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Zdrowych, 
pogodnych świąt 
Wielkanocnych
pełnych wiary, 
nadziei i miłość
Radosnego, 
wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i 
wśród przyjaciół 
oraz wesołego 
“Alleluja”

Burmistrz Miasta  
Hrubieszowa 
Tomasz Zając

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Hrubieszowie
Anna Świstowska

życzą
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Zareklamuj się  u nas!
Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców do umieszczania reklam swoich firm  na łamach Gazety Hrubieszowskiej 
oraz  oferujemy możliwość wyświetlania spotów reklamowych (do 30 sek.) przed projekcjami filmowymi w Kinie 
Plon,  po wcześniejszych uzgodnieniach,  co do formy  
i treści zawartych w spotach.  
W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się  pod nr tel. 84 696 2615.

Serdeczne gratulacje!

Mamy najlepszą 
bibliotekarkę w regionie
Z arząd Okręgu Stowarzysze-

nia Bibliotekarzy Polskich 
w Lublinie rozstrzygnął 
konkurs na Lubelskiego 

Bibliotekarza Roku 2017. Ten 
tytuł trafił do Jolanty Janiec z 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Hrubieszowie. 

Pani Jolanta jest nie tylko bi-
bliotekarzem, ale również peda-
gogiem, trenerem i animatorem 
kultury. Od 24 lat pracuje w za-
wodzie bibliotekarza. Obecnie jest 
kierownikiem Działu Udostępnia-
nia Zbiorów Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Hrubieszowie. 

Najlepsza bibliotekarka Lu-
belszczyzny jest absolwentką stu-

diów pedagogicznych oraz ani-
macji kultury. Ukończyła wiele 
kursów trenerskich i liderskich 
podnoszących umiejętności w 
pracy z różnymi grupami wie-
kowymi od najmłodszych po se-
niorów. Koordynuje dyskusyjne 
kluby książki dla dorosłych i dla 
dzieci - „Lekturynki”. 

Hrubieszowska laureatka jest 
pomysłodawczynią akcji 24-go-
dzinnego Maratonu Czytania, na 
którą otrzymała dofinansowanie 
z Instytutu Książki. Prowadzi 
również zajęcia dla seniorów. 
Koordynuje również działania 
nieformalnej grupy młodych 
pOBUDZENI, od 3 lat działają-

cej przy MBP w Hrubieszowie. 
W ub. roku z pOBUDZONYMI 
przeprowadziła 49 spotkań, debat 
i warsztatów. 

W 2017 r. przeprowadziła 
m.in. warsztaty kreatywnego 
pisania tekstów metodą Loesje 
dla moderatorów Dyskusyjnych 
Klubów Książki oraz na zjeździe 
Szkoły Liderów Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności. 
Bibliotekarze bardzo cenią sobie 
te zajęcia, podkreślając ich pro-
fesjonalizm i nowatorskie formy. 
Była również współorganizator-
ką w 2017 roku ogólnopolskiego 
zjazdu bibliotekarzy na Lubelsz-
czyźnie BiblioLab. 

Jej działalność jest doceniana 
także na arenie ogólnopolskiej. 
W 2017 r. prowadziła m.in. de-
batę „Narodowy Coaching – jak 
rozwinąć skrzydła polski lokal-
nej” w Lubaczowie oraz szkole-
nie dla bibliotekarzy w MBP w 
Krośnie.

- Na pewno bardzo się cieszę, 
czuję się wyróżniona i dowar-
tościowana. Mam świadomość, 
że tak naprawdę to tylko chwi-
la, moment świętowania, który 
nic nie zmieni w tym, co robię i 
jak działam na co dzień. Lubię 
maksymę Konfucjusza: Wybierz 
pracę, którą kochasz, a nie bę-
dziesz musiał pracować nawet 

przez jeden dzień w swoim życiu 
– powiedziała Jolanta Janiec. 

Wręczenie nagrody nastąpi w 
czasie XV Ogólnopolskiego Ty-
godnia Bibliotek 15 maja 2018 r., 
podczas VIII Lubelskiego Forum 
Bibliotekarzy, w siedzibie Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Lubelski Bibliotekarz Roku 
2017 to pierwszy etap ogólno-
polskiego konkursu Bibliotekarz 
Roku 2017. Zachęcamy do gło-
sowania na naszą laureatkę w 
ogólnopolskim etapie konkursu 
na Bibliotekarza Roku 2017 na 
portalu www.sbp.pl w dniach 11 
kwietnia - 6 maja 2018 r. 

pOBUDZENI – wywiad

Jesteśmy jak rodzina
Kim są „pOBUDZENI” ?

K acper: To grupa młodzie-
ży z Hrubieszowa, która 
stawia na rozwój i przeła-
mywanie barier. Szukamy 

pomysłu na siebie.
Julka Świeca: Po trzech la-

tach działalności można po-
wiedzieć, że rodziną, która 
wspiera się nawzajem. Każdy z 
nas przez trzy lata bardzo po-
szedł do przodu, zmieniliśmy 
swój światopogląd i myślę, że 
w porównaniu z młodzieżą z 
większych miast nie mamy się 
czego wstydzić.

Jola Janiec (opiekun grupy): 
To grupa nastawiona na zmiany 
w sobie i zmianę środowiska. 
Poprzez warsztaty poznajemy 
różne formy i metody pracy, 
każdy podnosi swoje kompe-
tencje, pogłębia wiedzę, umac-
nia się, zmienia zachowania. 
Pod koniec roku zawsze próbu-
jemy pokazać to, czego nauczy-
liśmy się przez ten czas. Organi-
zujemy wydarzenia w przestrze-
ni miejskiej Hrubieszowa. Była 
już debata, zaprosiliśmy do niej 
szkoły i mieliśmy około setki 

młodzieży, którą zaraziliśmy 
naszą ideą. Zorganizowaliśmy 
wizytę studyjną do Warszawy, 

na którą sami uzbieraliśmy pie-
niądze. Sprawdziliśmy się jako 
osoby moderujące dyskusje i 

stanęliśmy na forum jako jedni 
z ponad 200 przedstawicieli 
młodzieży. 

Skąd się wzięli pOBUDZENI ?
Jola: Przyszły do mnie kiedyś 

dwie dziewczyny i powiedziały, 
że chciałyby robić coś częściej 
niż tylko dwa razy w roku wo-
lontariat. Wymyśliliśmy ogłosze-
nie – jeżeli chcesz działać, masz 
pomysły, nudzisz się w domu i 
chcesz przebywać z grupą fajnych 
osób – przyjdź na spotkanie. Na 
pierwsze przyszło 10 osób i wielu 
zostało przez te 3 lata. 

Co dała wam grupa?
Ania Ciężka : Grupa nauczyła 

nas też, jak traktuje się kogoś po 
partnersku.  w szkole tego nie 
czuliśmy, a tutaj ktoś może być 
dla nas partnerem,  niekoniecznie 
przeciwnikiem.

Kacper Kowalczuk: Ciężko mi 
było kiedyś nawiązywać kontak-
ty z innymi. Tutaj uwierzyłem w 
siebie. 

Julka: Mamy większą wiarę 
w siebie. Ja sama nie boję się już 
np. brać udziału w publicznych 
debatach.

Kacper: Grupa dała nam moż-
liwość wypowiedzenia się na te-
maty, których nie poruszamy w 

szkole. Jest też dużym wsparciem, 
bo zawiązały się tu znajomości, 
jest miła atmosfera. Jesteśmy ro-
dziną.

Czy mieszkańcy Hrubieszowa 
są chętni do takich inicjatyw? 

Kacper: U nas jest taki pro-
blem, że ludzie narzekają, że się 
nic nie dzieje, a jak się dzieje, 
to nawet nie wyjdą, albo czują 
dystans, dyskomfort. Boją się 
zaangażować.

Gosia: Wydaje mi się, że 
mamy bardzo „polską” narodo-
wą tendencję do tego, że jeżeli 
robisz coś za darmo, to jest to po 
prostu głupota. 

Jak nakłonić ludzi do tego, 
żeby bardziej się udzielali ?

Gosia: Prawda jest taka, że w 
Hrubieszowie mało się dzieje, 
ale jeżeli robimy coś często, to 
ludzie się do tego przyzwycza-
jają i zaczynają przychodzić. 
Świetnym przykładem jest 
nasza debata – na kolejnej  lu-
dzie wychodzili już na środek, 
dyskutowali. Potem jedna ze 
szkół zaczęła to organizować u 
siebie. 

Fot. janiec



s
t

r
o

N
a

3z miasta

Wizyta w Czarnogórze
N a początku stycznia z wi-

zytą w Bijelo Polje prze-
bywała delegacja z Miasta 
Hrubieszowa. Podpisa-

ne w 2017 r. przez oba miasta 
umowa partnerska rozwija się  
w coraz bardziej pomyślnym  
kierunku.

 Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Anna Świstowska oraz wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
Wojciech Antoniuk wzięli udział 
w Dniach Bijelo Polja i uroczysto-
ściach towarzyszących temu wy-
darzeniu. Hrubieszowscy samo-
rządowcy ustalili również plan 
współpracy z władzami partner-
skiego miasta na 2018 r., która 
będzie ukierunkowana przede 
wszystkim na integrację dzieci i 
młodzieży z obu miast.

Przedstawiciele  Hrubie-
szowa złożyli także wizytę w 
Ambasadzie RP w Podgoricy. 
W spotkaniu wziął udział to-

warzyszący im w czasie pobytu 
w Czarnogórze Michał Gołoś, 
rektor Wyższej Szkoły Sto-
sunków Międzynarodowych 
i Komunikacji Społecznej w 
Chełmie. Intencją rektora jest 
przygotowanie dwóch projek-
tów: pierwszym ma być publi-

kacja poświęcona Polakom i 
Polonii czarnogórskiej, bazują-
ca na materiałach źródłowych 
z archiwów państwowych oraz 
przekazach diaspory. Drugi 
projekt to film dokumentalny o 
parlamencie Czarnogóry - jego 
historii i współczesności. Ten 

będzie mieć szczególne znacze-
nie ze względu na coraz ściślej-
szą dwustronną współpracę po-
lityczną, w tym parlamentarną.

Goście z Polski zostali przyjęci 
w ambasadzie przez chargé d’af-
faires Annę Kasprzak i konsula 
Ryszarda Michalskiego.  

Liga muszkieterów

Fot. t. Lenard (SP nr 3) 

W Szkole Podstawowej 
nr 3 odbył się III rzut 
Ligi Muszkieterów. W 
rozgrywkach sporto-

wych dla przedszkolaków naj-
lepszy wynik uzyskały dzieci z 
Przedszkola nr 5. Teraz w ich po-
siadaniu znalazł się przechodni 

puchar burmistrza miasta. Ko-
lejny finałowy rzut już w maju. 
Trzymamy kciuki.

 Wyniki:
Przedszkole nr 5 – I miejsce
Przedszkole nr 1 – II miejsce
Przedszkole nr 2 – III miejsce
Przedszkole nr 3 – IV miejsce

Rewitalizacja miasta

Czy architektura obywatelska 
zmieni centrum Hrubieszowa?

D o Hrubieszowa – na za-
proszenie władz miasta 
-  przyjadą wkrótce ar-
chitekci z różnych stron 

kraju. Wezmą udział w konkur-
sie architektonicznym na opra-
cowanie wstępnej koncepcji 
zagospodarowania hrubieszow-
skich „Sutek” w ul. Rynek Sutki 

i ul. Rynek oraz w otoczeniu ulic: 
Placu Wolności, Targowej oraz 
Prostej.

Jest to kolejny etap projektu 
„Rewitalizacja śródmieścia Hru-
bieszowa szansą na eliminację 
zjawisk kryzysowych oraz oży-
wienie społeczno-gospodarcze 
miasta” .

- Celem konkursu będzie 
otrzymanie szerokiego spek-
trum propozycji rozwiązań 
architektonicznych, w tym 
koncepcji przedstawiających 
obraz planowanego zamie-
rzenia pod kątem przestrzen-
no-funkcjonalnym i ekono-
micznym –  mówi  Tomasz 

Zając, burmistrz Hrubieszo-
wa. -  Dodatkowym atutem 
będzie pozyskanie do współ-
pracy lokalnych środowisk 
oraz utalentowanych archi-
tektów mających świeże spoj-
rzenie na współczesne wy-
zwania miast. Najistotniej-
szą zaletą organizowanego 

konkursu jest wykorzystanie 
możliwości  wyboru odpo-
wiedniego wariantu spośród 
wszystkich przedstawionych 
rozwiązań. 

Do przeprowadzenia kon-
kursu zostanie powołany sąd 
konkursowy, złożony ze spe-
cjalistów w dziedzinie archi-

tektury i budownictwa, regio-
nalistów oraz reprezentantów 
Gminy Miejskiej Hrubieszów. 
S z c z e gól ną  ro l ę  o d e g r aj ą 
również mieszkańcy miasta, 
którzy będą mieli możliwość 
głosowania na wystawione 
prace dotyczące odnowy hru-
bieszowskich Sutek. 

Jeszcze tylko do 31 marca br. można zgłaszać zadania do Budżetu Obywatelskiego 2018!

Hrubieszowskie Sutki są unikatowe
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Ukraińcy u nas

Goście na sesji rady 
miejskiej
Samorządowcy z Włodzimierza Wołyńskiego i Kamieńca Podolskiego na Ukrainie odwiedzili w lutym Hrubieszów. Wizyty miały na celu 
wymianę informacji z zakresu pracy urzędu i działania samorządu. 

20 lutego delegacja 
z Kamieńca Po-
dolskiego (Vadim 
Shavchuk – zastęp-

ca prezydenta miasta,  Denys 
Shevchuk – doradca prezydenta 
oraz Oleksandr Górskij, dyrektor 
szpitala) spotkała się z burmi-
strzem Tomaszem Zającem, se-
kretarzem Pawłem Wojciechow-
skim, dyrektorem Hrubieszow-
skiego Domu Kultury Emilią 
Feliksiak i prezesem MKS Unii 
Hrubieszów Ernestem Lipskim.  
Celem spotkania było ustalenie 
harmonogramu współpracy na 
rok 2018 r.

23 lutego do Hrubieszowa 
przyjechała z kolei delegacja z 

Włodzimierza Wołyńskiego w 
składzie:  sekretarz tamtejszej 
rady miasta Oleg Świderski, na-
czelnik wydziału prac organi-
zacyjnych i analitycznych Irina 
Lishuk, doradca mera Julia Pash-
kova  oraz radni Rady Miejskiej 
Włodzimierza Wołyńskiego.

Samorządowcy z Ukrainy 
wzięli udział (jako obserwato-
rzy) w sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się w Hrubieszowskim 
Domu Kultury. Po jej zakończe-
niu odbyło się spotkanie z pra-
cownikami  Urzędu Miasta w 
Hrubieszowie. Sekretarz miasta 
Paweł Wojciechowski przybliżył 
w prezentacji multimedialnej 
walory turystyczne, inwestycyj-

ne i kulturowe Hrubieszowa, a 
Wojciech Feliksiak z wydziału 
promocji i rozwoju gospodarcze-
go opowiedział o procesie wdra-
żania projektów z zakresu odna-
wialnych źródeł energii.

Na koniec delegacja z Włodzi-
mierza Wołyńskiego odwiedziła 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Hrubieszowie.

Wizyta delegacji dała możli-
wość wymiany wiedzy i doświad-
czeń związanych z funkcjonowa-
niem samorządów w Polsce oraz 
na Ukrainie, która jako państwo 
stowarzyszone z UE wdraża 
obecnie szereg reform dostoso-
wujących struktury państwa do 
standardów europejskich.

My na Ukrainie

Partnerska wizyta we 
Włodzimierzu
1 marca 2018 r. delegacja samorządowców z Hrubieszowa udała się z rewizytą do Włodzimierza Wołyńskiego na Ukrainie. Wcześniej to 
samorządowcy z Włodzimierza, w ramach współpracy partnerskiej, odwiedzili Hrubieszów. 

N a Ukrainę udali się przed-
stawiciele Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie Anna 
Świstowska, Grażyna 

Temporowicz, Danuta Kowalska, 
Wiesław Bańka, Zbigniew Lebie-
dowicz, sekretarz miasta Paweł 
Wojciechowski, przewodniczący 
osiedli Henryka Letniańczyn, 
Jan Szulakiewicz i Artur Danil-
czuk oraz przedstawiciel Hru-
bieszowskiej Rady Gospodarczej 
Sławomir Kędziera.

Delegacja wzięła udział w sesji 
Rady Miejskiej Włodzimierza 
Wołyńskiego, poznała infrastruk-
turę powstałą w ramach projektu 
„Czysta Woda na Pobużu”, który 
realizowany był we współpracy 
z Hrubieszowem oraz miejskie 
kompleksy sportowo-rekreacyj-
ne. 

Wizyta we Włodzimierzu była 
również okazją do wymiany wie-
dzy i doświadczeń z zakresu dzia-
łania samorządu.
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Jubileusz

Stulatka  
z Hrubieszowa

1 stycznia 2018 r. setne uro-
dziny obchodziła pani 
Maria Winiarska z Hru-
bieszowa. Z tej okazji bur-

mistrz Tomasz Zając złożył jubi-
latce wizytę wraz z kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego Bożeną 
Borną-Musiej i kierownikiem 
miejscowego oddziału KRUS 
Marylą Symczuk. Pani Maria 
otrzymała okolicznościowe listy 
gratulacyjne oraz dokumen-
ty potwierdzające przyznanie 
zwiększonej emerytury. Oprócz 
życzeń i gratulacji były oczywi-
ście kwiaty i kosz słodyczy, a od 
członków rodziny 100 pięknych 
róż. Pani Maria, pomimo swoich 
stu lat, jest bardzo gościnną i to-
warzyską osobą, która emanuje 
humorem i dobrym samopoczu-
ciem.  Pytana o receptę na długo-
wieczność odpowiada, że zawsze 
była życzliwa dla ludzi, długo 

jeździła rowerem, a czasem dla 
poprawienia krążenia wypijała 
lampkę czerwonego wina.

 Maria Winiarska z domu Kor-
nyluk urodziła się 1 stycznia 1918 
roku. Jej rodzice - Anna i Grze-
gorz mieszkali przy ul. Dwernic-
kiego w Hrubieszowie. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej uczy-
ła się krawiectwa, a gdy wyszła za 
mąż za Edwarda Winiarskiego 
zamieszkała przy ul. Cichej. Mąż 
prowadził zakład masarski i mały 
sklep wędliniarski, a wspólnie 
uprawiali także kawałek ziemi. 
Być może mieszkańcy Hrubie-
szowa pamiętają jak prowadziła 
mały sklepik nazywany „Sodów-
ką”.

Maria Winiarska dochowała 
się 2 córek, 4 wnuków i 9 prawnu-
ków. Jedna z córek - Danuta Piw-
kowska, opiekuje się teraz jubilat-
ką, zaś druga - Krystyna Siwiło 
mieszka w Lublinie. 

Młodzieżowa Rada Miasta

Witamy nowych radnych

2 marca odbyła się sesja 
Młodzieżowej Rady Mia-
sta, na której powołano 
radę VI kadencji. Na sesji 

byli obecni dotychczasowi radni: 
Andrzej Duda, Julia Malinow-
ska, Aleksandra Domańska, Julia 
Świeca, Weronika Boruchalska, 

Agnieszka Ożóg, Bartek Fijołek, 
Kamil Łamejko, Damian Tete-
rycz, Bartłomiej Charłajczuk i 
Damian Kot.

W skład nowej Młodzieżowej 
Rady Miasta weszli: Amelia Anto-
niuk, Krystian Sztojko, Magda Pi-
rogowicz, Małgorzata Kołodziej-

czyk, Lidia Pasieka, Jakub Mazur, 
Marek Chmielewski, Wiktoria 
Rozwadowska, Agata Gnieciak, 
Maciej Sanek, Patrycja Węgorek, 
Michał Lipian i Andrzej Duda.

 Burmistrz Hrubieszowa - To-
masz Zając wręczył nowym rad-
nym zaświadczenia potwierdza-

jące przynależność do MRM. W 
wyniku wyborów do prezydium, 
nową przewodniczącą rady zo-
stała Aleksandra Małecka, a 
wiceprzewodniczącymi Agata 
Gnieciak i Andrzej Duda. Funk-
cję sekretarza będzie pełnić Wik-
toria Rozwadowska.

Młodzieżowa Rada Miasta w nowym składzie

Uroczystości

Uczcili pamięć 
poległych

6 stycznia obchodziliśmy 
74. rocznicę mordu doko-
nanego w Hrubieszowie 
na żołnierzach Armii Kra-

jowej i Batalionów Chłopskich  
przez okupacyjne wojska nie-
mieckie.

Z tej okazji pod pomnikiem 
upamiętniającym tragiczne 
wydarzenia z 6 stycznia 1944 r. 
odbyły się uroczystości patrio-
tyczne, w których uczestniczyli: 
burmistrz Hrubieszowa Tomasz 
Zając, przedstawiciele organi-
zacji kombatanckich, członko-
wie Towarzystwa Regionalnego 
Hrubieszowskiego, służby mun-
durowe. Po kameralnej uroczy-

stości odbyła się msza św. w in-
tencji ofiar.

Pomnik ku czci zamordowa-
nych w Hrubieszowie żołnie-
rzy AK i BCh znajduje się na ul. 
Ciesielczuka. Są na nim nazwi-
ska czterdziestu pięciu polskich 
żołnierzy. Został wzniesiony 1 
września 1997 r. z inicjatywy 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Koło Obwodowe 
w Hrubieszowie i Społeczeństwa 
– w hołdzie Bohaterom Narodo-
wym.

Organizatorem uroczystości 
był Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Zamość 
Koło Rejonowe w Hrubieszowie.

W Sokalu – partnerskim 
mieście Hrubieszowa 
przebywała pod ko-
niec stycznie delegacja 

władz naszego miasta. Wraz z 
nimi na Ukrainę wyjechali mło-
dzi sportowcy Szkoły Podstawo-
wej nr 3. Wyjazd na zaproszenie 
tamtejszej szkoły miał na celu 
integrację szkół, zacieśnienie 
współpracy miast partnerskich 
Hrubieszowa i Sokala, a także  
sprawdzenie się  młodzieży w 
rywalizacji sportowej. Ze strony 
władz samorządowych, nasze 
miasto reprezentował burmistrz 

Tomasz Zając oraz Tomasz Woj-
ciech Antoniuk, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Hrubie-
szowie.

Oprócz oficjalnych spotkań, 
odbył się również piłkarski turniej. 

- Naszą delegację  powitał  
Igor Daciuk, dyrektor Sokalskiej 
Agencji Współpracy Międzyna-
rodowej i Turystyki, mer Sokala 
- Vadim Kondratiuk, starosta So-
kala, dyrektor szkoły Sokolany - 
Roman Pletinka – mówi Tomasz 
Zając. 

Po oficjalnych przemówie-
niach zostały odsłuchane hymny 

państwowe obu drużyn. Następ-
nie w hali sportowej szkoły dwie 
drużyny gospodarzy -  Sokolany, 
której trenerem jest Roman Haj-
duk  i drużyna naszej szkoły  ro-
zegrały  towarzyskie mecze, który 
zakończył się wygraną i przegra-
ną gospodarzy. 

Mecze dostarczył wielu spor-
towych wrażeń. Był to także czas 
na integrację uczestników. Po 
zakończonych rozgrywkach na-
stąpiło uroczyste podsumowanie 
turnieju. Mer Vadim Kondratiuk, 
burmistrz Tomasz Zając  oraz dy-
rektor Igor Daciuk podziękowali 

zawodnikom za sportową rywali-
zację. Pogratulowali sportowych 
umiejętności i wręczyli druży-
nom  pamiątkowe dyplomy, pu-
chary i medale.

SP 3 reprezentowali zawodni-
cy: Dawid Kudelski, Mateusz Wa-
tras, Damian Grądzki, Jan Śmie-
tanka, Oktawian Zarek, Patryk 
Roch, Igor Krawczyński, Karol 
Grzeszczuk,  dyrektor szkoły 
Danuta Krawczuk, zastępca Ma-
rzanna Bednarczuk, nauczyciele: 
Dominik Stajszczyk i Tomasz 
Szlonzak oraz przedstawiciel ro-
dziców - Mariusz Grzeszczuk.

T. Kudelski Dawid, Watras Mateusz, Grądzki Damian, Śmietanka Jan, Zarek Oktawian, Roch Patryk, Krawczyński Igor, 
Grzeszczuk Karol  z Dyrektor Szkoły Danutą Krawczuk, Marzanną Bednarczuk Zastępcą Dyrektora,  z nauczycielami 
Dominikiem Stajszczykiem i Tomaszem Szlonzakiem oraz z rodzicem Mariuszem Grzeszczukiem gościli  w Sokalu. 

Wizyta na Ukrainie

Na sportowo w Sokalu
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Kolejna nagroda dla Młynarzy 
W dniach 9 - 11 marca w Łodzi miał miejsce 43 Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej YAPA 2018. Do konkursu 
zakwalifikowano szesnaście podmiotów wykonawczych z całej Polski. Pośród nich znalazł się Teatr Piosenki Młyn z Hrubieszowa.

M łynarze wystapili w 
sobotnich przesłucha-
niach konkursowych, 
podczas których spo-

tkali się z entuzjastycznym przy-
jęciem Yapowej publiczności.

Jury najwidoczniej również 
było pod wrażeniem artystów z 
Hrubieszowa, ponieważ posta-
nowiło przyznać Teatrowi Pio-
senki Młyn drugią nagrodę Yapy, 
a także zaproszenie do konkursu 
głównego 51 Ogólnopolskiej 
Turystycznej Giełdy Piosenki 
Studenckiej w Szklarskiej Porę-
bie i nominację do BAZUNY -  
Ogólnopolskiego Turystycznego 
Przeglądu Piosenki Studenckiej 
w Owidzu.

Młynarze niezmiennie zdoby-
wają uznanie w coraz dalszych 
rejonach naszego kraju. Cenieni 
są nie tylko za teksty, muzykę i 
aranżacje własnych utworów, 
ale również za profesjonalne ich 
wykonanie, szczerość i pasję oraz 
artystyczny klimat, jaki tworzą, 
kiedy znajdują się na scenie.

Teatr Piosenki Młyn wystapił 
w składzie: Adam Szabat, Tomasz 
Brudnowski, Marek Malec, Ad-
rian Szuptarski i Marcin Macie-
jewski.

Z przyczyn losowych zabra-
kło w Łodzi części stałego składu 
Młynarzy. Z powodzeniem jed-
nak i godnie zastąpili ich wyżej 
wymienieni panowie. 

Zawody F1N  w Hrubieszowie

Nasi modelarze 
na medal  

28 stycznia w Hru-
bieszowie odbyły 
się XI Ogólno-
polskie Zawody 

Modeli Szybowców Halowych 
klasy F1N, zaliczane do punk-
tacji Pucharu Polski. Orga-
nizatorem był Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedynka” w 
Hrubieszowie przy wsparciu 
Urzędu Miasta oraz Hrubie-
szowskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. W zawodach ry-
walizowało 58 modelarzy z 
Biłgoraja, Chełma, Chrzano-
wa, Grodkowa, Krzczonowa, 
Rudej Huta, Suwałk, Warsza-
wy, Zamościa i Hrubieszowa 
w łącznej liczbie. 
Wyniki naszych modelarzy: 
kategoria Młodzik
II  miejsce Jakub Kopera  

Kategoria Junior Młodszy
I  miejsce Mateusz Mięczak 
III miejsce Jakub Wezgraj  
Kategoria Junior
I miejsce Dominik Skwarek  

II miejsce Patryk Bajer  

III miejsce Kacper Zbarachewicz 
Kategoria Senior
II miejsce Piotr Wielosz-Hałasa 

Zawody uroczyście otworzył 
Tomasz Zając, burmistrz Hru-
bieszowa. Dominik Skwarek, za-
wodnik UKS Jedynka otrzymał 
odznakę sportową modelarza 
lotniczego z wieńcem złotym za 
osiągnięcia w 2017 r. 

- Dziękujemy wszystkim oso-
bom, które zaangażowały się w 
przygotowanie i organizację za-
wodów modelarskich w Hrubie-
szowie: burmistrzowi Tomaszowi 
Zającowi, Markowi Watrasowi, 
dyrektorowi Hrubieszowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz 
z pracownikami, Edycie Kuchar-
skiej, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1, Andrzejowi Podlewskie-
mu, Tomaszowi Magdziakowi  
oraz pracownikom SP 1 – mówi 
Leszek Kryszczuk, instruktor 
modelarstwa lotniczego

Wysokie miejsce hrubieszowskich uczniów

Robotykę mają w małym palcu

D rużyna LOGIC z Hru-
bieszowa składająca się 
z uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i 2 wzięła 

udział w Pierwszym Turnieju 
Robotyki, który  odbył się w 
styczniu Lublinie. To międzyna-
rodowa inicjatywa, w której bie-
rze udział ponad 255 tys. uczest-
ników z 88 krajów świata. 

Tematem turnieju była Woda – 
„HYDRO DYNAMICS SM”. Do 
turniej FIRST Lego League przystą-
piło 12 drużyn z 12 miejscowości z 

woj. lubelskiego. Drużyny rywali-
zowały wykorzystując zbudowane i 
zaprogramowane wcześniej roboty 
z klocków Lego. Każdy robot miał 
wykonać misje, za które przyzna-
wane były punkty. Nie mógł być 
zdalnie sterowany. Pola przejazdo-
we i zadania są takie same na całym 
świecie. Ocenie podlega nie tylko 
praca robota i jego konstrukcja, ale 
też prezentacja przygotowanego 
projektu i praca zespołowa. 

Trenerem i mentorem pro-
jektu jest Arkadiusz Mielniczek 

ze SP 1 (8 uczniów), opiekunem 
grupy ze SP 2 (2 uczniów) była 
Anna Witolska, która dowoziła 
na zajęcia uczniów i przygoto-
wywała prezentację projektu. 
Uczniowie na początku musieli 
zmierzyć się z klockami LEGO 
(kilka tysięcy elementów). Naj-
trudniejsze było zbudowanie 
robota i programowanie. Naj-
więcej czasu uczniowie poświę-
cili na naukę programowania. 
Uczniowie wykorzystywali silni-
ki, żyroskop, czujniki. Wszelkie 

korekty trzeba było wykonać już 
na samym turnieju. 

Nasz zespół zajął ostatecznie 6. 
lokatę (do ostatniej rundy drużyna 
zajmowała 5. miejsce, w końcowej 
klasyfikacji stracił zaledwie 1 pkt., 
aby utrzymać swoją pozycję).

Sukces nie byłby możliwy bez 
owocnej współpracy burmistrza 
Hrubieszowa Tomasza Zająca z 
dyrektor  SP 1 - Edytą Kucharską. 
Efekty pracy uczniów można było 
oglądać podczas dni otwartych 
szkoły – 22 lutego. 

Z okazji Dnia Kobiet 

Koncert z tulipanem 
T ak zatytułowany był kon-

cert, który odbył się w 
Hrubieszowskim Domu 
Kultury. Na scenie wystą-

pili soliści Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Hrubieszowskiej: Wero-
nika Kuta, Natalia Maciejewska, 
Martyna Wiśniewska, Karolina 
Marchlewska, Gabrysia Ślusar-
ska, Milena Turzyńska, Kasia 
Cencelewicz, Karolina Solarska i 
Amelka Ciesielczuk. 

W scenkach kabaretowych 
zaprezentowali się pracownicy 
i przyjaciele Hrubieszowskiego 
Domu Kultury: Kasia Party-
ka, Krzysztof Zawisza, Bar-
tek Misztal, Damian Misiarz, 
Marek Pydo i Kamil Brzozow-
ski. Reżyserią koncertu zajęła 
się Jolanta Głowacz. Za scena-
riusz i muzykę odpowiedzialny 
był Krzysztof Gumiela. Sceno-
grafia była efektem wspólnej 
pracy zespołu.

Po koncercie odbyło się lo-
sowanie upominków, które 
ufundowali: Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa – Tomasz Zając, 
restauracja Gniecki, Biuro Po-
dróży MODENA TRAVEL sp. z 
o.o. Piotr Załuski, siłownia CITY 

GYM – Monika Drączkowska, 
siłownia ProFit GYM – Andrzej 
Kowalczuk, kino PLON HDK, 
Studio Urody MAGIA – Mał-
gorzata Nosko, Fitness Trening 
Małgorzata Tyrka, Aero Zumba 
Hit Jolanta Głowacz, Salon Ko-

smetyczny – Anna Ząbek, Secret 
Urody – Anna Naklicka, DietFit 
Mobilne Centrum Dietetyczno 
Treningowe Renata Kleczkow-
ska –Pałka, Zakład Fryzjerski 
– Maria Nosko, Gabinet Kosme-
tyki Profesjonalnej i Fryzjer-
stwa -Natalia Darman, Gabinet 
Kosmetyczny – Beata Wesołek, 
Studio Kobiecej Inspiracji – 
Anna Świstowska Konsultantka 
Mary Kay, Kosmetyki Natural-
ne INDIA i SAUVRE – Sylwek 
Mulczyk, Salon Fryzur DORIS 
– Dorota Gajewska, Wiole-
ta Czerniak – lider sprzedaży 
firmy AVON, Salon Fryzjerski 
METAMORFOZA, Hurtownia 
Hydrauliczna HYDROEXPERT, 
Rękodzieło Artystyczne – Lu-
cyna Sołowiej, Salon Fryzjer-
ski - Sylwia Senkowska, Joanna 
Skrzat konsultant firmy ORI-
FLAME, Salon Fryzjerski MILA 
– Agnieszka Hajkiewicz. 
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Kalendarium

Kalendarz imprez 
w Hrubieszowie
Kwiecień

3.04. -  Stajnia Augiasza: prze-
gląd młodzieżowych zespołów 
muzycznych. Organizator: Mło-
dzieżowa Rada Miasta, miejsce: 
HDK.

12.04 - Wojewódzka Lice-
aliada w Koszykówce: turniej 
koszykówki rozgrywany wśród 
sześciu najlepszych drużyn szkół 
średnich z województwa. Orga-
nizator: UKS „Ogólniak”, miejsce: 
ZS nr 2. 

13-14.04 - Repety: powtórki 
przed egzaminem gimnazjalnym 
z przedmiotów humanistycz-
nych, przyrodniczych i języka 
angielskiego. Organizator: Mło-
dzieżowa Rada Miasta, miejsce: 
HDK.

15.04 - LXIX Grand Prix Hru-
bieszowa w Tenisie Stołowym; 
otwarty turniej w kategorii open. 
Organizator: UKS „Ogólniak”, 
miejsce: ZS nr 2.

27.04 - Powiatowy Przegląd 
Dziecięcych Zespołów Piosenki: 
konkurs o zakwalifikowanie się 
do Wojewódzkiego Konkursu 
Piosenki „Śpiewający Słowik”.  
Organizator: HDK, współorga-
nizator WOK Lublin, miejsce: 
HDK. 

28-29.04 - Ultramaraton 
,,Piękny Wschód” 2018. Punkt 
kontrolny Hrubieszów: Zawody 
kolarskie polegające na długo-
dystansowej jeździe rowerem. 
Organizator: Parczewska Grupa 
Rowerowa, HOSiR, „Hrubieszów 
na Rowerach”, miejsce: HOSiR.

Mistrzostwa Hrubieszowa w 
biegach przełajowych: impreza 
w kategoriach wiekowych: szko-
ły podstawowe, gimnazja, szkoły 
średnie, seniorzy (kobiety – męż-
czyźni) 600m-1000m, 1200m-
-3000m. Organizator: HOSiR, 
miejsce: HOSiR.

Ogólnopolski Konkurs Recy-
tatorski: szczebel powiatowy. Or-
ganizator: HDK, współorganiza-
tor WOK Lublin, miejsce: HDK. 

Maj
1.05 - I Grand Prix Hrubieszo-

wa Teratyn-Hrubieszów: jazda 
indywidualna na czas na trasie 
13,5 km. Organizator: Stowarzy-
szenie  ,,Hrubieszów na Rowe-
rach”.

2.05 - Marsz Flagi: patriotycz-
ny przemarsz ulicami miasta z 
flagami. Organizator: Młodzie-
żowa Rada Miasta, miejsce: Hru-
bieszów.

3.05 – 227. rocznica uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja – uro-
czystości patriotyczno-religijne 
z udziałem pocztów sztandaro-

wych, wojska, służb munduro-
wych, młodzieży, władz samorzą-
dowych  i mieszkańców miasta. 
Organizator: Komitet Obchodów 
Uroczystości i Świąt Państwo-
wych. Miejsce: plac przy kościele 
św. Mikołaja.

3.05 -  Dzień Integracji Mło-
dzieży: festyn rodzinny. Organi-
zator: Młodzieżowa Rada Miasta. 
Miejsce: plac przed Hrubieszow-
skim Domem Kultury. 

4.05 - VI Cross Konstytucji 3 
Maja: coroczne biegi dla dzieci 
i młodzieży z hrubieszowskich 
szkół upamiętniające uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja. Organizator: 
HOSiR. Miejsce: Park HOSiR.

5.05 - Ogólnopolski Młodzie-
żowy Turniej Karate Shinkyoku-
shin. Organizator: Sekcja Karate 
Kyokushinkai Hrubieszów. Miej-
sce: Hrubieszów.

6.05 - Rajd Rowerowy Pamięci 
Stanisława Łuczkiewicza Hru-
bieszów-Uchanie-Hrubieszów 
na trasie 55 km. Organizator: 
Stowarzyszenie „Hrubieszów na 
Rowerach”.

13.05 - LXX Grand Prix Hru-
bieszowa w tenisie stołowym 
– finał. Otwarty turniej w kate-
gorii open - podsumowanie se-
zonu 2016/17. Organizator: UKS 
„Ogólniak”. Miejsce: ZS nr 2

20.05 - Święto Roweru Miasta 
Hrubieszowa. Rajd na trasie 10 

km. Organizator: Stowarzyszenie 
,,Hrubieszów na Rowerach”.

21.05 - ,,Na ludowo i z żartem”: 
koncert o tematyce ludowej na 
wesoło. Organizator: HDK. Miej-
sce: HDK.

Mały konkurs recytatorski 
dla dzieci. Organizator: HDK, 
współorganizator WOK Lublin. 
Miejsce: HDK.

II Turniej Piłki Nożnej Dziew-
cząt o Puchar Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa. Miejsce: SP nr 1. 
Organizator: SP nr 1.

Dzień Patrona Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Bolesława Prusa. 
Miejsce: SP nr 1. Organizator: SP 
nr 1.

Turniej Piłki Nożnej „ Kto lep-
szy” . Miejsce: SP nr 3. Organiza-
tor: SP nr 3.

Konkurs Piosenki Europej-
skiej. Organizator: SP nr 2. Miej-
sce: HDK.

Piknik Rodzinny z Funda-
cją. Organizator : Fundacja 
Kultury i Przyjaźni Polsko-
-Francuskiej. Miejsce: Funda-
cja Kultury i Przyjaźni Polsko-
-Francuskiej. 

Czerwiec
1.06 - Burmistrz dzieciom - 

Rowerowy Dzień Dziecka Hru-
bieszów na trasie Gródek-Czu-
mów-Hrubieszów. Organizator: 

HOSiR, „Hrubieszów na Rowe-
rach”.

1.06 - Festyn Rodzinny na 
Dzień Dziecka „HaDeK Dzie-
ciom”: Blok gier i zabaw dla dzie-
ci. Organizator: HDK. Miejsce: 
HDK. 

3.06 - II  Grand Prix Hrubie-
szowa Białopole-Hrubieszów: 
Jazda indywidualna na czas, dy-
stans 23 km. Organizator: Sto-
warzyszenie „Hrubieszów na 
Rowerach”. 

5.06 - V zawody strzeleckie o 
puchar prezesa Stowarzyszenia 
„Bezpieczny Powiat Hrubie-
szowski” i dowódcy 2. Hrubie-
szowskiego Pułku Rozpoznaw-
czego: Organizator: 2. Hrubie-
szowski Pułk Rozpoznawczy, 
Stowarzyszenie „Bezpieczny 
Powiat Hrubieszowski”. Miej-
sce: strzelnica garnizonowa w 
Hrubieszowie.

8-9.06 - Maraton czytania: pro-
mocja czytelnictwa, biblioteki, 
wartościowej literatury. Organi-
zator: Miejska Biblioteka Publicz-
na. Miejsce: HDK.

9.06 - Koszykówka Pokoleń: 
turniej w ramach obchodów jubi-
leuszu 100-lecia szkoły. Organi-
zator: UKS „Ogólniak”. Miejsce: 
ZS nr 2.

Otwarte Mistrzostwa Miasta 
w Lekkiej Atletyce. Organizator: 
MKS ,,UNIA”, HOSiR. Miejsce: 
HOSiR.

15.06.2018 - Festyn Militarny 
z okazji Święta 2. Hrubieszow-
skiego Pułku Rozpoznawczego. 
Organizator: 2. Hrubieszowski 
Pułk Rozpoznawczy. Miejsce: 
Hrubieszów.

17.06 - Rajd Przyjaźni Hru-
bieszów-Sokal. Organizator: 
HOSiR, Stowarzyszenie „Hrubie-
szów na Rowerach”.

30.06.2018 r. Turniej piłki noż-
nej oldbojów 30+. Organizator: 
HOSiR. Miejsce: HOSiR. 

Szkolny Festyn Rodzinny. Or-
ganizator: SP nr 3. Miejsce: SP nr 3. 

Osiedlowe Igrzyska Sporto-
we: dla wszystkich mieszkań-
ców miasta. Konkurencje: piłka 
nożna, siatkówka, koszykówka, 
kajaki, kolarstwo, tenis stoło-
wy, lekkoatletyka, biegi szta-
fetowe. Organizator: HOSiR,  
komitety osiedlowe. Miejsce: 
obiekty HOSiR, obiekty osie-
dlowe. 

Hroobstock: koncert rocko-
wy, promocja własnej twórczości 
muzycznej. Organizator: HDK. 
Miejsce: HDK. 

Turniej Piłki Nożnej „Jelonki 
Piłkarskie”. Organizator: SP nr 1. 
Miejsce: SP nr 1. 

Wyścigi kolarskie w naszym regionie cieszą się coraz większą popularnością. Najbliższa kolarska impreza rozpocznie się 
pod koniec kwietnia

Na 2 maja w Hrubieszowie zaplanowano tradycyjne Święto Flagi 
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Spotkanie w bibliotece

Jak okiełznać słowa…

…i w twórczy sposób bawić 
się językiem ojczystym, przeko-
nały się dzieci podczas spotka-
nia  ze znaną i cenioną autorką, 

Agnieszką Frączek (na zdjęciu). 
To pisarka, językoznawca, lek-
sykograf, doktor germanistyki, 
miłośniczka języka polskiego, ale 
także wszystkich milusińskich, 
do których kieruje swoje utwory, 
we wspaniały sposób rozwiązuje 
zagadki dotyczące mowy.

„Dobrze jest uczyć, bawiąc, 
szczególnie wtedy, gdy ten, kogo 
uczą, nawet nie wie, że jest uczo-
ny. Nie tylko wiersze, nie tylko 
rysunki, lecz i komentarze w tej 
książeczce bawią, a nawet radu-
ją.” Tak o jednej z wielu książek 
Agnieszki Frączek mówi prof. 
Jerzy Bralczyk.  

Ta inspirująca rozmowa o błę-
dach językowych, kotach, psach, 
godzeniu pracy pisarza z pracą na 
uczelni, miłości do języka i litera-
tury oraz nietypowego życia była 
możliwa dzięki działalności Dys-
kusyjnego Klubu Książki „Lektu-
rynki”, działającego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Hrubie-
szowie.

Spotkanie seniorów

C zym są prawa? Kto je nada-
je, kto egzekwuje? Świado-
mość własnych praw i hi-
storia związana z prawami 

kobiet, o ich pozycji społecznej 
w Polsce i na świecie rozmawiali 
hrubieszowscy seniorzy z Klubu 
Złotego Wieku działającego przy 
HDK. Jest to temat związany z 
Rokiem Praw Kobiet, który wła-
śnie obchodzimy.

 Uczestnicy dyskusji zorga-
nizowanej przez hrubieszowski 
dom kultury i bibliotekę obejrzeli 
również fragmenty filmu o histo-
rii ruchu sufrażystek.

- Był to świetny materiał do 
ciekawej i wartościowej dysku-
sji, prowokujący do przemyśleń, 
dostarczył uczestnikom wielu 
wrażeń i poszerzył horyzonty – 
mówią uczestnicy spotkania.

XXVI finał WOŚP

W Hrubieszowie 
było głośno 
Za nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab działający przy 
Hrubieszowskim Domu Kultury zebrał w sumie 33 924,24 zł. To nowy rekord zbiórki 
pieniędzy w naszym mieście.

N a terenie miasta i okolicz-
nych gmin, z puszkami 
kwestowało 50 osób; w 
sztabie pomagało kolej-

nych 20 wolontariuszy. Najwyż-
szą kwotę do puszki zebrała Ja-
goda Karcz - 1905,04 zł.

Organizatorzy tegorocznej 
akcji dziękują wszystkim za zaan-
gażowanie i organizację WOŚP. 
Serdeczne podziękowania należą 
się m.in. Edycie Puszczało, Jolan-
cie Janiec, Magdalenie Bień i Zofii 
Wojtiuk wraz z pomocnikami 
Gosią Pitus i Pauliną Woźnicą - 
za sprawne i dokładne przelicza-
nie pieniędzy. Sam koncert i jego 
sprawny przebieg oraz przepro-
wadzenie licytacji to zasługa Joli 
Głowacz i Marzeny Muzyczuk. 
Nad logistyką przedsięwzięcia 
czuwali: Agata Skorupska, Magda 
i Dominika Kowalewska oraz Ola 
Nowosad. 

Gorące podziękowania należą 
się także wszystkim wykonaw-
com, którzy wystąpili podczas 
koncertu w HDK-u. A byli to: 
Patrycja Wilgos, Agata Buta i 
Martyna Nosko, Zuzia Grabow-
ska i Waldek Kondraciuk, Mary-
sia i Maciej Łyko, Teatr Piosenki 
Młyn, Zespół Jazzozwierz, Pru-
deria, Ulica 30, VisMaior.

Największym powodzeniem 
podczas licytacji cieszył się „ma-
luszek” czyli fiat 126p ufundowa-
ny przez Grzegorza Hunkiewicza 
z firmy Transway, który został 
wylicytowany przez Kamila Na-
zara za 3 tys. zł. Drugą najwyższą 
kwotę z licytacji uzyskała bran-
soletka ze złotym serduszkiem 
od firmy jubilerskiej JM Białac-

cy, którą wylicytowała za tysiąc 
złotych Edyta Dobosz-Maciuk. 
Kwota uzyskana z licytowanych 
przedmiotów wyniosła 10 890 zł.

WOŚP składa również serdecz-
ne podziękowania nie tylko miesz-
kańcom naszego miasta ale także 
mieszkańcom gminy Trzeszczany, 
Mircze, Białopole i Dołhobyczów.
Wspierali nas:
Restauracja Staropolska
Piekarnia Gietka Hrubieszów
Piekarnia  Marek Koniec
Hurtownia Owoców – Marta 
Gidzińska
Handel artykułami BHP i ppoż 
Sylwester Wosiek
Centrum Medyczne Bożena i Wie-
sław Bańka ul. Targowa 5
Ochotnicza Straż Pożarna
Zapiekanki Szkalej
Grzegorz Hunkiewicz

Darczyńcy gadżetów  do licytacji:
Firma Przewozowa Transway – 
Grzegorz Hunkiewicz
Centrum  Druku BRUNO – To-
masz Brudnowski
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
WIST Hrubieszów – Krzysztof 
Drączkowski
KAYAK TRIP – Marcin Lebie-
dowicz
Restauracja GNIECKI – Przemy-
sław Gniecki
Jubiler I.M. Białaccy
Maciejczyk Schody i Podłogi 
Drewniane
Siłownia CITY GYM – Monika 
Drączkowska
Andrzej Romański
Metamorfoza Centrum Urody – 
Eliza Romańska
Hurtownia FILPER - Radosław 
Kaniosz

Firma Handlowo Usługowa 
OKNED – partner 
handlowy OKNOPLAST
Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Firma EKOTECH
Szkoła Podstawowa nr 3
Hurtownia art. 
papierniczych WIDOK
Zespół Strych
Teatr Piosenki Młyn
Mariusz Tomczuk
Alfred Przybysz
Małgorzata Skowron
Daniel Biczak
Emerytka z Hrubieszowa
Dziupla Artystyczna przy 
HDK Joanna Błaszczak
Mobilna Rehabilitacja 
Muzyczuk
Małgorzata Chmaj – 
mobilna stylizacja 
paznokci

Z udziałem burmistrza

Orszak Trzech Króli

Drugie miejsce naszego pułku

Hrubieszowscy 
zwiadowcy na podium

6 stycznia w Hrubieszowie 
odbył się tradycyjnie Or-
szak Trzech Króli. Miesz-
kańcy już po raz IV prze-

maszerowali ulicami miasta w 
uroczystym pochodzie.

 Orszak wyruszył spod kościo-
ła pw. Ducha Świętego, w którym 
młodzież ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Hrubieszowie zaprezen-
towała pierwsze sceny biblijne. 
Następnie pochód przemaszero-
wał ulicami: Nową, Piłsudskiego, 

Ludną, Prostą i 3 Maja. Podobnie 
jak w roku ubiegłym, zakończył 
się w Hrubieszowskim Domu 
Kultury, gdzie odbyła się dalsza 
część jasełek, a na uczestników 
czekał ciepły poczęstunek.

Organizatorami uroczystości 
byli: Parafia pw. Ducha Święte-
go, Parafia św. Stanisława Kostki, 
burmistrz Hrubieszowa, Hrubie-
szowski Dom Kultury, Stowarzy-
szenie „Jestem” i Związek Harce-
rzy Rzeczypospolitej.  

P o zaciętej i wyczerpującej 
walce drużyna 2. Hrubie-
szowskiego Pułku Rozpo-
znawczego prowadzona 

przez ppor. Kamila Fedorowicza 
zajęła doskonałe II miejsce w 
klasyfikacji generalnej podczas 
Zawodów Użyteczno-Bojowych 
Pododdziałów Wojsk Rozpo-
znawczych i Walki Elektronicz-
nej o puchar Szefa Zarządu Roz-
poznania i Walki Elektronicznej.

Wśród licznych i wyczerpu-
jących konkurencji był m.in. 
marszobieg na nartach na dy-
stansie 10 km z obciążeniem 10 
kg połączony ze strzelaniem z 
broni sportowej, marszobieg 
na orientację z pokonywaniem 
elementów wspinaczkowych, 
slalom narciarski, transport 
poszkodowanego przy pomo-
cy noszy oraz  przerzucanie 
opony.

Od lewej: Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając,
Wojciech Ciesielczuk i ks. Tomasz Kąkol
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Zaczarowanym pociągiem w świat bajek

Kolejny sukces Tomka 
w matematyce

We wtorek, 23 stycznia, 
odbył się finał Konkur-
su Matematycznego 
organizowanego przez 

Państwową Wyższą Szkołę Za-
wodową w Zamościu i I Liceum 
Ogólnokształcące pod patronatem 
Oddziału Lubelskiego Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego. 
Do finału zakwalifikowało się 62 
gimnazjalistów i 45 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Jednym z 
nich był uczeń II klasy gimnazjum 
przy Szkole Podstawowej Nr 3 w 
Hrubieszowie Tomasz Budzyński, 
który w kategorii gimnazjów zajął 
VI miejsce. Ceremonię rozdania 
nagród zaszczycili: rektor PWSZ 
w Zamościu dr hab. Andrzej 
Samborski, prezes Oddziału Lu-
belskiego Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego i kierownik 

Pracowni Matematyki Instytutu 
Nauk Ekonomicznych PWSZ w 
Zamościu dr hab. Witold Mozga-
wa oraz dyrektor I LO w Zamościu 
dr Bożena Krupa. Skierowali oni 
do zebranych kilka słów, w których 
podkreślali jak ważną rolę pełni 
matematyka w życiu człowieka. 
Rektor podziękował także wszyst-
kim nauczycielom, którzy przygo-
towywali uczniów do obu etapów 
konkursu. 

Iza, trzymamy kciuki!

I zabela Kot, uczennica klasy 
3D Szkoły Podstawowej nr 
2 została finalistką Ogólno-
polskiego Konkursu „Z po-

prawną polszczyzną na co dzień”. 
Jedno z zadań konkursowych 
dotyczyło napisania opowiada-
nia do załączonych ilustracji. Iza 
świetnie sobie z tym zadaniem 
poradziła, opisując przygody 
chłopca o imieniu Tomek, który 
przeniósł się na Dziki Zachód.

W kwietniu odbędzie się finał 
konkursu, w którym, mamy na-

dzieję Iza zdobędzie tytuł laureata, 
czego jej wszyscy z całego serca ży-
czymy i mocno trzymamy kciuki.

TeksT i foTo: AnnA BudzyńskA

sP 1

Dzień otwarty  
w „Jedynce”

„Nie bądź smutny, bądź weso-
ły, zostań uczniem naszej szko-
ły” - tymi słowami przywitano 
przyszłych uczniów szkoły, którzy 
wraz z rodzicami przybyli na uro-
czystość Dnia Otwartego w Szkole 
Podstawowej nr 1. Przy wejściu 
każdy przedszkolak „zawiesił” 
swoje imię na „drzewku przyjaź-
ni” i został przydzielony do swojej 
grupy. Dyrektor Edyta Kucharska 
powitała gości życząc słowami Ku-
busia Puchatka, aby „dziś” był naj-
piękniejszym dniem w ich życiu, 
bo spędzą go w gronie przyjaciół i 
życzliwych ludzi. 

Na początek wszyscy obejrzeli 
inscenizację dwóch baśni H. Ch. 
Andersena: „Księżniczkę na ziarn-
ku grochu” i „Kopciuszka”, przygo-
towanych przez Małgorzatę Sera-
fin, Joannę Bartnik i Ewę Bohonos. 
Następnie dzieci brały aktywny 
udział w zabawach matematycz-
nych, zajęciach plastycznych, zaba-
wach w sali korekcyjnej; obejrzały 
również pokazy tenisa stołowego, 
prezentację multimedialną, kro-
niki szkolne, mini ZOO, pokazy 

chemiczne, pokazy robota Lego 
oraz modeli  latających. Przyszli 
uczniowie poznali  również zasady 
oszczędzania w SKO  oraz jak się 
robi szkolna gazetkę „Jedyneczkę”. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szył się salon malowania twarzy, 
gdzie dzieci wcielały się w swoją 
wymarzoną postać.  Z radiowęzła  
rozbrzmiewały dziecięce przeboje 
i słychać było głosy dzieci pozdra-
wiających swoich rodziców. Wszy-
scy goście otrzymali okazjonalne 
upominki: pamiątkowe długopisy, 
samolociki, specjalne wydanie „Je-
dyneczki”, smycze i słodycze. Starsi 
koledzy zrzeszeni w ZHR przygo-
towali na koniec taniec integra-
cyjny. Dzieci bawiły się wspaniale 
i pomimo późnej pory nie miały 
ochoty wracać   do domu.

- Dziękujemy dzieciom i ich 
rodzicom  za tak liczne przybycie 
– mówi dyrektor szkoły. - Mamy 
nadzieję, że szkoła spełnia Pań-
stwa oczekiwania. Zapraszamy 
od września do naszej placówki  
uczniów klasy pierwszej i klasy 
zerowej.

P od takim hasłem odbył 
się 7 marca Dzień Otwar-
ty w hrubieszowskiej 
„trójce”. Tego dnia szkoła 

gościła rodziców i dzieci, które 
od września  rozpoczną  naukę  

w oddziale przedszkolnym i 
klasie pierwszej. Gości przy-
witała dyrektor Danuta Kraw-
czuk. Część artystyczną wyko-
nali uczniowie kl. IIIa i „Mała 
Grupa Teatralna”, których przy-

gotowały Ewa Janicka i Małgo-
rzata Hanc. 

Dla maluchów nauczyciele 
przygotowali wiele różnorod-
nych atrakcji. Ogromnym powo-
dzeniem cieszyły się zajęcia arty-

styczne i możliwość wykazania 
się sprawnością fizyczną w sali 
gimnastycznej. Dzieci dobrze się 
bawiły i radośnie spędziły czas 
w murach być może przyszłej 
szkoły. 

SP 2

Dzień otwarty w „Dwójce”
1 marca 2018 r. SP 2 gościła przyszłych uczniów klas pierwszych i oddziału przedszkolnego 
oraz ich rodziców. Przybyłych gości przywitał dyrektor Andrzej Jurczyński.
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C zęść artystyczną rozpo-
częły uczennice klasy 3B i 
3C tańcem „Nasza szkoła”. 
Następnie dziewczynki 

z klasy 1B zaśpiewały piosenkę 
„Taniec sprzątaniec”, a uczestnicy 
zajęć świetlicowych wykonali ta-
niec Zumba. Podczas zwiedzania 
szkoły na dzieci czekało mnó-
stwo atrakcji. Mali goście wzięli 
udział w zajęciach plastycz-
nych, zabawach integracyjnych, 
konstrukcyjnych, wykazując 

się pomysłowością i twórczym 
działaniem. Mieli możliwość 
obejrzenia pokazów fizycznych i 
chemicznych. 

Klasa 1A i 3D zorganizowały w 
szkolnej stołówce Kącik Małego 
Kucharza. Dzieci mogły samo-
dzielnie przygotować dla siebie i 
innych pyszne, zdrowe kanapki i 
napoje. W świetlicy odbywały się 
zajęcia taneczne, a sale lekcyjne 
kusiły estetycznym wystrojem i 
bogatym wyposażeniem w róż-

norodne pomoce dydaktyczne. 
Dużym powodzeniem cieszyły 
się zabawy i zajęcia ruchowe w 
sali gimnastycznej, gdzie każde 
dziecko mogło wykazać się 
sprawnością fizyczną na torze 
przeszkód, wspiąć się na ściance, 
pojeździć na rowerku, skorzystać 
z wyposażenia sali. Goście zwie-
dzili też bibliotekę szkolną, gdzie 
oprócz podręczników i bogatego 
księgozbioru można było obej-
rzeć kroniki szkolne.

Gości witali i żegnali przedsta-
wiciele samorządu uczniowskie-
go, wręczając rodzicom program 
spotkania, a milusińskim kolo-
rowe balony. Piękną dekorację 
wykonały: Natalia Pawelec, Ka-
rolina Jeczeń z klasy 3A, Paulina 
Czerw, Andżelika Baran, Oliwia 
Pietryna, Weronika Bańka z klasy 
3B przy pomocy członków sekcji 
artystycznej samorządu uczniow-
skiego.

kATArzynA Beń
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Udany turniej międzynarodowy

„Grześ” tuż za podium
13-14 stycznia w Szkole Pod-

stawowej nr 2 w Hrubieszowie 
odbył się Międzynarodowy Tur-
niej Unihokeja o Puchar Bur-
mistrza Miasta – Hrubieszów 
CUP 2018. Turniej rozegrano w 
kategorii seniorów oraz U-14; w 
każdej wystąpiło po 7 drużyn. Za-
wody stały na wysokim poziomie 
sportowym i organizacyjnym. W 
ciągu dwóch dni rozegrano 38 
meczy.
Wyniki:
U–14 mecze finałowe:
Miejsca 3-4   Victoria Ternopil – 
Grześ Hrubieszów 8:4
Miejsce 1-2   Pancerni Żurawica 
– Skif Novojrozdil 5:2
Tabela:
1. Pancerni Żurawica - Polska
2. Skif Novojrozdil - Ukraina
3. Victoria Ternopil - Ukraina
4. Grześ Hrubieszów
5. Yantar Novojavorivsk - Ukra-
ina
6. Lemberg Lwów - Ukraina
7. Jedynka Orzysz - Polska
 

Najlepszy bramkarz – Cyprian 
Zawalski – Pancerni Żurawnica

Najlepszy zawodnik – Artem 
Klymovec  -  Yantar Novjavorivsk

Najlepszy strzelec – Makar 
Maksum – Victoria TErnopil

 
Seniorzy Mecze Finałowe:

Miejsca 3-4  KFC Kijów – Grześ 
Hrubieszów 6:4
Miejsca 1-2   Lemberg Lwów  - 
Smoki Kraków 3:1
Tabela końcowa seniorzy:
1. Lemberg Lwów      

2. Smoki Kraków                                              
3. KFC Kijów - Ukraina
4. Grześ Hrubieszów                                       
5. Yantar Novojavorivsk                             
6. Pancerni Żurawica                                    
7. Niedźwiedzie Sanok                                   

Najlepszy bramkarz – Vakhtang 
Georgadze - Lemberg Lwów
Najlepszy zawodnik – Bartosz 
Ciapała - Smoki Kraków
Najlepszy strzelec  - Hidir Tamuz 
- KFC Kijów

   W trakcie turnieju można 
było skorzystać z profesjonalnej 
porady fizjoterapeutów z firmy 
LEVEL UP z Zamościa. Szymon 
Fugiel i Kamil Wójcik udzielali 
fachowych porad oraz przepro-
wadzali doraźne zabiegi zawod-
nikom uczestniczącym w turnie-
ju.

   Turniej zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Sporto-
we LUKS „Grześ” nie mógłby 
się odbyć bez wsparcia, którego 
udzielili:
- Gmina Miejska Hrubieszów 
– nagrody dla zawodników, pu-
chary i medale dla drużyn, udo-
stępnienie obiektów Szkoły Pod-
stawowej nr 2 oraz hali HOSiR,
- Hrubieszowski Dom Kultury,
- Muzeum im. ks. St. Staszica w 
Hrubieszowie,
- Skup Rzepaku – Bożek Skład;
- Hotel „Jagiełło”;

- SKOK Chmielewskiego;
- Firma Przewozowa „Rumcajs” 
Mariusz Kaczanowski;
- Centrum Ubezpieczeń Komu-
nikacyjnych;
- CYBA System.

W dniu otwarcia turnieju 
członkowie Zespołu Tanecz-
nego z Powiatowego Zespołu 
Placówek Szkolno-Wycho-
wawczych w Hrubieszowie 
zaprezentowali pokaz tanecz-
ny.
Sędziowie turnieju:
Polska - Krzysztof Jasiewicz 
– Kraków i Szymon Ruszczyk   -  
Warszawa
Ukraina  - Igor Ivanczenko i Da-
niło Abeliashev – obydwaj z Ki-
jowa
Spiker zawodów - Rafał Pro-
kop
Obsługa techniczna – Maciej 
Węgor

Organizatorzy dziękują szcze-
gólnie za współpracę Rafałowi 
Saganowi z LUKS „Grześ” oraz 
Romanowi Lozynsky, prezesowi 
Lwowskiej Regionalnej Federacji 
Unihokeja. 

sport 

Unia z nadziejami  
przed sezonem
Runda wiosenna planowo miała rozpocząć się 18 marca. Niestety, pogoda spłatała figla, powróciła zima i cała kolejka została odwołana. 
Przygotowania do rozgrywek ligi okręgowej przebiegły jednak w miarę pomyślnie. 

- Trener pierwszego zespo-
łu, Dariusz Herbin w okresie 
zimowym wdrożył naprawdę 
wymagający plan treningowy 
– mówi Ernest Lipski, prezes 
klubu. - Obyło się bez po-
ważniejszych kontuzji, a sam 
okres przygotowawczy solid-
nie przepracowaliśmy. Mecze 
sparingowe początkowo nie 
napawały optymizmem, ale 
było to wynikiem tego, że nasi 
piłkarze po ciężkiej pracy mieli 
prawo czuć zmęczenie. Ostat-
nie sparingi to już w zasadzie 
było to, czego można od nas 
oczekiwać, zatem z optymi-
zmem czekamy na start rundy, 
a na jej zakończenie bardzo 
chcielibyśmy świętować upra-
gniony awans do IV ligi. No-
wością w tym sezonie będą 
karnety dla kibiców, które są 
do nabycia w zaprzyjaźnionej 
siłowni ProfitGym znajdują-
cej się w budynku głównym 
HOSiR. Gorąco zachęcam do 
zakupu karnetów i wspierania 
z trybun naszej Unii.

 Do wiosny przygotowują się 
nie mniej intensywnie grupy 
młodzieżowe, szczególnie te 
występujące w dwóch ligach 
wojewódzkich. Jedna przygoto-
wuje się pod okiem trenera Pio-
tra Wierzbickiego, druga trenera 
Piotra Stadnickiego. Tu również 
liczymy na sukcesy, ale przede 
wszystkim na piłkarski rozwój 
młodych piłkarzy, którzy w nie-
długim czasie powinni dołączyć 
do pierwszego zespołu. 

Pod okiem trenera Jacka Ja-
worskiego do wiosny przygo-
towała się grupa występująca w 
lidze z okręgu zamojskiego. Nasi 
najmłodsi również w zimie nie 
próżnowali. 

- Trenerzy Piotr Fulara, Ma-
riusz Zając oraz Łukasz Kamiń-
ski, łącząc obowiązki związane z 
pierwszym zespołem, wykonują 
świetną pracę z naszymi naj-
młodszymi adeptami piłki nożnej 
– dodaje prezes. - Teraz wszyst-
ko w głowach i nogach naszych 
piłkarzy od tych najstarszych do 
najmłodszych.

 

Kibice przyzwyczaili się już do dobrej gry Piotra Fulary i Łukasza Kamińskiego w rundzie jesiennej. Oby na wiosnę było 
podobnie.   
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Uroczytości rocznicowe

Hrubieszów upamiętnił 
Żołnierzy Wyklętych 
Początek marca upłynął w naszym mieście pod znakiem Żołnierzy  Wyklętych. 1 marca na deptaku miejskim odbyły się uroczystości 
patriotyczne, a w niedzielę, 4 marca  mieszkańcy Hrubieszowa wzięli udział w biegu Tropem Wilczym.

Uroczystości  rozpoczęły się 
tradycyjnie od wciągnięcia 
flagi na maszt. Następnie 
głos zabrał burmistrz Hru-

bieszowa - Tomasz Zając. Kustosz 
Sanktuarium Matki Bożej Sokal-
skiej o. Wiktoryn Krysa odmówił 
modlitwę w intencji Żołnierzy 
Wyklętych, a apel pamięci odczy-
tała por. Bernadetta Jonda. 

Kwiaty pod pomnikiem Żołnie-
rza Polskiego Państwa Podziem-
nego złożyli: burmistrz Tomasz 
Zając, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Tomasz Wojciech Anto-
niuk i radna Rady Miejskiej Wio-
letta Pietrusiewicz w asyście Straży 
Miejskiej, a także delegacje samo-
rządów, służb mundurowych, du-
chowieństwa, szkół i organizacji. 

Po uroczystościach na deptaku 
miejskim, w Sanktuarium Matki 
Bożej Sokalskiej odbyło się na-
bożeństwo w intencji Żołnierzy 
Wyklętych  z udziałem pocztów 
sztandarowych.

4 marca odbyło się inne wyda-
rzenie poświęcone Żołnierzom 
Wyklętym – tym razem o charak-
terze sportowym.  Tropem Wil-
czym – Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Polsce odbył się po 
raz 6., a w Hrubieszowie zorgani-
zowany został po raz drugi. 

Dystans 1963 m przebiegło 
ponad 120 osób. Pierwsze 3. miej-
sca wśród panów zajęli: Grzegorz 
Jaworski, Marcin Szwiec i Piotr 
Soniak. Natomiast wśród pań 
najszybsze okazały się: Olga Śmie-
tanka, Łucja Skorupa i Karolina 
Gajewska.

Cała szóstka otrzymała okolicz-
nościowe puchary, które wręczał 
burmistrz Tomasz Zając. 

Prezentujemy oficjalną klasy-
fikację biegaczy z Biegu Tropem 
Wilczym: 

1. Grzegorz Jaworski
2. Marcin Szwiec
3. Piotr Soniak
4. Albert Romaszko
5. Dawid Łoza
6. Bernard Kasprzak
7. Damian Matwiejczuk
8. Kacper Misiaszek
9. Jakub Gałczyński
10. Jakub Panasiewicz
11. Ernest Wołos
12. Robert Pakos
13. Jarosław Kozłowski
14. Michał Kujawski
15. Bartłomiej Janik
16. Piotr Sakowski
17. Sylwester Kapluk

18. Rafał Borowski
19. Olga Śmietanka 
20. Łucja Skorupa 
21. Kamil Rewucha
22. Marcin Bednara
23. Karolina Gajewska 
24. Marcin Rudź
25. Wojciech Bas
26. Mikołaj Pietrusiewicz
27. Artur Warzocha
27. Marek Mołodkiewicz
28. Marcin Wilkos
29. Krzysztof Pyś
30. Sandra Bęsiuk 
31. Piotr Krotkiewicz
32. Jakub Lisiuk
33. Adrian Małecki
34. Karolina Tarnowska 
35. Iwona Naja 
36. Mirosław Kamień
37. Łukasz Pąk

38. Tomasz Zając
39. Paweł Graf
40. Emil Piotrowski
41. Piotr Czerwiński

42. Marcin Nowakowski
43. Anna Ubala 
44. Mateusz Gajewski
45. Bartosz Czerwiński

46. Marek Danilczuk
47. Katarzyna Kopera 
48. Katarzyna Wieleba 
49. Magdalena Jaworska 

50. Mateusz Sołtysik
51. Paweł Wojciechowski
52. Martyna Kania 
53. Patryk Sadowski
54. Piotr Lebiedowicz
55. Mirosław Brzozowski
56. Karina Krotkiewicz 
57. Igor Nowosad
58. Piotr Nowosad
59. Dominik Duszczenko
60. Marcin Wojtiuk
61. Przemysław Szumiata
62. Anna Lewicka 
63. Dorota Dolegacz 
64. Kinga Danilczuk 
65. Michał Miścior
66. Dominika Kruk 
67. Marlena Malinowska 
68. Paweł Walencik
69. Dominik Wojtal
70. Łukasz Magierka
71. Przemek Banasiak
72. Artur Danilczuk
73. Brajan Gontarz
74. Tomasz Magdziak
75. Eliza Guluk 
76. Jakub Jaroń
77. Sylwia Stronkowska 
78. Michał Baranowski
79. Grzegorz Kędzierski
80. Hubert Joński
81. Patrycja Jastrzębska 
82. Jakub Śmietanka
83. Martyna Bucior 
84. Andrzej Rejman
85. Jan Rogowski
86. Damian Fedziuryna
87. Janusz Krotkiewicz
88. Małgorzata Muzyczuk 
89. Jolanta Gajewska 
90. Alicja Litwin 
91. Weronika Frykowska 
92. Monika Grona 
93. Monika Guluk 
94. Karolina Boniewska 
95. Wiktoria Skoczylas 
96. Oliwia Jowdiuk 
97. Krzysztof Brudnowski
98. Emilia Brudnowska 
99. Anna Krawczuk 
100. Ola Małecka 
101. Aleksandra Kutera 
102. Krystian Kliza
103. Sebastian Borek
104. Maciej Borek
105. Ewa Borek 
106. Tomasz Borek 
107. Sławomir Lament
108. Dorota Lament 
109. Izabela Kowalczuk 
110. Beata Fabrowska 
111. Andrzej Cichocki
112. Katarzyna Cichocka 
113. Wojtek Malinowski
114. Emilka Malinowska 

Burmistrz Hrubieszowa wręczył biegaczom pamiątkowe puchary -  Olga Śmietanka, Łucja Skorupa i Karolina Gajewska były 
najszybsze wśród pań
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Wspomnienia ze starego 
kina
Najstarsze kino w naszym mieście mieściło się kiedyś za obecną bibliotekę pedagogiczną. Później było kino „Roma”, a od 1953 – kino 
„Plon”. W czasie wojny, filmy – także propagandowe – wyświetlano niemieckim okupantom. 

M arek Kalaciński przez 
wiele lat był operato-
rem hrubieszowskiego 
kina „Plon”:

- Zatrudniłem się tutaj w 1974 
r. – wspomina pan Marek. – Na 
brak widzów nie można było 
narzekać. Na każdym seansie 
był prawie komplet. Na parterze 
mieściło się ok. 180 osób, a na 
piętrze ponad sto. 

- Jakie wówczas filmy można 
było obejrzeć?

- Różne. Nie brakowało świa-
towego kina. Były filmy ame-
rykańskie, francuskie, włoskie, 
polskie. Sporo też było kinema-
tografii radzieckiej – głównie 
filmy wojenne. Na jesieni odby-
wał się coroczny przegląd kina 
radzieckiego, szkoły miały wtedy 
obowiązkowe wyjścia na seanse. 
Dużo było też polskich filmów; 
mieliśmy też cykl filmów o Ja-
mesie Bondzie, Winnetou czy 
też komedie z udziałem Louisa 
de Funesa, które cieszyły się 
ogromną popularnością.   

Najwięcej widzów odwiedzało 
kino w niedziele. O godz. 11 wy-
świetlane były bajki dla dzieci, 
potem były filmy dla młodzieży, 
a wieczorami – seanse dla doro-
słych. W poczekalni czynny był 
niewielki sklepik, gdzie można 
było kupić coś do picia, paluszki, 
słodycze.

- Pamiętam takie niedziele, 
kiedy siedziałem w kinie przez 
12-13 godzin – wspomina pan 
Marek. – Zaczynało się od po-
ranka dla dzieci, a potem były 
polskie komedie: Sami swoi, 
Nie ma mocnych i Kochaj albo 
rzuć. Do dzisiaj znam na pamięć 
sporo kwestii z tych filmów.  

Oprócz kina stałego, miesz-
kańcy Hrubieszowa przychodzili 
też na seanse do kina letniego 
(drugie znajdowało się na osiedlu 
wojskowym w Koszarach), które 
zaczynały się tuż po zmroku.

Sala kinowa gościła również 
znanych polskich artystów. Na 
scenie występował m.in. Mie-
czysław Fogg, Zdzisława Sośnic-
ka, Trzy Korony z Krzysztofem 
Klenczonem, Budka Suflera czy 

też Czerwone Gitary. Każdy wy-
stęp ściągał do kina komplety 
publiczności.  

W latach 90. kino traciło 
coraz bardziej na popularno-
ści. 

-  Lu d z i e  c or a z  c z ę ś c i e j 
o g l ą d a l i  f i l my  w  d omu  – 
m ów i  p an  Mare k .  –  By ł o 

coraz  więce j  o dtwarzaczy 
wideo, potem DVD, powstały 
wypożyczalnie filmów i kino 

zaczęło świecić  pustkami. 
Pozostały jedynie wspomnie-
nia.

Antoni Gogola przy dawnym projektorze 
kinowym

Dawny budynek kina

Spotkanie przed kinem w latach 70.Fragment budynku kina w czasie wojny

InternaucI  wspomInają dawne  kIno na Facebooku  (show me your  hrubIesZów)
- tak, pamiętam jak wchodziliśmy 
na dach domu i oglądaliśmy film :)
- Przyszywana ciocia tam praco-
wała i po mszy niedzielnej był 
wypad do kina na 11 godzin
- Brat był starszy i mógł na 
popołudniowy film iść ,,Wejście 

smoka”
- Byłem tam na występach 
janusza Laskowskiego czy 
zespołu roma
- Moja babcia pracowała przez 
wiele lat w sklepiku kinowym. 
- Pan urbański stal na bramce i 

fajny sklepik był w środku i 
wiecznie kolejka po cukierki
- Zamiast iść do małego kościółka 
na msze o 11.00, to z siostrą 
chodziliśmy na seans bajkowy do 
kina
   - Myślę, że my wszyscy z 

Hrubieszowa mamy wspomnie-
nia z kina „Plon”. najpierw poranki 
o godz. 11.00, później o 12.00. a 
jak się już było nastolatkiem, to 
po południu. i tak dalej. Wieczora-
mi z kawalerem do kina. Wszystko 
wspominam miło. ale kino 

panoramiczne na dworze to 
wtedy był odlot. to było coś 
wspaniałego. owinięci w kocach 
lub bez - zmarznięci. i zawsze 
pełna frekwencja. nie zapomnia-
ne chwile.
   -  no i jeszcze spotkania mło-

dzieży pod fotosami....super było
  - Mam wiele z tym miejscem 
wspomnień ... a przejście z tyłu na 
Popówke było jak z bajki ... 
szczególnie skóra cierpła po 
jakimś horrorze jak tamtędy na 
skróty się przechodziło


