpoczęła się gala jubileuszowa z okazji
620. rocznicy uzyskania praw miejskich przez
Hrubieszów. Jej podsumowaniem był koncert „Tomasz
Momot Orkiestra i zaproszeni
goście”.
Do HDK-u zostali zaproszeni także miłośnicy malarstwa
i poezji śpiewanej, a akwarelowe „pocztówki” Rafała Jana
Patro przedstawiające stary
Hrubieszów zachwycały zwiedzających. Dużo wzruszeń
dostarczył Adam Szabat i koncert w jego wykonaniu. Galę

swoją obecnością zaszczycili
posłowie: Anna Dąbrowska-Banaszek, Krzysztof Grabczuk
i Sławomir Zawiślak oraz wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa, a także
prezydent Zamościa Andrzej
Wnuk. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego.
Podczas jubileuszu nadano również tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Hrubieszowa.
Przyznano go śp. Jerzemu Leopoldowi Krzyżewskiemu.
Wręczono także honorowe tytuły Ambasadora Hrubieszowa.
Otrzymali je – Anna Dąbrowska,

dziennikarka TVP oraz Antoni
Czerniak, trener podnoszenia
ciężarów.
W kategorii „instytucja i organizacja” - ten tytuł przypadł
2. Hrubieszowskiemu Pułkowi
Rozpoznawczemu im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i
Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi
Hrubieszowskiej.
Kategoria „firma” – Ambasadorem Hrubieszowa zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Pryzmat” i Bar Restauracja
„U Chłopa” Lucyna Gniecka,
Przemysław Gniecki.
Czterdzieści sześć osób otrzymało również odznaki okolicz-

nościowe „Medal 620 lat Hrubieszowa”:
Obchody 620-lecia Hrubieszowa kończyły Rubienalia.
Tradycyjnie od 5 lat uroczystość
otworzył herold czytając orędzie
– tekst nadania praw miejskich.
Odbyło się również symboliczne
przekazanie kluczy przez burmistrz Martę Majewską. Klucze
odebrali przedstawiciele hrubieszowskiej młodzieży.
Głównym punktem programu
były „Potyczki żakowe o berło
Króla Władysława Jagiełły”, w
których wzięły udział hrubieszowskie szkoły i grupy młodzieżowe. Przez cały dzień odbywał

się Jarmark Hrubieszowski, na
którym artyści i twórcy ludowi
z naszego regionu prezentowali
swoje rękodzieła, zioła i jesienne
kompozycje.
W części artystycznej zaprezentowali się: Zespół Pieśni i
Tańca Ziemi Hrubieszowskiej,
Zespół „Górzanki” z Gozdowa,
Zespół „Niepokorni” z Trzeszczan, Z espół „ Arabeska” z
Mircza oraz soliści: Milena Turzyńska, Natalia Maciejewska,
Julia Krawiec. Gwiazdą wieczoru był raper NOWATOR.
Imprezą towarzyszącą był Festiwal Smaków Świata „FOOD
Truck”.
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Odszedł
Jerzy
Leopold
Krzyżewski

P

rzez całe życie związany był z Hrubieszowem i
jego historią. Od 1963 r.
był aktywnym działaczem
Towarzystwa Regionalnego
Hrubieszowskiego, jako członek
zarządu założył i współredagował „Biuletyn TRH”. Od 1996 r.
był prezesem TRH. Znakomity
organizator sesji i konferencji naukowych poświęconych
historii regionu, o zasięgu nie
tylko regionalnym ,ale i międzynarodowym. Wspierał badania
archeologiczne UMCS oraz aktywnie uczestniczył w promocji
wyników badań na terenie kraju
i poza granicami. Prowadził
szeroką współpracę z regionem
przygranicznym Ukrainy oraz z
Ziomkostwem Hrubieszowian
w Izraelu. Pracował na rzecz
tworzenia warunków dla rozwoju ruchu regionalnego województwa i kraju, pełniąc funkcje
wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Był członkiem Rady
Krajowej Ruchu Stowarzyszeń
Regionalnych RP, przewodniczącym Kapituły Nagrody Miasta
Hrubieszowa–Statuetki Króla
Władysława Jagiełły. oraz wieloletnim przewodniczącym Rady
Fundacji Kultury i Przyjaźni
Polsko-Francuskiej im. Krystyny
i Stefana Małżonków Du Chateau w Hrubieszowie. Wniósł
znaczące zasługi w organizację i
popularyzację turystyki na terenie powiatu hrubieszowskiego,
był założycielem i przez wiele
lat przewodniczącym Oddziału PTTK w Hrubieszowie. Bez
reszty był oddany historii Ziemi
Hrubieszowskiej i jej popularyzacji. We wszystkich swoich
działaniach Pan Jerzy Leopold
Krzyżewski dał się poznać jako
bezinteresowny odkrywca historii regionu, publicysta, a przede
wszystkim człowiek, który kochał Hrubieszów. Honorowy
Obywatel Miasta Hrubieszowa
od 14.09.2020 r. Zmarł 26 sierpnia br.
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Hrubieszów nie zapomina. P
Święto Konstytucji
w cieniu pandemii

T

egoroczne Święto Konstytucji - z uwagi na epidemie
koronowirusa - nie obchodziliśmy tak hucznie jak
w ubiegłym latach. Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa, Paweł Wojciechowski, zastępca burmistrza i Anna Naja,
przewodnicząca rady miejskiej
razem z przedstawicielem 2.
Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego i w asyście komendanta Straży Miejskiej zło-

W rocznicę wy

żyli symbolicznie kwiaty pod
pomnikiem na placu przed kościołem św. Mikołaja, by uczcić
tak ważne dla wszystkich Polaków święto.
Kwiaty złożyli również przedstawiciele samorządu, duchowieństwa i organizacji patriotycznych. Kameralna uroczystość odbyła się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności. Po złożeniu
kwiatów w kościele św. Mikołaja
odbyła się msza św.

W rocznicę przeprawy

27

maja na cmentarzu wojskowym
w Hrubieszowie
odbyła się uroczystość z okazji 76. rocznicy
przeprawy przez Prypeć 27.
Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej zgrupowania „Osnowa”. W uroczystości
wzięli udział Paweł Wojciechowski, zastępca burmistrza
Hrubieszowa, ks. Andrzej
Puzon, proboszcz parafii pw.

1

Matki Bożej Nieustającej Pomocy, kombatanci, żołnierze
2. Hrubieszowskiego Pułku
Rozpoznawczego, przedstawiciele Światowego Związku AK Okręg Zamojski Koło
Hrubieszów oraz członkowie
Hrubieszowskiego Środowiska Żołnierzy 27. WDP AK
– organizatorzy uroczystości.
Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i znicze na pomniku
27. WDP AK.

września na cmentarzu
wojennym w Hrubieszowie odbyły się uroczystości upamiętniające 81.
rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuch II
wojny światowej. Ze względu na
trudne warunki atmosferyczne
uroczystości ograniczyły się do
złożenie kwiatów pod pomnikiem przez władze miasta: burmistrz Martę Majewską i przewodniczącą rady miasta Annę

Zbrodnia wołyńska - pamiętamy

Święto patrona

J

ak co roku, 19 maja obchodzimy rocznicę śmierci Bolesława Prusa. Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie obchodzi tego dnia również
dzień patrona, ponieważ nosi
imię naszego wybitnego hrubieszowskiego pisarza.
Marta Majewska, burmistrz
Hrubieszowa oraz uczniowie,
dyrekcja i nauczyciele uczcili pamięć Bolesława Prusa, składając
kwiaty pod pomnikiem pisarza w
parku miejskim.

Hołd
powstańcom

W

Sanktuarium Matki
Bożej Sokalskiej odbyła się uroczysta
msza św. upamiętniająca 77. rocznicę zbrodni
wołyńskiej. Podczas uroczystości złożono kwiaty i znicze
przy tablicy wołyńskiej. Miasto

Hrubieszów reprezentowali:
burmistrz Marta Majewska i
Anna Naja, przewodnicząca
rady miejskiej w asyście Tadeusza Wdowiaka, komendanta
Straży Miejskiej.
Po mszy odbył się koncert w
wykonaniu zespołu „Hubal”.

Uroczystość została zorganizowana przez Sanktuarium Matki
Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie,
Środowisko 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
Koło w Hrubieszowie i Stowarzyszenie oraz Zespół Wokalny
„Hubal”.

Na placu przy Hrubieszowskim Domu Kultury, oddano
hołd wszystkim walczącym oraz
poległym w Powstaniu Warszawskim. O godzinie „W” zawyły
syreny. Minutą ciszy uczczono
pamięć ofiar Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku
na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” w Warszawie
wybuchło powstanie. Przez 63
dni powstańcy prowadzili z hitlerowcami osamotnioną walkę.
Była to największa akcja zbrojna
podziemia w okupowanej przez
Niemców Europie.

17

września 2020 r.
na cmentarzu wojennym w Hrubieszowie odbyły
się uroczystości patriotyczno - religijne w 81. rocznicę
napaści Armii Czerwonej na
Polskę oraz z okazji Dnia Sybiraka.
Uroczystości rozpoczęły się
o godz. 10:00 od wciągnięcia

flagi państwowej na maszt i odśpiewania hymnu. Następnie
przemówienie wygłosiła Marta
Majewska - Burmistrz Miasta
Hrubieszowa. Apel pamięci w
asyście kompanii honorowej 2.
Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego odczytała ppor. Magdalena Kwaśniak.
Kw i at y p o d p om n i k i e m
z ł oż y l i : Bu r mist r z Mi ast a

Pamięta o rocznicach

ybuchu wojny
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„Żołnierska Pamięć” nie zawodzi

T

ak nazywa się ogólnopolska akcja, w której
wzięli po raz kolejny
udział także żołnierze 2.
Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Pod koniec października żołnierze odwiedzili
i uprzątnęli mogiły i cmentarze
wojenne na terenie Garnizonu
Hrubieszów, m. in.: cmentarz
wojenny, gdzie spoczywają żołnierze 2. Pułku Strzelców Konnych, mogiły poległych w Kampanii Wrześniowej 1939 roku w
Husynnem, mogiłę żołnierzy 27.
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK

pochowanych na cmentarzu w
Turowcu oraz cmentarz wojskowy w Uchaniach.
Uprzątnięto również pomniki
w lesie Dębinka, w miejscowościach Strzelce, Pielaki, Huta,
Drogojówka i Wojsławice. W ramach akcji zwiadowcy odwiedzili
także groby żołnierzy 2. Pułku
Rozpoznawczego, którzy zmarli
w minionych latach.
Na uprzątniętych mogiłach i
pomnikach zwiadowcy złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Pamiętali o bohaterach
Naję w asyście Straży Miejskiej,
władz powiatu, służb mundurowych oraz młodzież i dzieci ze
szkół miejskich.
Po złożeniu kwiatów, w kościele pw. Ducha Świętego odbyła
się msza św. w intencji poległych
w czasie wojny. Kwiaty złożono
także pod pomnikiem przy lesie
Dębinka.
Podobny charakter miały uroczystości 17 września 2020 r. na
cmentarzu wojennym w Hru-

bieszowie w 81. rocznicę napaści
Armii Czerwonej na Polskę oraz
z okazji Dnia Sybiraka. Uroczystości rozpoczęły się od wciągnięcia flagi państwowej na maszt i
odśpiewania hymnu. Następnie
przemówienie wygłosiła Marta
Majewska, burmistrz Hrubieszowa. Apel pamięci w asyście
kompanii honorowej 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego odczytała ppor. Magdalena
Kwaśniak.

23

września w Szkole Podstawowej nr
1 odbyły się coroczne biegi przełajowe poświęcone bohaterom września
1939 r. Patronat nad imprezą objęła
Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa. Na
początku uroczystości odczytano list intencyjny przypominający fakty z tragicznego września
1939 r.
Burmistrz wraz z Markiem Watrasem, dyrektorem HOSiR-u uroczyście otworzyli 21. Biegi Przełajowe, a dzieci udały się na start. Najlepsi otrzymali pamiątkowe statuetki, medale i dyplomy. Jednak
każdy uczestnik mógł czuć się bohaterem, bo w
całej imprezie najważniejsze było uczestnictwo i
uczczenie pamięci poległych żołnierzy.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom imprezy.

Patriotycznie na Rynku

N

a Rynku Miejskim odbyły się uroczystości z okazji Dnia Podziemnego
Państwa Polskiego. Po
wciągnięciu na masz flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu
państwowego, głos zabrał Paweł
Wojciechowski, zastępca burmistrz Hrubieszowa, a o. Wiktoryn Krysa, kustosz Sanktuarium
Matki Bożej Sokalskiej odmówił
modlitwę w intencji poległych.
W asyście kompanii honorowej 2. Hrubieszowskiego Pułku
Rozpoznawczego odbył się apel

pamięci oraz zabrzmiała salwa honorowa, po której przedstawiciele
władz samorządowych, służby
mundurowe, przedstawiciele organizacji kombatanckich, instytucji
publicznych i szkół, złożyli wieńce
i kwiaty pod pomnikiem Żołnierza
Polskiego Państwa Podziemnego
Ziemi Hrubieszowskiej 1939-1945.
Po uroczystościach na Rynku,
w Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej odprawiono mszę św. z
udziałem pocztów sztandarowych
w intencji ojczyzny i poległych w
jej obronie.

Symboliczne Święto
Niepodległości
Hrubieszowa Marta Majewska i Przewodnicząca Rady
Miejskiej Anna Naja w asyście
Straży Miejskiej, przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, duchowieństwa,
organizacji kombatanckich i
szkół.
Po uroczystościach odbyła się
Msza. św. polowa w intencji Ojczyzny.

T

egoroczne hrubieszowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości, z powodu epidemii koronowirusa, ograniczyły się do symbolicznych
gestów. Przed południem,
przy Pomniku Legionisty,
wystawiono wojskową wartę
honorową, uroczyście wciągnięto na maszt flagę pań-

stwową i odśpiewano hymn
narodowy.
W imieniu hrubieszowskiej
społeczności, kwiaty na mogile
złożyli: Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa wraz z Anną
Nają przewodniczą rady miejskiej, w asyście Straży Miejskiej
oraz przedstawiciela 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Pogrzeb dzieci
zmarłych
przed
narodzeniem

15

października, w
Dzień Dziecka Utraconego, w kościele
pw. Ducha Świętego
w Hrubieszowie odbyła się msza
św. w intencji dzieci martwo urodzonych i utraconych.
Bezpośrednio po mszy, na
cmentarzu parafialnym odbyła
się ceremonia pochówku. Wspólna urna została złożona w grobie
zbiorowym usytuowanym w
sektorze IX. Zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie sprawiania przez
Gminę Miejską Hrubieszów
pogrzebu osobom zmarłym
oraz pochówku dzieci martwo
urodzonych pochówek będzie
odbywał się dwa razy w roku - w
marcu i październiku.
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Sportowe wydarzenia w rok
Styczeń
Nad Zalewem Zemborzyckim
odbył się czwarty bieg przełajowy z cyklu ogólnopolskiego City
Trail, który kolejny raz wygrał
Artur Kern z Hrubieszowa.
12.01. - odbył się 84 turniej
Grand Prix Hrubieszowa w tenisie stołowym, organizowany
przez UKS „Ogólniak”. Wygrał
Patryk Bednarz, drugi był Bartek
Niedźwiedź, a trzeci Patryk Wyskiel. Tenisiści kolejny rok grali
dla WOŚP, zebrali 212 zł.
Amatorski klub Raiders Hrubieszów został zwycięzcą otwartych okręgowych mistrzostw w
halowej piłce nożnej seniorów,
które jednocześnie były eliminacjami powiatu hrubieszowskiego;
2 m-ce zajęła Unia Hrubieszów.
Te dwie drużyny awansowały do
mistrzostw okręgu zamojskiego.
Najlepszym zawodnikiem został
Jarosław Jasina z Raidersów, zdo- Brązowi medaliści w sztafecie 4x100 m na mistrzostwach Polski juniorów
bywca 6 bramek.
11.03. Zarząd MKS Unia Hru24.01. podczas balu mistrzów Dominik Okoński zajął I miejsce rzy Wyklętych. Dystans biegu
wynosił 1963 m, nawiązując do bieszów podjął decyzję o zawiesportu w Lublinie ogłoszono wy- w kategorii wagowej do 22 kg
Podczas sesji rady miejskiej daty śmierci ostatniego z wyklę- szeniu zajęć wszystkich grup (koniki 58. Plebiscytu Sportowego
Kuriera Lubelskiego. Najlepszym uhonorowano hrubieszowskich tych. Wszyscy, którzy ukończyli ronowirus).
Tygodnik Zamojski podsutrenerem woj. lubelskiego za 2019 sportowców i trenerów: sztan- bieg otrzymali pamiątkowe mezostał trener lekkiej atletyki AZS gistkę Julię Janiak i jej trenera dale. Wśród panów najlepszy mował plebiscyt na najlepszych
UMCS Lublin, hrubieszowianin Leszka Tarnawskiego oraz hru- okazał się zawodnik Unii Hrubie- sportowców oraz trenerów na
z urodzenia i do dzisiaj z nim w bieszowskich modelarzy: Piotra szów Filip Cierech, 2. Grzegorz Zamojszczyźnie w 2019 roku.
Wielosz-Hałasa oraz Dominika Jaworski z Hrubieszowa, 3. Kamil Laureatami z naszego powiatu
sercu Piotr Kitliński!
Skwarka. Podziękowano rów- Żydek z 2 PR w Hrubieszowie. zostali wśród sportowców Julia
Luty
nież za wkład pracy instrukto- Wśród pań zwyciężyła Sandra Janiak (3. miejsce, podnoszenie
1.02. w hali HOSiR odbyły się rowi sekcji modelarskiej UKS Bęsiuk przed Karoliną Gajewską ciężarów) i Mateusz Pańko (7.
ogólnopolskie zawody modeli Jedynka - Leszkowi Kryszczu- i Kariną Krotkiewicz (wszystkie piłka nożna) oraz wśród trenerów
Unia). W kategorii nordic wal- - już po raz 16. - Antoni Czerniak
szybowców halowych klasy F1N, kowi.
28.02. na powiatowym tur- king wygrali Dorota Matwiejczuk (5., podnoszenie ciężarów).
zaliczane do punktacji pucharu
Zakończono eliminacje młoPolski. Kierownikiem zawodów nieju Licealiady SZS bezkon- i Józef Czerniak.
6.03. odbyły się mistrzostwa dzików w szachowych turniejach
był Tomasz Magdziak, sędzią kurencyjni okazali się siatkarze
Staszica, wygrywając nie tylko Hrubieszowa w legalnym po- o puchary burmistrza Hrubieszogłównym Leszek Kryszczuk.
7.02. w Izraelu odbyła się druga wszystkie mecze, ale i wszystkie kerze. Wygrał Krzysztof Skrok wa w szkołach podstawowych. W
edycja Dead Sea Marathon, sety. To już 10 z kolei tytuł mistrza z Hrubieszowa, 2. Józef Myć z eliminacjach uczestniczyło 369
w której doskonale spisał się powiatu drużyny Staszica w tej Łęcznej, 3. Daniel Mizerski (Hru- uczniów, w tym 198 dziewcząt.
Zawody nadzorował sędzia i inhrubieszowianin Tadeusz Słoma, dyscyplinie. Jej trenerem jest An- bieszów).
7.03. nad Zalewem Zembo- struktor szachowy Mieczysław
który w kategorii M70 zajął wyso- drzej Chwedczuk.
28.02. ogłoszono wyniki XX rzyckim odbył się szósty bieg w Pszeniczka.
ką, drugą pozycję. Był to już trzeci maraton w kierunku zdobycia Plebiscytu Piłkarskiego Kroniki ramach ogólnopolskiego City
Tygodnia. W klasyfikacji druży- Trail. Wygrał Artur Kern, pieczę- Kwiecień – maj
Korony Świata.
26.05. oddział Lubelskiego
11.02. w Urzędzie Miasta na roku Unia Hrubieszów zajęła tując szóste zwycięstwo w geneZwiązku Piłki Nożnej w ZamoHrubieszów odbyło się posie- 3. miejsce. Wyróżnienie otrzymał ralnej klasyfikacji.
Zrzeszenie LZS w Zamościu ściu przedstawił komunikaty
dzenie miejskiej rady sportu z także sędzia Przemysław Kaszteorganizuje rozgrywki ligowe w końcowe sezonu 2019/2020 w
udziałem burmistrz Marty Ma- lan.
28.02. odbyło się walne zebra- siatkówce mężczyzn. Finały od- rozgrywkach seniorów (16 drujewskiej, która otrzymała podziękowania za wsparcie finan- nie członków MKS Unia Hru- były się 8 marca w Zamościu. żyn), IV liga: 1. Lewart Lubartów,
bieszów. Przyjęto rezygnację do- Uczniowie I LO im. Staszica w 2. Włodawianka, 3. Tomasovia, 9.
sowe powiatowego SZS.
14–16.02. w Toruniu odbyły tychczasowego prezesa Jarosława Hrubieszowie, przygotowani Kryształ Werbkowice, 13. Unia
się halowe mistrzostwa Polski Łukiewicza. Skład obecnego przez Andrzeja Chwedczuka Hrubieszów.
juniorów w lekkiej atletyce, zarządu: prezes Dariusz Mękal, zajęli trzecią pozycję. Grali: Paw których reprezentanci Unii wiceprezes ds. podnoszenia cię- luch D., Kozik J., Skrzypczak B., Czerwiec
Lubelski Związek Piłki Nożnej
Hr ubieszów przygotowani żarów Antoni Czerniak, wice- Skrzypczak T., Fijołek B., Zając
przez trenerów Tomasza Mag- prezes ds. lekkiej atletyki Tomasz Sz., Steciuk Sz., Skóra M., Ciuc- ogłosił, że IV liga lubelska zostadziaka i Mirosława Kamienia, Magdziak, wiceprezes ds. piłki ki Sz., Mazur P., Rodziewicz K., nie podzielona na 2 grupy. Unia
zaprezentowali się na wysokim nożnej Wojciech Lecko, skarbnik Janicki M., Kapusta P., Daciuk K. Hrubieszów i Kryształ Werbko11.03. koniec sezonu sztucz- wice znalazły się w 2 grupie.
poziomie. Wyniki: juniorki 5 Tomasz Pańko, członkowie Er9.06. odbyła się promocja albunego lodowiska. Było czynne od
m-ce – Karolina Gajewska 400 nest Lipski i Piotr Stadnicki.
7.12.2019 r. do 23.02.2020 r. W mu „Krótka subiektywna historia
m - 57,31, juniorki młodsze 12.
tym okresie z obiektu skorzysta- sportu w Hrubieszowie”, wydaKarolina Tarnowska chód 3000 Marzec
1.03. Hrubieszów po raz ko- ło ponad 12 tys. użytkowników. nego staraniem LUKS „Grześ”.
m – 17:08,22 min
22.02. w Sosnowicy odbył się lejny uczcił pamięć żołnierzy Frekwencja, w porównaniu z Album pod redakcją Mirosława
Turniej KRAV MAGA FIGHT. wyklętych na sportowo - Tropem ubiegłym sezonem, wzrosła aż o Dąbrowskiego zawiera ponad
dwieście zdjęć wykonanych przez
Uczeń SP nr 2 w Hrubieszowie, Wilczym - Bieg Pamięci Żołnie- 50 procent.

Andrzeja Kulczyńskiego i Przemysława Sidora.
19.06. po długiej przerwie w
pierwszym meczu kontrolnym
Unia Hrubieszów uległa Startowi Krasnystaw 3:6 (1:4). Bramki
dla Unii: Greniuk, M. Oleszczuk,
Podgórski (k).
20.06. na stadionie warszawskiego Orła w biegu na 1500 m
niezawodny Artur Kern stanął na
podium ze świetnym wynikiem
4:00,32 min a jego podopieczny
Paweł Rozmianiec ustanowił rekord życiowy 4:05,20 min
20.06. w Biłgoraju odbyła się
siódma edycja Biegu Sitarskiego
na kilku dystansach. W biegu na
10 km ks. Tomasz Szady z Unii
Hrubieszów był drugi.
Lipiec
11.07. Mircze. Amatorska
drużyna Raiders Hrubieszów pokonała w I rundzie Pucharu Starostów B-klasowy GKS Huragan
Hrubieszów 3:2.
11.07. odbyły się mistrzostwa
Polski, w ramach których w
konkurencji modeli szybowców
klasy F1A standard Junior drugie miejsce zajął Jakub Wezgraj z
UKS „Jedynka” w Hrubieszowie.
Wyniki Jakuba Wezgraja, Kacpra
Kaczmarka i Leszka Kryszczuka,
pozwoliły na wywalczenie tytułu
wicemistrza Polski modeli latających.
18.07. Mircze - mecz finałowy
w ramach eliminacji Pucharu
Polski - Andoria Mircze (A klasa)
- Raiders Hrubieszów (drużyna
amatorska) 10:0 (3:0).
22.07. w Stalowej Woli odbył
się Podkarpacki Mityng w Chodzie Sportowym, w którym pod
kierownictwem trenera Mirosława Kamienia udział wzięło dwoje
zawodników MKS Unii Hrubie-

szów - Karolina Tarnowska i Michał Baranowski.
26.07. W półfinale Pucharu Polski na szczeblu LZPN,
Unia Hrubieszów przegrała
z Orlętami-Spomlek Radzyń
Podlaski 0:5. Przed meczem
uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego Romana
Giergiela, dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie, nauczyciela WF, propagatora piłki nożnej oraz
trenera Unii Hrubieszów w
latach 80. Piłkarze Unii otrzymali puchar oraz 1,5 zł nagrody za wygranie zamojskiego
okręgowego Pucharu Polski
2019/2020.
Sierpień
2.08. W inauguracyjnej kolejce IV ligi lubelskiej grupy 2 Unia
przegrała w Bychawie z Granitem
0:3.
2.08. wystartowali kolarze w
I Hrubieszowskiej Czasówce
na piętnastokilometrowej trasie
z Kryłowa do Gródka. Wyścig
zorganizowało Stowarzyszenie Hrubieszów na Rowerach i
Hrubieszowski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Na starcie stanęło 42
zawodników, w tym trzy kobiety. Na szóstym miejscu uplasował się najlepszy reprezentant
Hrubieszowa – Cezary Tkaczuk
wyprzedzając w tej klasyfikacji Bartłomieja Temporowicza, Witolda Bednarza, Artura
Landmana i Jana Zderkiewicza
(74 lata).
15.08. odbył się liczący 5 km
VII Ogólnopolski Bieg Wokół
Twierdzy Zamość. Z dobrej strony zaprezentowali się biegający z
naszego powiatu. Mężczyźni: 2.
Artur Kern – 16:13, 7. ks. Tomasz
Szady.

ku 2020
16.08. IV liga grupa 2. Unia
Hrubieszów – Grom Różaniec
1:0.
22.08. IV liga. Łada Biłgoraj – Unia Hrubieszów 0:2 (0:0).
Bramki: Greniuk 54, Podgórski
69
W Broczynie modelarze z
UKS Jedynka Hrubieszów wzięli
udział w Mistrzostwach Polski
Modeli Swobodnie Latających.
Tytuł mistrza Polski w klasie
modeli F1Q juniorów wywalczył
Jakub Wezgraj, tuż za podium
uplasował się Jakub Kopera. W
F1A standard Jakub Wezgraj
wywalczył tytuł wicemistrza Polski, a drużyna w składzie: Jakub
Wezgraj, Jakub Kopera, Leszek
Kryszczuk - zdobyła trzecie miejsce.
Odbyły się Mistrzostwa Polski
LZS w podnoszeniu ciężarów.
Osiągnięcia Unii Hrubieszów,
kategoria wiekowa do lat 17,
dziewczęta: brąz – Natalia Górniak, chłopcy kategoria 4. Kamil
Koszałka. Kategoria wiekowa do
lat 15, dziewczęta 4. Oliwia Dziewiczkiewicz, 4. Bartosz Kozar.
26.08. rozegrano mecze piłki
nożnej 1/8 Pucharu Polski Oddziału Zamość 2020/2021. Po
zwycięstwach na wyższy poziom
drabinki wspięła się Unia Hrubieszów i Andoria Mircze, Łada
1945 Biłgoraj - MKS Unia Hrubieszów 1:3, GKS Andoria Mircze
- GKS Błękitni Obsza (2:2 k. 4:3).
29.08. Tomasz Królicki wygrał
coroczny turniej tenisa ziemnego
w Hrubieszowie, który w finale w
dwóch setach pokonał Marcina
Kuczewskiego.
W Ciechanowie odbyły się
Mistrzostwa Polski LZS w Lekkiej Atletyce. W zawodach udział
wzięło 7 zawodników MKS Unii
Hrubieszów. Zdobyli cztery medale: złote – Karolina Gajewska
(Juniorki) 400 m p. pł., Michał
Baranowski (Młodzieżowcy)
chód 10 km, srebrne – Karolina
Gajewska (Juniorki) 100 m ppł,
sztafeta 4x100m kobiet (Juniorki)
w składzie: Kamień Julia, Kamień
Wiktoria, Krotkiewicz Karina,
Gajewska Karolina.
W Ciechanowie odbyły się
Mistrzostwa Polski Zrzeszenia
LZS w podnoszeniu ciężarów. W
zawodach udział wzięło 3 zawodników Unii. Zdobyli dwa medale,
w tym Julia Janiak złoty, a Kuba
Dziewiczkiewicz brąz.
30.08. IV liga. Unia Hrubieszów - Huczwa Tyszowce 3:3
(2:0). Hat trick Mateusza Oleszczuka z Unii.
Wrzesień
1.09. LUKS „Grześ” w Hrubieszowie podziękował wszystkim,
którzy zagłosowali na niego w internecie. W maju Międzynarodo-

Hrubieszowscy modelarze od lat należą do krajowej czołówki
wa Federacja Unihokeja ogłosiła
konkurs dla klubów zajmujących
się grą w unihokeja. Przystąpiło
do niego ponad 70 klubów z całego świata. Oddana ilość głosów
wystarczyła, żeby klub unihokejowy działający w Hrubieszowie
cieszył się z otrzymanego sprzętu.
6.09. IV Liga. Kryształ Werbkowice – Unia Hrubieszów 0:0.
5–6.09. modelarze z UKS „Jedynka” w Hrubieszowie wystartowali w Mistrzostwach Polski
Modeli Swobodnie Latających.
Najlepszy wynik osiągnął najmłodszy modelarz Kacper Hołuj,
który indywidualnie zajął 6. miejsce, a drużynowo zdobył tytuł
drużynowego wicemistrza Polski.
12.09. w Lublinie odbyły się
lekkoatletyczne Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
makroregion lubelsko – podlaski,
w których wystartowało 4. zawodników z Unii Hrubieszów.
Wywalczyli cztery medale w tym
dwa złote: Kacper Pańko 300 m i
sztafeta chłopców 4 x 100 m
13.09. IV liga Unia Hrubieszów – Unia Białopole 3:2 (0:1).
Bramki: M. Oleszczuk 46, Podgórski 48, Pańko 65
11–13.09. w Radomiu zostały
rozegrane Mistrzostwa Polski
Juniorek i Juniorów w lekkiej atletyce. Zawodniczki Unii Hrubieszów znakomicie przygotowane
przez trenera Tomasza Magdziaka stanęły dwukrotnie na podium, zdobywając srebro – Karolina Gajewska na 400 m przez
płotki – 59,96 (rek. Zamojszczyzny) i brąz sztafeta dziewcząt
w czasie 48,33 w składzie: Julia
Kamień, Karolina Gajewska,
Karina Krotkiewicz i Wiktoria
Kamień, 5. K. Gajewska 100 m
przez płotki – 14,61 sek.
W tym roku, po raz pierwszy
do grona organizacji biorących

udział w Narodowym Dniu Sportu, dołączył Klub Seniora CZAS
w Hrubieszowie. 19 września,
przy Hrubieszowskim Domu
Kultury, Klub Seniora CZAS w
Hrubieszowie, jako jedyny klub
seniora w Polsce, zorganizował
zawody sportowe.
19.09., w drugim dniu Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Radomiu w finale B
biegu na 400 m wystąpiła Olga
Śmietanka, która wynikiem 58,96
zajęła 15. miejsce. Karolina Tarnowska w chodzie na 5000 m była
12.
19.09. odbył się Półmaraton
Tomaszowski Pamięci Żołnierzy
Września 1939. Wśród mężczyzn
drugi był Artur Kern.
20.09. W Karpaczu lekkoatletyczna reprezentacja Polski juniorów wygrała z Czechami. Trzy
punkty dołożyła wicemistrzyni
Polski juniorek Karolina Gajewska z hrubieszowskiej Unii za 4.
miejsce w biegu na 400 m przez
płotki – trener Tomasz Magdziak
26.09. w Lublinie AZS UMCS
Lublin z wypożyczoną z Unii Karoliną Gajewską, która zdobywając 111 punktów sięgnął po drużynowe mistrzostwo Polski!
26.09. w Warszawie, podczas
Mistrzostw Polski w Chodzie
Sportowym na 20 km Michał Baranowski z Unii Hrubieszów zajął
w seniorach 10. miejsce a 4. w kategorii młodzieżowców.
27.09. w Słupsku, podczas
Mistrzostw Polski Młodzików
sztafeta Unii 4x100m chłopców
biegnąca w składzie: Szymon Kiryczuk, Jan Śmietanka, Kacper
Chmielewski i Kacper Pańko po
zaciętej walce zajęła 6 miejsce.
Piłkarze Unii (młodzicy starsi),
podopieczni Mariusza Zająca odnieśli czwarte zwycięstwo w sezonie i pokonali Sygnał Lublin 2:1.

Skład Unii: Bartłomiej Gontarz,
Leon Dąbrowski, Bartosz Kozar,
Bartosz Turzyński, Filip Turzyński, Szymon Nalepa, Szymon
Pietraś, Szymon Jasic, Bartłomiej Cebula. Rezerwowi: Wiktor
Lecko, Alan Duma, Piotr Uszko,
Michał Szabat, Filip Kokoć, Kacper Kaniosz, Patryk Bień, Michał
Bednarczuk.
Trampkarze starsi, podopieczni Piotra Stadnickiego zremisowali na wyjeździe z zespołem z
Milanowa 3:3. Skład Unii: Jakub
Szymaszek, Maksymilian Wąsak,
Wiktor Jasiński, Brajan Gontarz,
Mikołaj Krzywonos, Kacper Głowacz, Oliwier Stadnicki, Karol
Gnap, Tomasz Pochylczuk, Dawid
Serba, Erwin Stadnicki. Rezerwowi: Mateusz Hawryluk, Jarosław
Bednarczuk, Dawid Stankiewicz,
Krzysztof Pochylczuk, Kacper
Gaweł, Maciej Janiszek, Mateusz
Olszak. Bramki dla Unii: Oliwier
Stadnicki 2, Kacper Głowacz
26.09. w Międzybrodziu Bialskim został rozegrany Górski
Bieg Frassatiego na dystansie 22
km. W klasyfikacji Mistrzostw
Polski Duchowieństwa na najwyższym podium stanął pochodzący z Poraja ksiądz wikariusz
Tomasz Szady.
W Ciechanowie odbyły się
Mistrzostwa Polski do lat 17 w
podnoszeniu ciężarów. Z Unii w
kategorii wagowej 55 kg, srebro
zdobyła Natalia Górniak.
Październik
Koszykarze UKS „Ogólniak
zajęli 4. miejsce w Ogólnopolskiej
Licealiadzie w Koszykówce w
Gorlicach.
3.10. na boiskach HOSIR-u
odbył się piłkarski turniej o puchar burmistrza Hrubieszowa.
Wygrali zawodnicy z 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznaw-

czego, a najlepszym strzelcem został Mariusz Musiał (8 bramek).
3.10. w Łodzi podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski w
wielobojach i sztafetach bardzo
dobrze zaprezentowali się zawodnicy Unii Hrubieszów. Dziewczęta w sztafecie 4x200m: Julia Kamień, Karolina Gajewska, Karina
Krotkiewicz i Wiktoria Kamień
zajęły 4, miejsce, a do medalu zabrakło 0,02 s. W biegu wojewódzkich reprezentacji sztafet szwedzkich chłopców U 16 startujący
w nich Jan Śmietanka i Kacper
Pańko z Unii zajęli 5 miejsce.
10.10. w Białymstoku odbył się
finał Drużynowych Mistrzostw
Polski Juniorów w lekkiej atletyce.
Wypożyczona z Unii Hrubieszów
do Agrosu Zamość Olga Śmietanka wygrała 400 m i była mocnym
punktem sztafety 4 x 400 m mix.
Kacper Hołuj wywalczył tytuł
wicemistrza Polski w klasie modeli F1Q/M. W klasie modeli F1H i
F1A/M zawodnicy z Hrubieszowa
drużynowo zdobyli tytuł II wicemistrz Polski w składzie: Kacper
Hołuj, Paweł Gumieniak i Jakub
Wezgraj.
W Gdańsku rozegrane zostały
w podnoszeniu ciężarów mistrzostwa Polski juniorek i juniorów, w
których pięć medali (w tym dwa
złote), wywalczyli reprezentujący
Unię Hrubieszów. Osiągnięcia
MKS Unii Hrubieszów: złoto –
kat. 45 kg Natalia Bobrowska,
złoto – kat. +87 kg Julia Janiak,
srebro – kat. 59 kg Kinga Kwiatkowska, srebro – kat. 89 kg Michał
Puchala, brąz – kat. 109 kg Jakub
Dziewiczkiewicz.
W Nowym Tomyślu odbyły
się mistrzostwa Polski do lat 15 w
podnoszeniu ciężarów, w których
Bartosz Kozar z Unii Hrubieszów
zdobył brązowy medal, a rok
młodsza w tej kategorii Oliwia
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Dziewiczkiewicz uplasowała się
na 4. miejscu. .
Doskonale zaprezentowali się
zawodnicy sekcji modelarskiej
UKS „Jedynka” w Hrubieszowie
podczas finału Pucharu Polski
Modeli Swobodnie Latających.
Leszek Kryszczuk instruktor i
jednocześnie zawodnik, zdobył
3. miejsce w klasie modeli F1B.
Najmłodszy Kacper Hołuj zajął 3.
miejsce w klasie modeli F1Q
Wychowanek Unii Hrubieszów, a od 2016 roku reprezentujący AZS UMCS Lublin Rafał
Fedaczyński, podczas Mistrzostw
Polski w chodzie sportowym na
olimpijskim dystansie 50 km, wywalczył srebrny medal.
24.10. w Sandomierzu, odbył
się Ogólnopolski Turniej Karate
dla Dzieci i Młodzieży „Sandomiria Cup”. Wzięła w nim udział zawodniczka z Hrubieszowa Karina
Nieradko, która zajęła I miejsce.
Z Unii Hrubieszów w sezonie
2020 najwyższą klasę sportową w
lekkiej atletyce pierwszą uzyskała
wicemistrzyni Polski juniorek w
biegu na 400 m przez płotki Karolina Gajewska. Klasa II: Kamień
Julia, Kamień Wiktoria, Śmietanka Olga, Baranowski Michał,
Pańko Kacper, Kern Artur.
Listopad
11.11. w Poznaniu zostały rozegrane mistrzostwa Polski w biegu
ulicznym na dystansie 10 km.
Wśród mężczyzn 26. miejsce zajął
. Piotr Książkiewicz reprezentujący Unię Hrubieszów (trener Artur
Kern).
W dniu 11.11. zaledwie w
wieku 47 lat zmarł Radosław Korkosz, który reprezentował sekcję
piłki nożnej hrubieszowskiej Unii
od lat dziecięcych do pierwszego
zespołu włącznie.
14.11. w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Biegach Przełajowych, w których wystartowało 13 zawodników z Unii Hrubieszów, wsparci
przez sekcję piłki nożnej grupy
trenera Piotra Stadnickiego, którzy w punktacji klubowej zajęli 2.
miejsce, przegrywając jedynie z
Podlasiem Białystok. Najwyższe
miejsca zajęli: Kinga Czerwińska
(2,5km) i Karol Mróz (3km).
14.11. w hali HOSiR odbył się
XV Turniej w Podnoszeniu Ciężarów Euro-Bug oraz II Memoriał
Andrzeja Greszety. Sensacją zawodów był po kilkuletniej przerwie
udany start olimpijki (7. Londyn
2012) Ewy Usowskiej-Mizdal.
15.11. IV liga. Unia Hrubieszów – Kryształ Werbkowice 2:1
(0:0). Bramki: Podgórski 55(k),
Pańko 81.

ZEBRAŁ I OPRACOWAŁ
– MAREK AMBROŻY KITLIŃSKI
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Czternastu radnych za, jeden się wstrzymał

Burmistrz z absolutorium

R

adni Rady Miejskiej w
Hrubieszowie udzielili absolutorium burmistrz Marcie Majewskiej. Wcześniej pozytywną
opinię z wykonania budżetu
za 2019 rok wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w
Lublinie. Radni podjęli także
uchwałę w sprawie udzielenia
burmistrz wotum zaufania.
- Dziękuję za zaufanie, ale
realizacja budżetu w minionym
roku to nie tylko moja praca,
ale przede wszystkim wielu
osób - powiedziała Marta Ma-

jewska. - Dziękuję w szczególności mojemu zastępcy Pawło-

wi Wojciechowskiemu, sekretarz miasta Monice Podolak i

skarbnikowi Marcie Woźnicy.
Dziękuję pracownikom urzędu, naczelnikom wydziałów i
kierownikom jednostek podległych, jak również radnym i
przewodniczącym jednostek
pomocniczych - w szczególności tym, którzy mnie wspierają,
a tym samym wspierają rozwój
naszego miasta. Wspólną pracą
służymy dobru naszej lokalnej
wspólnoty.
Burmistrz podkreśliła, że
„samorząd to gra zespołowa,
kto myśli inaczej – przegrywa”.

P

odczas lipcowej sesji rady
miejskiej miało miejsce oficjalne podziękowanie Andrzejowi Jurczyńskiemu za
wieloletnie sprawowanie funkcji
dyrektora oraz pełną zaangażowania pracę w Zespole Szkół
Miejskich nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 2. Mimo odejścia ze

O biznesie przy śniadaniu

Z

inicjatywy burmistrz Marty
Majewskiej odbyło się pierwsze w Hrubieszowie śniadanie biznesowe - spotkanie
władz miasta z hrubieszowskimi
przedsiębiorcami oraz zaproszonymi gośćmi, w tym przedstawicielem Tarnobrzeskiej Strefy
Ekonomicznej. Spotkanie było
poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości w mieście. Hrubieszowscy przedsiębiorcy pozytywnie ocenili zaprezentowane przez
miasto kierunki rozwoju (w tym
gospodarczego) i zaproponowali
pomysły na wzmocnienie przedsiębiorczości w mieście. Wskazali
również na bariery, które należy
pokonać, by rozwój ten był możliwy. Spotkanie stanowiło pierwsze
z zapowiedzianych przez władze
miasta cyklicznych spotkań z
przedsiębiorcami.
Tego samego dnia odbyło się
również spotkanie władz Hrubieszowa z przedstawicielami rady
pożytku publicznego, rady wolontariatu oraz stowarzyszeń działających na terenie Hrubieszowa.
Podczas spotkania przedstawiono
wyniki diagnozy Hrubieszowa dokonanej w ramach programu Rozwój Lokalny oraz zaprezentowano
założenia nowej ścieżki rozwoju
miasta, szczególnie w kwestiach
społecznych. Podobne spotkania
– w formie śniadań biznesowych
odbyły się jeszcze w sierpniu i
październiku. Jedno z nich było
poświęcone szkolnictwu hrubieszowskiemu, kolejne – dotyczyło udziału PKP Linii Hutniczej
Szerokotorowej w rozwoju Hrubieszowa. W spotkaniach wzięli
udział:
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o.
P.W. Max Biuro Podróży i Turystyki „Raj Sega”
FOTO-VIDEO ART.
Kierownik Centrum Aktywizacji
Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Podziękowania dla dyrektora

stanowiska dyrektora, Andrzej
Jurczyński nadal będzie się spełniał zawodowo jako nauczyciel w
Szkole Podstawowej nr 2. Podziękowania złożyli mu burmistrz
Marta Majewska, Anna Naja,
przewodnicząca rady miejskiej
oraz Leszek Kryszczuk i Artur
Danilczuk, wiceprzewodniczący.

Młodzi w urzędzie

M

Dachy Kalbarczyk Firma Usługowo - Handlowa

Gabinet Kosmetyczny
Kleopatra

Agencja Artystyczno-weselna
Centrum Druku „Bruno”
Hotel & Restauracja Gniecki
Ar-Speed
P.W. PRYZMAT Sp. z.o o., sp. k
NOVA TAXI
TRANSWAY USŁUGI PRZEWOZOWE
Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c.
Dorex - Biuro Rachunkowe
Stropy Teriva s.j
Bricomarché Hrubieszów
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„WIST” Sklep i Warsztat Motoryzacyjny
Restauracja „MAGISTRAT”
Prosan Zamość Sp. z.o.o.
Organizacje NGO:
Polski Czerwony Krzyż. Oddział
w Hrubieszowie
Polski Związek Niewidomych –
Koło Powiatowe w Hrubieszowie
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i
Młodzieży JESTEM im. Św. Jana
Bosko w Hrubieszowie
Fundacja „ZAKĄTEK TERAPEUTYCZNY”
Stowarzyszenie Edukacyjne
„Razem” w Hrubieszowie
Przedstawiciele Związku Miast
Polskich:
Joanna Ćwiklińska-Ziomek
Grzegorz Dziarski
Jacek Warda

ałgorzata Pitus
(na zdjęciu),
uczennica hrubieszowskiego liceum została pełnomocnikiem burmistrza ds. młodzieży. Nowa pełnomocnik
jest uczennicą drugiej
klasy o profilu matematyczno-fizycznym. W latach 2015-2018 była członkiem grupy pOBUDZENI
działającej przy MBP w
Hrubieszowie, z którą
organizowała oraz brała
udział w debatach oksfordzkich, turniejach debat
(nie)konferencji metodą
Word Cafe. Była ponadto członkiem organizacji
MaY Poland. Obecnie jest
delegatem European Youth
Parliament 2020 oraz finalistką ogólnopolskiego
programu mentoringowego „Jestem Liderką” fundacji Vital Voices Poland.

Hrubieszów pokazał serce

A

nawet dwa. Przed budynkiem Urzędu Miasta
w Hrubieszowie oraz na
skrzyżowaniu ulic Ludnej i
Prostej pojawiły się czerwone pojemniki w kształcie serca. Służą
one do zbierania plastikowych
nakrętek. Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form
niesienia pomocy innym. Przekazuje się je firmom recyklingowym,
które płacą za surowiec, który jest
potem powtórnie – jak granulat –
używany w produkcji.
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Mimo, że pojemniki zamontowano niedawno, są one już
w znacznej mierze zapełnione.
Wszystkie zebrane nakrętki będą
przeznaczone na wsparcie potrzebujących mieszkańców Hrubieszowa.

