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„trójka” 
skończyła 
35 lat! 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie 
świętowała 35-lecie swojej działalności  
i 30-lecie nadania imienia. Obchody 
jubileuszowe odbyły się 30 kwietnia. Z tej 
okazji były wspomnienia, okolicznościowe 
medale oraz gratulacje i życzenia dla byłych 
i obecnych pedagogów. - Myślę, że dzisiejsza 
„Trójka” doskonale łączy dorobek przeszłości 
z nowoczesnością, w której ciągle 
pielęgnowane są wartości i tradycje szkoły 
– podkreśliła Danuta Krawczuk, dyrektor 
szkoły. - Święto nasze wpisuje się w obchody 
100-lecia odzyskania niepodległości. 

Święto 
szkoły

Budżet obywatelski - wyniki

Plac zabaw miał wzięcie
Z namy już wyniki głoso-

wania na projekty, które 
mają być sfinansowane 
ze środków tegorocznego 

budżetu obywatelskiego. Miesz-
kańcy zdecydowali, że spośród 
9 propozycji samorządowe 
środki zostaną przeznaczone 

na 5 projektów, które zdobyły 
najwięcej głosów. Największym 
poparciem cieszył się wniosek o 
doposażenie placu zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu nr 2, 
który poparło 814 uczestników 
głosowania. Ponad 100 głosów 
mniej zdobył projekt aktywiza-

cji seniorów, a na trzecim miej-
scu, z 508 głosami uplasowała 
się propozycja budowy boiska 
do mini-koszykówki dla naj-
młodszych. Na dwa pierwsze 
zadania miasto przeznaczy po 
25 tys. zł, a koszt boiska szacuje 
się na 10 tys. zł.

Na pozostałe dwa pomysły 
z największym poparciem sa-
morząd przeznaczy 25 i 15 tys. 
zł. Będą one wykorzystane na 
wymianę kulturalną między 
tancerzami z Hrubieszowa i 
węgierskiego Kapuvaru oraz 
treningi dzieci i młodzieży w 

wieku od 5 do 15 lat w „Aka-
demii Orłów”. Pierwszy z tych 
projektów poparło 492 głosu-
jących, a drugi - 333. Na liście 
przedsięwzięć, które mieli do 
wyboru mieszkańcy Hrubie-
szowa, były jeszcze: zakup ksią-
żek z serii «Duże Litery» i cykl 

spotkań z ciekawymi ludźmi w 
miejskiej bibliotece, urucho-
mienie wypożyczalni rowerów, 
zajęcia rekreacyjno-sportowe 
dla dzieci w wieku 5 i 6 lat oraz 
wyposażenie Klubu Fantastyki 
w Hrubieszowskim Domu Kul-
tury. 

Miastu i światu ogłaszamy: nasza szkoła ma 100 lat! Parada „Staszica” ulicami Hrubieszowa. 

10 czerwca będzie szczególnym dniem dla „Staszica”. Szkoła obchodzi w tym roku 100-lecie 
działalności. Z tej okazji odbędą się uroczystości związane z jubileuszem. Więcej szczegółów 
dotyczących szkoły - w numerze. 
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Szkoła funkcjonuje od 1810 r. 
Utworzona została z inicja-
tywy ks. Stanisława Staszica 
jako szkoła podwydziałowa 

na mocy decyzji Izby Edukacyjnej 
Księstwa Warszawskiego i została 
umieszczona w murach podomi-
nikańskiego klasztoru, znajdują-
cego się w kompleksie zabudowań 
z  późnobarokowym kościołem 
(wybudowanym w latach 1736 - 
1766). Po przejęciu tej części ziem 
polskich przez zaborcę rosyjskie-
go, w efekcie działań rusyfikacyj-
nych, szkołę przekształcono na 
progimnazjum carskie z wykłado-
wym językiem rosyjskim.

1917/1918 
Utworzenie, z inicjatywy ks. 

Melchiora Juścińskiego, szkoły 
średniej – prywatnego Gimna-
zjum Męskiego.

1918/1919
Upaństwowienie gimnazjum 

na mocy dekretu ministra Wy-
znań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego Jana Łukasiewicza. 
Nadanie szkole imienia ks. Stani-
sława Staszica i statusu ośmiokla-
sowego męskiego gimnazjum.

25 maja 1929 r.
Utworzenie  gimnazjum ko-

edukacyjnego na mocy decyzji  
Kuratorium Okręgu Szkolnego  
w Lublinie. Oficjalna nazwa 
szkoły: Państwowe Gimnazjum 
Koedukacyjne im. Stanisława 
Staszica.

1932 r.
Utworzenie 2-letniego Liceum 

Ogólnokształcącego i 4-letnie-
go Gimnazjum na mocy ustawy 
z dnia 11 marca 1932 r. 

1937 r.
Zmiana nazwy szkoły na: Pań-

stwowe Liceum i Gimnazjum im. 
Stanisława Staszica. 

1939-1944 - okupacja 
hitlerowska

1 października 1940 r. - zmiana 
charakteru placówki – utworzenie 
Polskiej Szkoły (Polnische Han-
delsschule). W tym samym budyn-
ku mieściły się tam również: Ukra-

ińska Szkoła Handlowa i Ukraiń-
skie Seminarium Nauczycielskie. 

29 sierpnia 1944 r.
Pierwszy powojenny nabór do 

szkoły - przyjęto 183 uczniów. 
1946/1947 

Wprowadzono 3-letnie gim-
nazjum.

1 września 1948 r. 
W związku z reformą szkol-

nictwa uległa zmianie struktura 
organizacyjna szkoły. 

W murach szkoły istniały odtąd 
Gimnazjum i Liceum im. Stanisła-
wa Staszica, Gimnazjum i Liceum 
Handlowe (starego typu) oraz 
Liceum Handlowo-Administra-
cyjne Zgromadzenia Kupców Lu-
belskich w Hrubieszowie. 

1 września 1950 r. 
Kolejna zmiana nazwy: Szkoła 

Ogólnokształcąca Stopnia Liceal-
nego w Hrubieszowie. 

26 sierpnia 1977 r. 
Zmiana nazwy szkoły: Zespół 

Szkół Ogólnokształcących nr 
2, w skład którego wchodziły: 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Stanisława Staszica, Liceum dla 
Dorosłych im. Komisji Edukacji 
Narodowej i Studium Medyczne. 

27 maja 1988 r. 
Potwierdzenie wysokiej spraw-

ności nauczania w latach 1981-
1987 w wyniku kompleksowej 
wizytacji szkoły. 

1991/1992
Obchody Jubileuszu 80-lecia 

szkoły.
1999/2000 

Wyniki rankingu szkół „Tygo-
dnika Zamojskiego” - nasze liceum 
znalazło się w trójce najlepszych 
szkół średnich Zamojszczyzny. 

2000/2001
Od 1 września reaktywowano 

Publiczne Gimnazjum Powiato-

we przy Liceum Ogólnokształ-
cącym im. ks. Stanisława Staszi-
ca, utworzone na mocy uchwały 
Rady Powiatu Hrubieszowskie-
go z dnia 28 kwietnia 2000 r. 

2003/2004 r. 
Ranking najlepszych liceów 

wg „Rzeczpospolitej” i „Perspek-
tyw”: nasze znalazło się na 305. 
miejscu wśród ponad 6000 lice-
ów ogólnokształcących w kraju. 

20 - 21 czerwca 2008 r. 
Obchody Jubileuszu 90-lecia 

szkoły. 
2011/2012 

Uzyskanie przez Liceum Ogól-
nokształcące im. ks. Stanisława 
Staszica 35. miejsca w wojewódz-
twie lubelskim oraz zakwalifiko-
wanie się do pierwszej punktowa-
nej pięćsetki w Ogólnopolskim 
Rankingu Liceów Ogólnokształ-
cących, przygotowanym przez 
„Perspektywy” oraz „Rzeczpo-
spolitą”.

Założenie „Stowarzyszenia 
Staszic” skupiającego absolwen-
tów i sympatyków szkoły. 

2012/2013
Przeprowadzenie w szkole 

ewaluacji zewnętrznej przez ze-
spół wizytatorów Kuratorium 
Oświaty w Lublinie. Wyniki ewa-
luacji potwierdziły bardzo wysoki 
i wysoki poziom spełniania przez 
szkołę wymagań.

19 czerwca 2013 
Wmurowanie kamienia wę-

gielnego pod budynek hali spor-
towej.

2013/2014
Uczestnictwo szkoły w pro-

jekcie „Szkoła dobrych praktyk” 
realizowanym z inicjatywy Kura-
torium Oświaty w Lublinie.

2014/2015
15 września - uroczyste otwar-

cie  pełnowymiarowej hali spor-
towej. 

Uzyskanie przez Liceum 
Ogólnokształcące im. ks. Stani-
sława Staszica 29. miejsca w wo-
jewództwie lubelskim i 444. 
w kraju w Ogólnopolskim Ran-
kingu Liceów Ogólnokształ-
cących, przygotowanym przez 
„Perspektywy” oraz „Rzeczpo-
spolitą”.

Uzyskanie prestiżowego ty-
tułu „Szkoła Dialogu” podczas 
uroczystej gali podsumowu-
jącej projekt edukacyjny na 
temat historii i kultury pol-
skich Żydów. 

Uzyskanie certyfikatu ”Wia-
rygodna Szkoła” w ramach ogól-
nopolskiego programu, który 
wyróżnia najlepsze licea w całej 
Polsce. 

2015/2016 
Nadanie szkole Certyfikatu Ja-

kości Lubelskiego Forum Twór-
czych Placówek Oświatowych. 

2016/2017
Uzyskanie przez liceum 40. 

miejsca w województwie lu-
belskim w rankingu „Perspek-
tyw”. 

Ponowne uzyskanie certyfika-
tu ”Wiarygodna Szkoła”. 

2017/2018
Wprowadzenie programu „Tu-

toring szkolny” w klasach pierw-
szych liceum.

W jubileuszowym XX Rankin-
gu Liceów i Techników, przygoto-
wanym przez Internetowy portal 
edukacyjny „Perspektywy”, nasza 
szkoła znalazła się na 473. miej-
scu w kraju i na 33. w wojewódz-
twie lubelskim.

Styczeń 2018 r.
Przystąpienie szkoły do pro-

gramu „Szkoła Pozytywnego 
Myślenia we współpracy z In-
stytutem Edukacji Pozytywnej 
w Warszawie w ramach Na-
rodowego Programu Zdrowia 
i  troski o dobro psychiczne 
uczniów.

Czerwiec 2018 r.
Obchody Jubileuszu 100-lecia 

szkoły.

Z kalendarium Liceum i Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

„Staszic” to szkoła, 
która ma korzenie  

i skrzydła

100 drzew na 100-lecie – 21 kwietnia 2018 r.
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Laureaci konkursów i olimpiad 
przedmiotowych w liceum i gimnazjum na 

szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym 

Płk Franciszek Kornicki - pilot, 
symbol Królewskich Sił Powietrz-
nych RAF Wielkiej Brytanii, 
dowódca polskiego dywizjonu z 
okresu II wojny światowej; odzna-
czony Krzyżem Srebrnym Orderu 
Virtuti Militari, Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski i trzykrotnie Krzyżem Walecz-
nych. Absolwent Gimnazjum im. 
ks. Stanisława Staszica w Hrubie-
szowie - rocznik 1936. W listopa-
dzie została wydana II edycja auto-
biografii Franciszka Kornickiego 
(IPN), w której Autor obszernie i 
z dużym sentymentem wspomina 
naszą szkołę. Jego życzeniem było, 
aby honorarium z wydawnictwa, 
przekazać na konto naszej szkoły, 
celem ufundowania stypendiów 

dla najzdolniejszych uczniów. 
Decyzję Pana Kornickiego można 
uznać za testament pozostawiony 
potomnym. Kilka dni przed śmier-
cią podpisał On umowę darowi-
zny na rzecz uczniów szkoły. Gest 
Franciszka Kornickiego przywodzi 
na myśl postawę naszego Patrona, 
szlachetnego Polaka – ks. Stanisła-
wa Staszica, który o tę Szkołę się 
troszczył, zabiegał o jej rozwój, a 
w testamencie zapisał środki na jej 
utrzymanie. Stypendium im. płk. 
Franciszka Kornickiego, będzie 
wypłacane na podstawie regula-
minu. Synowie Pana Pułkownika 
– Piotr i Ryszard Korniccy, osobi-
ście podjęli się wypełnienia woli 
Ojca i zainicjowali, życzliwy i pełen 
zaangażowania, kontakt ze Szkołą. 

28 maja br. odbyła się 
uroczystość wręczenia 
pierwszej edycji stypendiów 
 im. płk. Franciszka 
Kornickiego, z udziałem 
Piotra i Ryszarda Kornickich 
z Rodziną, uczniom naszej 
szkoły. Otrzymali je: 
Piotr Juszczuk – kl. IIbg, 
Jakub Woś – kl. IIbg, Jacek 
Tyszkiewicz – kl. IIIag, Kacper 
Osiński – kl. IIIbg, Tomasz 
Turek – IIIcg, Aleksandra 
Wesołek – kl. Ia, Barbara 
Kusiak – kl. Ie, Matylda 
Ślażyńska – kl. Ib, Wioletta 
Kusiak – kl. IIId, Anna Najczuk 
– kl. Ib, Julia Dąbrowska – kl. 
IIc, Karolina Woś – kl. IIIc, 
Albert Gardyński – kl. IIIa

Uczniowie Liceum ogólno-
kształcącego im. ks. S. Sta-
szica od wielu lat zdobywa-
ją czołowe miejsca w róż-

nych konkursach i olimpiadach. 
Nie sposób jest w tym krótkim 
artykule wymienić wszystkie osią-
gnięcia, gdyż nie wystarczyłoby na 
nie miejsca. Poniższa lista prezen-
tuje największe sukcesy uczniów 
naszej szkoły.

Henryk Kiełbowicz – Olimpia-
da Matematyczna 1954/1955

Ewa Han – Olimpiada Poloni-
styczna 1970/1971

Wiesława Nagórna – Olimpiada 
Polonistyczna 1970/1971

Joanna Krzewska – Olimpiada 
Biologiczna 1982/1983

Irena Soroka – Olimpiada Bio-
logiczna 1982/1983

Sławomir Gęsior – Olimpiada 
Biologiczna 1983/1984

Marek Drewnik – Olimpiada 
Geograficzna 1984/1985

Jacek Mroczek – Olimpiada 
Wiedzy Filozoficznej1987/1988

Grzegorz Mizerski – Olimpiada 
Biologiczna 1989/1990 – brązowy 
medal w Międzynarodowej Olim-
piadzie Biologicznej w Bratysławie

Norbert Franke – Turniej Wie-
dzy Fizycznej 1990/1991

Marek Kulik – Olimpiada Hi-
storyczna 1993/1994

Aneta Poziomkowska – Olim-
piada Filozoficzna 1994/1995

Marcin Pędrak – Olimpiada 
Wiedzy Ekologicznej 1996/1997

Łukasz Jasina – Olimpiada 
Wiedzy o Prawach Człowieka 
1997/1998

Łukasz Jasina – Konkurs Histo-
ryczny „Parlamentaryzm  w Pol-
sce” 1998/1999

Katarzyna Kiszko – Olimpiada 
Filozoficzna 1998/1999

Justyna Leszczuk – Olimpiada 
Biologiczna 2000/2001

Katarzyna Patro – Olimpiada 
Filozoficzna 2002/2003

Anna Ogórek – I Międzynaro-
dowy Konkurs Plastyczny „O tym 
się pamięta – osiągnięcia polskich 
olimpijczyków w latach 1924 – 
2000”

Mikołaj Doskocz – Konkurs 
Historyczny „Parlament Polski” 
2004/2005

Monika Kraszkiewicz – Ogól-
nopolski konkurs Norwidowski 
2004/2005

Dorota Rusiecka – Konkurs 
Matematyczny 2004/2005

Katarzyna Adamkiewicz – 
Ogólnopolski Konkurs Historycz-
ny „Moja rodzina na zakrętach 
historii”  2005/2006

Karol Stawicki – Ogólnopolska 
Olimpiada Teologii Katolickiej 
2005/2006

Agnieszka Bernaś – Konkurs 
o indeks im. Biskupa Jana Chrapka 
2006/2007

Joanna Oleszek – Ogólnopolski 
Konkurs Ekologiczny „Ekoplane-
ta” 2006/2007

Kinga Kasperkiewicz – Ogólno-
polski Konkurs Ekologiczny „Eko-
planeta” 2006/2007

Anna Kopeć – Ogólnopolski 
Konkurs Historyczny „Krąg” 
2007/2008

Jacek Kurzydłowski – Olim-
piada Wiedzy Ekologicznej 
2007/2008 (zdobyty indeks)

Angelika Greniuk – Ogólno-
polski Konkursu Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” im. Bp.  Jana 
Chrapka (indeks na UW i UJ) 
2008/2009

Agata Kicun – Kuratoryjny 
Konkurs Fizyczny «Rok przed ma-
turą» 2009/2010

Paulina Koc – Ogólnopolski 
Konkursu Fundacji „Dzieło No-
wego Tysiąclecia” im. Bp.  Jana 
Chrapka 2009/2010 (indeks)

Sylwia Jaskorska – Ogólnopol-
ski Konkursu Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” im. Bp.  Jana 
Chrapka 2010/2011 (indeks)

Patryk Bedliński – Ogólnopol-
ski Konkursu Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” im. Bp.  Jana 
Chrapka 2010/2011 (indeks)

Mateusz Malon – Polsko-Ukra-
iński Konkurs Fizyczny «Lwiątko» 
2011/2012

Oktawian Kopczyński – Pol-
sko-Ukraiński Konkurs Fizyczny 
«Lwiątko» 2011/2012

Konrad Hukowski – Ogólno-
polski Konkurs Matematyczny 
„Meridian” 2011/2012

Dominika Dragun – Ogólno-
polski Konkursu Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia im. Bp.  Jana 
Chrapka 2011/2012 (indeks)

Anna Fietko – Ogólnopol-
ski Konkurs Recytatorski Poezji 
i Prozy Ukraińskiej 2011/2012

Bartosz Kozłowski – Ogólno-
polski Konkurs Fizyczny „Ekspe-
ryment Łańcuchowy” organizo-

wany przez Uniwersytet Jagielloń-
ski 2012/2013

Marlena Chyrchała – Ogólno-
polski Konkursu Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia im. Bp.  Jana 
Chrapka 2012/2013 (indeks)

Paulina Worożbit – Ogólnopol-
ski Konkursu Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia im. Bp.  Jana 
Chrapka 2012/2013 (indeks)

Kinga Panasiewicz – Między-
narodowy Konkurs dla Młodych 
Naukowców Intel ISEF 2012/2013 
(II nagroda w kategorii medycyna  
i zdrowie)

Kinga Panasiewicz – Ogólno-
polski Festiwal Młodych Naukow-
ców Explory 2012/2013

Agata Bajda – Ogólnopolska 
Franciszkańska Olimpiada Wie-
dzy o św. Maksymilianie Kolbe 

2012/2013
Kinga Panasiewicz – Konkurs 

Droga na Harward 2013/2014
Iga Majder – Ogólnopolska 

Olimpiada Języka Angielskiego 
organizowana przez Centrum 
Szkolenia Idea Group 2013/2014

Sebastian Baranowicz –  Kon-
kurs 25 lat Działalności Senatu RP 
2013/2014

Ilona Sajkiewicz – Kuratoryjny 
Konkurs Biologiczny „Powtórka 
przed Maturą” 2014/2015

Patrycja Szostakiewicz – 
Olimpiada Teologii Katolickiej 
2015/2016 (indeks KUL)

Natalia Pukaluk – Olimpiada 
„O Diamentowy Indeks AGH” 
z fizyki 2015/2016 (indeks AGH)

Mateusz Wiater – Olimpiada 
„O Diamentowy Indeks AGH” 

z matematyki 2015/2016 (indeks 
AGH) 

Krzysztof Horniak – Konkurs 
,,Historia Ruchu Ludowego” 
2016/2017

Największe sukcesy przedmio-
towe uczniów Gimnazjum

Ewelina Harpiuk – Kuratoryj-
ny Konkurs Języka Rosyjskiego 
2002/2003

Jędrzej Dyndor – Konkurs Hi-
storyczny 2002/2003

Kinga Szymańska – Kuratoryj-
ny Konkurs Języka Rosyjskiego 
2005/2006

Maria Prus – Konkurs Wie-
dzy o Biblii i Historii Kościoła 
2006/2007

Mateusz Lachowski – Ku-
ratoryjny Konkurs z Historii 
2007/2008

Iga Wójtowicz – Kuratoryj-
ny Konkurs Języka Rosyjskiego 
2007/2008

Aleksandra Biskup – Ogólno-
polski Konkurs Literackiej Twór-
czości Dzieci i Młodzieży Gimna-
zjalnej 2009/2010

Oktawian Kopczyński – Ogól-
nopolski Konkurs Historyczny 
„Losy żołnierza i dzieje oręża Pol-
skiego” 2009/2010

Konrad Hukowski – Ogólno-
polski Konkurs Historyczny „Losy 
żołnierza i dzieje oręża Polskiego” 
2010/2011

Katarzyna Mazniewa – Kurato-
ryjny Konkurs Języka Rosyjskiego 
2010/2011

Magdalena Hajkiewicz – Ku-
ratoryjny Konkurs z Biologii 
2010/2011

Ewa Czarnecka – Ogólnopolski 
Konkurs Norwidowski 2010/2011

Maria Kasprzak – Ogólnopolski 
Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie 
Talentów” organizowany przez 
Wydział Fizyki Uniwersytetu War-
szawskiego 2011/2012

Aleksandra Szeląg – Ogólnopol-
ski Konkurs Fizyczny „Poszukiwa-
nie Talentów” organizowany przez 
Wydział Fizyki Uniwersytetu War-
szawskiego 2011/2012

Daria Waleryś – Ogólnopolski 
Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie 
Talentów” organizowany przez 
Wydział Fizyki Uniwersytetu War-
szawskiego

Magdalena Dubicka – Ku-
ratoryjny Konkurs z Biologii 
2011/2012

Aleksandra Nowosad – Kurato-
ryjny Konkurs z Języka Rosyjskie-
go 2012/2013

Jakub Mielniczek – Konkurs 
Fizyczny „Eksperyment Łańcu-
chowy” org. przez Uniwersytet Ja-
gielloński 2012/2013

Ilona Sajkiewicz – Kuratoryjny 
Konkurs z Biologii 2012/2013

Natalia Łata – Kuratoryjny Kon-
kurs z Biologii 2015/2016

Kacper Osiński – Diecezjalny 
Konkurs „Wierność bł. Karoliny 
Kózkównej” 2016/2017

Aleksandra Berlicka – Ku-
ratoryjny Konkurs z Biologii 
2016/2017

Matylda Ślażyńska – Kuratoryj-
ny Konkurs z Biologii 2016/2017

Karolina Wasyluk – Ogólno-
polski Festiwal Herbertowski 
2016/2017

Historyczne zdjęcie: stypendyści i fundatorzy.

Stypendium im. Płk. Franciszka Kornickiego
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Stowarzyszenie 
„Staszic”

Z arejestrowane i wpisane do 
ewidencji organizacji po-
zarządowych  w  KRS, 16 
kwietnia 2012 r. Działa na 

mocy statutu. Jest dobrowolnym, 
społecznym zrzeszeniem osób 
wyrażających wolę krzewienia 
i utrzymywania więzi koleżeń-
skich, solidarności i samopomo-
cy wśród wychowanków Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokształcą-
cego im. ks. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie zainteresowa-
nych również działaniem na Ich 
rzecz. Stowarzyszenie opiera 
swoją działalność na pracy spo-
łecznej ogółu członków. Inicja-
tywy wynikają z działań statuto-
wych, które zakładają promocję 
rozwoju naukowego młodzieży, 
rozbudzanie poznawczych, ba-
dawczych zainteresowań i pasji. 
Gromadzi absolwentów, wy-
chowanków, przyjaciół i sympa-
tyków szkoły, czyli wszystkich 
tych, którzy czują się związani 
ze szkołą historycznie, emocjo-
nalnie, tych z przeszłości i tych 
z przyszłości, chcemy bowiem 
łączyć ludzi i czas.

Stowarzyszenie 
na Rzecz 

Najstarszych Szkół 
w Polsce

N asza szkoła należy do tego 
Stowarzyszenia. Ma ono 
na celu promocję wieko-
wych szkół średnich, sta-

nowiących chlubę kultury pol-
skiej oraz kultywowanie tradycji 
i  dorobku szkolnictwa w  do-
rzeczu Odry i Wisły. Jako jedna 
z  trzech w regionie, najstarsza 
w  powiecie hrubieszowskim, 
ma swoje uzasadnione miejsce 
wśród znanych szkół w Polsce. 
Jest dumą wychowanków, miasta 
i regionu.

Absolwenci – znani, uznaniDyrektorzy 
naszej szkoły  
w stuletniej 

historii:
ks. prałat Melchior Juściński 
1917-1918
Leon Markuszewski 1918-1929
Franciszek Nieć 1929-1930  
Mirosław Toporowski 1930-1939
Konstanty Alichniewicz 1939-
1950
Jan Daca 1950-1967
Irena Skrobiszewska 1967-1972
Edward Łoś 1972-1990
Bolesław Pyc 1990-2005

Alicja Borkowska 2005 - nadal

Ewaluacja zewnętrzna
Wizja współczesnej szkoły za-

warta jest w wymaganiach posta-
wionych przez państwo szkołom 
w Rozporządzeniu Ministra Edu-
kacji Narodowej w sprawie nadzo-
ru pedagogicznego.

Kompleksową ocenę poziomu 
spełnienia owych wymagań przez 
Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszo-
wie, zwaną ewaluacją zewnętrz-
ną, przeprowadziło kuratorium 
oświaty w 2013 roku. 

Wyniki ewaluacji opubliko-
wano w raportach dostępnych 
na stronie internetowej npseo.pl. 
Zarówno gimnazjum jak i liceum 
we wszystkich dziesięciu bada-
nych aspektach wykazało się co 
najmniej wysokim (B) a najczę-
ściej bardzo wysokim (A) stop-
niem spełnienia wymagań (skala 
ocen od E - ocena najniższa, do 
A - ocena najwyższa), tj. gimna-
zjum otrzymało 5 razy ocenę A i 5 

razy ocenę B, liceum zaś 8 razy 
A i 2 razy B.

Ocena obu powyższych szkół 
jest spektakularna. Np. ocenę 
A otrzymały obie badane szkoły  
w wymaganiu „Rodzice są part-
nerami szkoły”, gdy żadna z 30 
ewaluowanych w roku szkolnym 
2011/2012 w województwie lu-
belskim szkół nie otrzymała takiej 
oceny. Wynik liceum (8 razy A, 2 
razy B) jest niespotykany w skali 
kraju. Ewaluatorzy podkreślili wy-
soką jakość pracy oraz zarządzania 
szkołą.

Skutki tak wyjątkowo wysokiej 
oceny to m.in. wyróżnienie nagro-
dą Lubelskiego Kuratora Oświaty 
pani dyrektor Alicji Borkowskiej 
(październik 2013 r.) oraz zapro-
szenie do „Debaty o dobrej szkole” 
zorganizowanej 13 czerwca 2013 
roku przez Kuratorium Oświaty 
w Lublinie

 „Staszic” najlepszy w powiecie!

Internetowy portal „PER-
SPEKTYWY” tradycyjnie na 
początku roku kalendarzowe-
go publikuje Ranking Szkół 

Ponadgimnazjalnych. Przed-
sięwzięcie objęte jest patrona-
tem MEN. Kapituła bierze pod 
uwagę wszystkie szkoły ponad-
gimnazjalne w kraju, w związku 
z tym przystąpienie do rankingu 
jest obligatoryjnie i nie wymaga 
zgody ze strony szkoły.

W roku 2015 i 2016 Liceum 
Ogólnokształcące im. ks. St. Sta-

szica zostało odznaczone brązo-
wą tarczą!

W ciągu 20 lat rankingu „Sta-
szic” jest niezmiennie najlepszym 
liceum w powiecie.

Miejsca liceum w rankingu 
Perspektywy
rok  miejsce w województwie
2013 34
2014 37
2015 29
2016 33
2017 40
2018 33

Największe sukcesy sportowe 
ostatniego dziesięciolecia

Gimnazjum
IV miejsce w skoku wzwyż dziew-
cząt w Wojewódzkiej Indywidual-
nej Gimnazjadzie w LA 2008/2009
III miejsce w biegu na 1000m 
dziewcząt w Wojewódzkiej In-
dywidualnej Gimnazjadzie w LA 
2014/2015
IV miejsce w pchnięciu kulą 
chłopców w Wojewódzkiej In-
dywidualnej Gimnazjadzie w LA 
2014/2015
II miejsce dziewcząt w Wojewódz-
kiej Gimnazjadzie w Lidze LA 
2016/2017
Liceum Ogólnokształcące
IV miejsce chłopców w Woje-
wódzkiej  Licealiadzie w Piłce 
Ręcznej 2008/2009
IV miejsce dziewcząt w Ogólno-
polskiej Licealiadzie w Sztafecie 4 
x 400 m 2009/2010
III miejsce dziewcząt w Woje-
wódzkiej Licealiadzie w Indywi-
dualnych Biegach Przełajowych 
2009/2010
XI miejsce chłopców w Ogólno-
polskiej Licealiadzie w Sztafecie 
4x400m 2009/2010
III  miejsce chłopców w Woje-
wódzkiej Licealiadzie w Piłce  Ko-
szykowej 2009/2010
VII miejsce dziewcząt w Ogólno-
polskej Licealiadzie w Sztafecie 
Szwedzkiej 2010/2011

IV miejsce dziewcząt w Woje-
wódzkiej Licealiadzie w Lidze 
LA 2010/2011
III miejsce chłopców w Woje-
wódzkiej Licealiadzie w Sztafe-
cie Szwedzkiej 2013/2014
IV miejsce chłopców w Woje-
wódzkiej Licealiadzie w Sztafe-
cie 4 x 100m 2014/2015
III miejsce dziewcząt w Woje-
wódzkiej Licealiadzie w Piłce 
Koszykowej 2015/2016
XIII miejsce chłopców w Ogól-
nopolskiej  Licealiadzie w Ko-
szykówce 2015/2016
I miejsce chłopców w Woje-
wódzkiej Licealiadzie w Koszy-
kówce 2015/2016
III miejsce dziewcząt w Wo-
j e w ó d z k i e j  L i c e a l i a d z i e 
w Piłce Koszykowej Dziewcząt 
2016/2017
III miejsce chłopców w Ogól-
nopolskiej  Licealiadzie w Ko-
szykówce 2016/2017
I miejsce chłopców w Woje-
wódzkiej Licealiadzie w Koszy-
kówce 2016/2017
IV miejsce chłopców w Woje-
wódzkiej Licealiadzie w Piłce 
Siatkowej 2016/2017
IV miejsce dziewcząt w Woje-
wódzkiej Licealiadzie w Lidze 
LA 2017/2018

� •

Ludzie nauki
Konstanty Stecki - absolwent progimnazjum
Leonard Zub-Zdanowicz, ps. „Ząb”, „Dor” - ab-
solwent 1930 r.
Marian Chomiak - absolwent 1934 r.
Stanisław Sławiński pseud. Judym – absolwent 
1939 r.
Ryszard Skarżyński – absolwent 1946 r. 
Wiesław Lipko – absolwent 1947 r. 
Teresa Wawrzynowicz – absolwentka 1950 r. 
Mieczysław Sawczuk– absolwent 1950 r. 
Edward Zderkiewicz - absolwent 1951 r. 
Zdzisław Bombera - absolwent 1951 r. 
Jerzy Melke - absolwent 1959 r. 
Eugeniusz Chimczak – absolwent 1959 r.
Jan Wojciech Kaszuba - absolwent 1961 r. 
Klaudiusz Lenik – absolwent 1961 r. 
Tadeusz Skowroński – absolwent 1961 r. 
Mieczysław Prystupa – absolwent 1964 r. 
Janusz Iwan – absolwent 1964 r. 
Maria Hajkiewicz (Górecka) - absolwentka 1967 r.
Lech Banach – absolwent 1968 r. 
Ignacy Misztal – absolwent 1973 r.
Eugeniusz Wilkowski – absolwent 1974 r. 
Maria Gmyz (Łasocha) – absolwentka 1975 r.
Wiesław Łasocha – absolwent 1976 r.
Andrzej Radomski - absolwent 1983 r.
Ryszard Bielak - absolwent 1987 r.
Grzegorz Mizerski – absolwent 1991 r.
Kinga Panasiewicz – absolwentka 2014 r.
Ludzie kultury, sztuki, mediów
Stanisław Ciesielczuk - absolwent 1923r. 
Antoni Teofil Stormke - absolwent 1927 r.
Stefan Du Chateau – absolwent przedwojenny 
gimnazjum
Arseniusz Romanowicz – absolwent 1930 r.
Abraham Silberstein – absolwent 1934 r. 
Stanisław Paweł Pyra Piro – uczeń gimnazjumw 
latach 1938-39
Maria Szczechówna – Winiarczyk – absolwentka 
1939 r.
Wiktor Zin – absolwent 1946 r. 
Zofia Mosiądz [Grażyna Zofia Mosiądz-Sammar-
ro] – absolwentka 1968 r.
Donat Niewiadomski – absolwent 1971 r. 
Jerzy Turowicz – absolwent 1974 r.
Jan Kondrak – absolwent 1978 r.
Anna Dąbrowska – absolwentka – 1984 r. 
Marek Gędek – absolwent 1984 r. 
Łukasz Jasina - absolwent – 1999 r. 
Kamil Smerdel – absolwent 2002 r. 
Angelika Greniuk – absolwentka 2009 r.
Oficerowie
Berbecki Leon Piotr - uczeń progimnazjum w la-
tach 1883 – 1887.
Bogusław Krawczyk – absolwent 1925 r.
Franciszek Kornicki – absolwent 1936 r.

Duchowni
Ks. prof. Franciszek Greniuk – absolwent 1946 r. 
Ks. Edward Pohorecki - absolwent 1948 r.
Ks. Zygmunt Lipski - absolwent 1957 r.
Ks. Janusz Lipski – absolwent 1959 r.
Ks. prof. dr hab.  Wiesław Przyczyna - absolwent 
1972 r.
Ks. Antoni Kot - absolwent 1973 r.
Ks. Wiesław Stępka - absolwent 1976 r.
Ks. Andrzej Sołopa - absolwent 1982 r. 
Ks. Andrzej Dołba – absolwent 1983 r. 
Ks. Piotr Wojciech Jastrzębski – absolwent 1983 r.
Ks. Jerzy Piluś -  absolwent 1985 r. 
Ks. prof., dr hab. Piotr Szczur - absolwent 1987 r.
Ks. dr Piotr Spyra – absolwent 2002 r. 
Sportowcy
Leon Duławski – absolwent przedwojenny gimna-
zjum. 
Jerzy Krzysztofowicz - absolwent 1953 r.
Roman Czapko - absolwent 1956 r.
Stanisław Kuźmiński - absolwent 1957 r.
Wiesław Korczak - absolwent 1958 r.
Wojciech Starzyk - absolwent 1961 r.
Marian Bogdan Troszczyński - absolwent 1965 r.
Maria Troszczyńska - absolwentka 1966 r.
Jerzy Troszczyński - absolwent szkoły w 1967 r.
Eugeniusz Paczała - absolwent 1971 .r
Wiesław Watras - absolwent szkoły w 1972 r.
Janusz Wilczek - absolwent szkoły w 1974 r.
Danuta Zawadzka - absolwentka 1975 r.
Łucja Watras - absolwentka 1975 r.
Marek Watras - absolwent 1977 r.
Jolanta (Pańczyk) Korkosz - absolwentka 1978 r.
Marzanna Ulidowska - absolwentka 1980 r.
Irmina Kwaśniewska - absolwentka 1980 r.
Małgorzata Muzyczuk - absolwentka 1981 r.
Maria Paczos - absolwentka 1982 r.
Maria Boczkowska - absolwentka 1982 r.
Ryszard Bielak - absolwent 1987 r.
Piotr Kitliński - absolwent 1991 r.
Tomasz Kiełbowicz - uczeń w latach 1991/92/93
Artur Kern - absolwent szkoły w 1999 r.
Michał Śliwiński - absolwent 1999 r.
Ewelina Krawczuk - absolwentka 2008 r.
Politycy, samorządowcy, społecznicy
Stanisłw Dobrzański – absolwent 1967 r.
Jan Mołodecki – absolwent 1967 r.
Witold Graboś - absolwent 1971 r. 
Wiesław Kozielewicz – absolwent 1974 r.
Jerzy Marian Masłowski – absolwent 1974 r. 
Dariusz Czujkowski - absolwent 1985 r.
Jerzy Jakubczuk – absolwent 1994 r
Tomasz Zając – absolwent 1990 r. 
Marta Majewska ( Malicka) – absolwentka 2001 r.
Lech Bojko – absolwent 1976 r. 
Marta Małyszek (Świątecka) – absolwentka 1986 r.
Grzegorz Drewnik - absolwent 1998 r.

Jan Kondrak kompozytor, autor tekstów, współczesny bard, absolwent 1978 r.  
Gościliśmy absolwenta naszego liceum 24 stycznia 2018 r., w ramach realizacji projektów 
edukacyjnych poświęconych absolwentom w roku jubileuszowym.
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Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Unijne miliony  
dla Hrubieszowa
Ta wiadomość ucieszy 

wszystkich mieszkańców 
naszego miasta. Narodo-
wy Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej 
przekaże ponad 5 mln zł na mo-
dernizację i rozbudowę systemu 
gospodarki wodno-ściekowej. 
Ta dotacja przeznaczona dla 
aglomeracji Hrubieszowa obej-
muje również wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii oraz 
powstanie systemu informacji 
przestrzennej. Umowę o  dofi-
nansowanie projektu podpisały 
w siedzibie NFOŚiGW w War-
szawie reprezentująca NFO-
ŚiGW dyrektor Departamentu 
Ochrony Wód Ewa Kamieńska 
oraz prezes Zarządu Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunal-
nej i  Mieszkaniowej Sp. z  o.o. 
w Hrubieszowie Małgorzata Bo-
cheńska. Obecny był także bur-
mistrz Hrubieszowa - Tomasz 
Zając. Całkowity koszt projektu 
ma wynieść ponad 11 mln zł 
i będzie finansowany także ze 
środków beneficjenta. – Dzięki 
tej dotacji, w nowych częściach 

miasta powstaną sieci kanaliza-
cyjne i wodociągowe. Zbuduje-
my je tam, gdzie ich dotychczas 
nie było albo gdzie były w bar-
dzo złym stanie – podkreśla 
Małgorzata Bocheńska. - Czymś 
nowym i ważnym będzie insta-

lacja fotowoltaiczna na ujęciu 
wody. To rodzaj mini-elektrow-
ni, która przyniesie oszczędno-
ści finansowe poprzez obniże-
nie kosztów przesyłania wody. 
Każdy element tego projektu 
jest istotny ze względu na rozwój 

miasta, bo jeżeli kolejne tereny 
miasta obejmowane są sieciami 
wodociągowymi i kanalizacyj-
nymi, to mogą tam powstawać 
nowe domy i rozwijać się firmy. 
Projekt przewiduje wybudowa-
nie elektrowni fotowoltaicznej 

na terenie stacji uzdatniania 
wody, wdrożenie inteligentnego 
systemu zarządzania sieciami 
wodno-kanalizacyjnymi GIS 
wraz z modelem hydraulicznym. 
Zadanie to pozwoli na wykona-
nie pełnej szczegółowej inwenta-

ryzacji całej sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej na terenie Hru-
bieszowa wraz z  przyłączami 
i urządzeniami towarzyszącymi. 
Kolejne zadania to moderni-
zacja przepompowni ścieków 
wraz z rozbudową systemu mo-
nitoringu pracy przepompowni 
oraz zakup w pełni wyposażo-
nego samochodu do monito-
ringu sieci kanalizacyjnej. Pro-
jekt obejmuje również zadania, 
które zostały już zrealizowa-
ne w ostatnim okresie, w  tym 
m.in.: budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej na Osiedlu Lipice, 
remont metodą bezwykopową 
kanalizacji sanitarnej w części ul. 
Piłsudskiego, rozbudowę sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 
w ul. Grabowieckiej (bocznej), 
przebudowę sieci kanalizacyj-
nej w ul. Piłsudskiego. Po wy-
konaniu wszystkich założonych 
zadań z nowoczesnej kanalizacji 
i oczyszczania ścieków skorzy-
sta 693 nowych użytkowników, 
a 351 będzie podłączonych do 
ulepszonego systemu zaopatrze-
nia w wodę.

Umowę o dofinansowanie budowy sieci podpisała Małgorzata Bocheńska, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej.

Noc Muzeów w Hrubieszowie

Picasso nad Huczwą
O twarcie sensacyjnej wy-

stawy „Picasso. Dwie 
opowieści” ze zbiorów 
anonimowego kolekcjo-

nera dzieł sztuki rozpoczęło 7. 
edycję hrubieszowskiej Nocy 
Muzeów. Otwarcie tej wystawy 
było połączone z wykładem Do-
roty Grzymały na temat pobytu 
Picassa w Polsce oraz okoliczno-
ści powstania prezentowanych 
prac.

Przypomnijmy - jeden z naj-
bardziej  znanych twórców 
w dziejach historii sztuki przy-
był do Polski 25 sierpnia 1948 r. 
Dla liczącego wówczas niespełna 
70 lat artysty była to pierwsza 
w życiu podróż samolotem i jedy-
na wizyta w naszym kraju. Pobyt 
zaplanowany na trzy dni przedłu-
żył się do dwóch tygodni. Mu-
zeum im. ks. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie zaprezentowało 
m.in. tę część twórczości Picassa, 
która powstała bezpośrednio pod 
wpływem jego pobytu w Polsce.

Za pośrednictwem prof. An-
drzeja Kokowskiego, archeologa 
i miłośnika sztuki, kontakt z hru-
bieszowską instytucją nawiązał 

kolekcjoner (który zastrzegł, że 
pragnie zachować anonimowość) 
i zaoferował, że może wypoży-
czyć swój niewielki, ale bardzo in-
teresujący, liczący ponad 20 sztuk 
zbiór grafik Pabla Picassa.

Tegoroczna Noc Muzeów była 
również gratką dla miłośników 
dawnego Hrubieszowa, starych 
zdjęć i zagadek związanych z ma-
teriałami archiwalnymi. Regio-
nalista i miłośnik historii Hrubie-

szowa Łukasz Krawczyk, w swojej 
prezentacji „Plany Wielmożnej 
Kaczkowskiej... czyli Dwór du 
Chateau, jakiego nie znamy”, 
przedstawił nowe informacje na 
temat dzisiejszej siedziby mu-
zeum, a także cyfrowe wizualiza-
cje i makietę.

Do późnych godzin nocnych 
można też było zwiedzać stałe 
i czasowe ekspozycje hrubie-
szowskiego muzeum.

Kwiaty dla bohaterskich żołnierzy

18 maja 2018 r. przy-
padła 74. rocz-
n i c a  z d o b y c i a 
Monte Cassino. 

Z  tej okazji burmistrz Hru-
bieszowa Tomasz Zając wraz 
z mieszkańcami miasta uczcił 
pamięć żołnierzy uczestniczą-
cych w bitwie. Złożono kwiaty 
i zapalono znicze na grobach 
sierżanta podchorążego Win-
centego Kozarczuka, kapra-
la Zygmunta Gaczyńskiego 
i  starszego sapera Bogdana 
Majcherskiego - weteranów 
bitwy pod Monte Cassino 
z  Hrubieszowa, którzy spo-
czywają na cmentarzu miej-
skim.

Wyposażą strażaków

Komitet monitorujący pro-
gram współpracy trans-
granicznej Polska - Biało-
ruś - Ukraina 2014-2020 

zatwierdził do dofinansowania 
projekt złożony przez Stowarzy-
szenie Samorządów Euroregion 
Bug mający na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa na polsko-ukra-

ińskim pograniczu, poprzez 
wsparcie OSP działających na te-
renie 32 gmin woj. lubelskiego i 
15 ukraińskich samorządów z te-
renu obwodu wołyńskiego. Dzię-
ki dofinansowaniu OSP Hru-
bieszów otrzyma pieniądze na 
przeszkolenie 8 strażaków, zakup 
zestawu ratowniczego, agregatu 

hydraulicznego, rozpieracza hy-
draulicznego, osprzętu oraz ka-
mizeli dla ratowników. W ramach 
tego programu odbędzie się także  
szkolenia dla przedstawicieli 
OSP z Polski i Ukrainy z zakresu 
pierwszej pomocy i ratownictwa 
technicznego i wspólne ćwiczenia 
strażaków z Polski i Ukrainy.
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Pytania internautów

Czyja to droga?
W internecie pojawiły się 

ostatnio pytania doty-
czące własności dróg 
w naszym mieście. Jest 

to o tyle istotne, że w razie stwier-
dzenia np. ubytków w jedni czy 
bałaganu, nie każdy wie, gdzie 
można się z tym zwrócić. Ułatwi to 
poniższy spis przygotowany przez 
Urząd Miasta w Hrubieszowie. 

Najważniejsze drogi w naszym 
mieście należą do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Lublinie, któ-
remu podlega Rejon Dróg Wo-
jewódzkich w Hrubieszowie  
ul. Grabowiecka 18 b - tel. 696 20 
93, 696 20 94. Są to ulice: Chełm-
ska, Żeromskiego, Kilińskiego, 
3-go Maja, Staszica, Zamojska, 
Łany.

Do dróg powiatowych zarzą-
dzanych przez Powiatowy Zarząd 
Dróg w Hrubieszowie ul. Grabo-
wiecka 18 b - tel. 696 20 91 należą 
ulice: Antonówka, Bartłomieja, 
Batalionów Chłopskich, Ciesiel-
czuka, Dwernickiego, Działko-
wa, Dziekanowska, Listopadowa, 
Gęsia, Grabowiecka, Grotthusów, 
Gródecka, Grunwaldzka, Jagiełły, 
Konopnickiej, Komandora Kraw-
czyka, Królowej Jadwigi, Górna, 
Lipice, Ludna, Matejki, Micha-
łówka, Mickiewicza, Narutowi-
cza, Nowa, Podzamcze, Pogodna, 
Polna, Prosta, Piłsudskiego, Prusa, 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK, Szewska, Hubala, Targowa, 
Teresówka, Pogodna, Uchańska, 
Wesoła, Wspólna, droga boczna ul. 

Zamojskiej do Wolicy, Kolejowa od 
Basaja do M. Kozodawy.

Drogi gminne, za które odpo-
wiada Miejska Służba Drogowa 
w Hrubieszowie ul. Ciesielczuka 
2 - tel. 696 20 98 to ulice: Basa-
ja od Zamojskiej do Kolejowej, 
Kolejowa, Wyzwolenia od ronda 
do mostu, Ceglana, Chmielna, 
Czerwonego Krzyża, Długosza, 
Dworcowa, Jatkowa, Jodłowa, Jo-
selewicza, Klonowa, Kochanow-
skiego, Kościuszki, Kopernika, 
Króla Zygmunta Augusta, Krucza, 
Leśmiana, Lipowa, Litewska, Ła-
zienna, Łąkowa, Nowe Osiedle, 
Ogrodowa, Partyzantów, Plac Sta-
szica, Plac Wolności, Przemysłowa, 
Reja, Rubinowa, Rynek, Słowac-
kiego, Sobieskiego, Sokalska,Sze-

roka, Świerkowa, Topolowa, Unii 
Horodelskiej, Wodna, Wyspiań-
skiego, Parking “Gracja” Różana, 
Fiołkowa, Konwaliowa, Makowa, 
Pobereżańska, Kolejowa od Basaja 
do ronda na Piłsudskiego, łącznik 
ul. Nowa–Gródecka. Łącznie 47 
odcinków dróg w tym 9 odcinków 
o nawierzchni gruntowej.

Pozostałe ulice są drogami we-
wnętrznymi i zarządza nimi  Miej-
ska Służba Drogowa w Hrubieszo-
wie. Są to ulice:   Cicha, Kościelna, 
Kręta, Krótka, Sikorskiego, Sło-
neczna, Armii Krajowej, Orzeszko-
wej, Brzozowa, Wiśniowa, Krasic-
kiego, Dębowa, Tęczowa, parking 
ul. Nowa,  Diamentowa, parking 
Stokrotka. Łącznie 129 odcinków 
dróg i ciągów pieszych. 

Imieniny ks. 
Stanisława Staszica

8 maja 2018 r., z  okazji 
imienin ks. Stanisława 
Staszica złożono kwiaty 
pod pomnikiem upamięt-

niającym jego osobę. Kameral-
na uroczystość poświęcona po-
staci Stanisława Staszica wpisała 
się już na stałe w hrubieszowski 
kalendarz najważniejszych ob-
chodów.

 Kwiaty pod pomnikiem 
Stanisława Staszica złożyły de-
legacje miasta Hrubieszowa, 

Gminy Hrubieszów i Starostwa 
Powiatowego w Hrubieszowie. 
Miasto reprezentował burmistrz 
Tomasz Zając i przewodnicząca 
rady miejskiej Anna Świstowska. 
Ponadto w uroczystości uczestni-
czyły delegacje Muzeum im. ks. 
St. Staszica, Towarzystwa Regio-
nalnego Hrubieszowskiego, Hru-
bieszowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej  im. St. Staszica oraz Ze-
społu Szkół nr 2 w Hrubieszowie 
im. ks. Stanisława  Staszica.

Pokonała 13 konkurentek

W  marcu br. Jolanta Ja-
niec została laureatką 
konkursu na Lubel-
skiego Bibliotekarza 

Roku 2017. Właśni to wyróżnie-
nie umożliwiło jej uczestnictwo 
w ogólnopolskim etapie konkur-
su, w którym zdobyła 2. miej-
sce w finale Ogólnopolskiego 
Konkursu Bibliotekarz Roku 
2017. Reprezentantka woje-

wództwa lubelskiego poko-
nała w głosowaniu trzynaście 
kandydatek z całej Polski.

Na co dzień Jolanta Janiec pra-
cuje w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Hrubieszowie, gdzie 
prowadzi dział udostępniania 
zbiorów. Jest animatorem kul-
tury, opiekunem nieformalnej 
grupy pOBUDZENI, prowadzi 
szkolenia.
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Wyśpiewali Europę
17 maja odbyła się kolejna już 

edycja Miejskiego Konkursu 
Piosenki Europejskiej, zor-
ganizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 2 w Hrubieszowie 
we współpracy z  Hrubieszow-
skim Domem Kultury oraz pod 
patronatem burmistrza Tomasza 
Zająca. Organizacją konkursu 
zajęli się nauczyciele języków ob-
cych: Alicja Bas, Patrycja Djabin, 
Bogusława Hrycaj oraz Marcin 
Mróz.. Jury w składzie: Magdalena 

Pańko, Leszek Opała oraz Arka-
diusz Pydyś miało trudny wybór 
przy ogłaszaniu zwycięzców, gdyż 
poziom wokalny konkursu był 
bardzo wysoki.
Lista laureatów:
I miejsce:
Tadeusz Skowyra – SP w Szpiko-
łosach
Martyna Pirogowicz – SP nr 2 
w Hrubieszowie
Amelia Ciesielczuk – SP nr 2 
w Hrubieszowie

II miejsce:
Zuzanna Tychmańska – SP nr 3 
w Hrubieszowie
Karolina Makieła – Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Obrowcu
Oliwia Dziewiczkiewicz – SP nr 2 
w Hrubieszowie
III miejsce:
Wiktoria Boniecka – SP nr 3 
w Hrubieszowie
Magdalena Mieczałowska – SP nr 
2 w Hrubieszowie

Gabriela Panasiewicz – SP nr 2 
w Hrubieszowie
Wyróżnienia:
Emilia Pawluk – Fundacja Kultury 
i Przyjaźni Polsko – Francuskiej
Milena Szumiata – SP nr 2 w Hru-
bieszowie
Wiktoria Złotko – SP nr 2 w Hru-
bieszowie

Serdecznie dziękujemy uczest-
nikom oraz przygotowującym ich 
opiekunom i zapraszamy za rok!

Lubię Kulturę 24 h

J apońska sztuka czytania, 
balonowy Zielony Kot, bu-
dowa domków razem z Sza-
tanem z 7 klasy, dźwięk gitar 

i zabawa robotami - to tylko nie-
które atrakcje tegorocznego Ma-
ratonu Lubię Kulturę 24 h.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Hrubieszowie po raz VII zor-
ganizowała 24-godzinny mara-
ton, tym razem nie tylko czyta-
nia, ale ogólnie kultury. 25 maja, 
od 9 rano – przez całą dobą Hru-

bieszów wypełniony był polską 
literaturą czytaną przez 144 lek-
torów. W programie znalazły się: 
(nie)Konferencja Młodzi mają 
głos, Japońska sztuka czytania, 
Pogotowie CATLowskie – ra-
towanie wspomnień o starym 
Hrubieszowie przy pokazie 
fotografii, Wzorkownia - ma-
lowanie koszulek, torebek i nie 
tylko w motywy patriotyczne, 
Zielony Kot - zajęcia plastyczne 
dla dzieci, D.O.M.E.K – warsz-

taty architektoniczne dla dzieci, 
plenerowy seans filmu „Szatan 
z 7-ej klasy”, muzyczny wieczór 
plenerowy, zabawa i integracja 
przy grach planszowych, Qu-
izzotece oraz programowanie 
robotów

Przez dobę uczestnicy czyta-
li książki ze zbiorów biblioteki. 
Najpopularniejsze okazały się 
baśnie i legendy polskie. Ma-
raton odwiedziło 455 osób. 
Gośćmi  spec ja lnymi  by l i : 

Dziecięcy DKK „Lekturynki”, 
DKK z Biblioteki Pedagogicz-
nej, uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną.

- Dziękujemy Hrubieszow-
sk iemu Domowi  Kultur y, 
Warsztatom Terapii Zajęciowej 
za przygotowanie dekoracji – 
mówią organizatorzy. - Nieoce-
nioną pomocą tradycyjnie byli 

członkowie Jednostki Strzelec-
kiej 2020 w Hrubieszowie, dając 
organizatorom i uczestnikom 
poczucie bezpieczeństwa. Hru-
bieszowskiemu 2. pułkowi roz-
poznawczemu dziękujemy za 
wypożyczenie sztalug. Specjalne 
podziękowania dla wolonta-
riuszy, członków nieformalnej 
grupy pOBUDZENI. 

VII Maraton odbył się pod pa-
tronatem burmistrza Hrubieszo-
wa – Tomasza Zająca. 
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Poświęcenie mogił poległych funkcjonariuszy 
27 kwietnia odbyło się 

uroczyste odsłonię-
cie odnowionych 
mogił funkcjona-

riuszy Milicji Obywatelskiej, za-
mordowanych w 1945 r. w Goz-
dowie. Uroczystości rozpoczęły 
się od mszy w kościele św. Ducha 
w intencji poległych. Następnie 
uroczystości przeniosły się na 
cmentarz parafialny, gdzie do-
wódca uroczystości złożył mel-
dunek o gotowości do rozpoczę-
cia apelu z okazji upamiętnienia 
zamordowanych funkcjonariu-
szy. Po apelu nastąpiło odegranie 
hymnu i powitanie przybyłych 
gości.

Okolicznościowe przemówie-
nia wygłosili: insp. Robert Szewc, 
komendant lubelskiej policji, 

burmistrz Tomasz Zając, Mie-
czysław Zapała, przedstawiciel 
Komitetu Odnowy Mogił Mili-
cjantów i Artur Garbacz, prze-
wodniczący ZW NSZZ.

Uroczystego odsłonięcia od-
nowionych mogił dokonali insp. 
Robert Szewc, burmistrz Tomasz 
Zając i Artur Garbacz. Mogiły 
pobłogosławił ks. prałat Andrzej 
Puzon. Następnie odczytano apel 
pamięci przy asyście kompanii 
honorowej policji, który zakoń-
czyła salwa honorowa.

Na zakończenie uroczystości 
złożono przy mogiłach kwiaty 
i wieńce. Organizatorami uroczy-
stości byli: Zarząd Wojewódzki 
NSZZ Policjantów Województwa 
Lubelskiego, burmistrz Hrubie-
szowa.

W rocznicę tragedii

16 kwietnia przedsta-
wiciele Nadleśnic-
twa Strzelce, wspól-
nie z  funkcjonariu-

szami Straży Miejskiej złożyli 
kwiaty pod krzyżem upamięt-
niającym tragiczną śmierć 17 
działaczy podziemia i żołnierzy 
ZWZ-AK. Przedstawiciele obu 
instytucji zdecydowali w ubie-
głym roku, że obejmą to miej-

sce pamięci wspólnym patro-
natem.

Uroczyste złożenie kwiatów 
odbyło się w rocznicę śmierci 
działaczy podziemia i żołnierzy 
ZWZ-AK, którzy w 1942 r. zo-
stali rozstrzelani przez Niemców 
w lesie Dębinka. W miejscu egze-
kucji stoi obecnie krzyż z tablicą 
informującą o tragicznych wyda-
rzeniach z tamtego czasu. 

trzeciomajowe 
święto

3 maja na placu przy 
kościele św. Mikoła-
ja w  Hrubieszowie od-
była s ię  uroczystość 

patriotyczno-religijna z okazji 
Święta Narodowego 3 Maja. 
Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele władz miasta, gminy 
i powiatu, kompania reprezen-
tacyjna 2. Hrubieszowskiego 
Pułku Rozpoznawczego, pocz-
ty sztandarowe służb mundu-
rowych i  szkół, reprezentanci 
kombatantów, harcerzy, partii 
politycznych, związków zawo-
dowych i organizacji społecz-
nych z naszego miasta.

 Uroczystości rozpoczęła mo-
dlitwa odmówiona przez ks. pro-

boszcza Wiesława Oleszka. Po 
odegraniu hymnu państwowego 
i podniesieniu flagi państwowej 
na maszt głos zabrał burmistrz 
Tomasz Zając. Następnie odbył 
się apel pamięci odczytany przez 
por. Bernadettę Jondę i  roz-
brzmiała salwa honorowa, po 
której przed pomnikiem legioni-
sty poszczególne delegacje złoży-
ły wieńce i kwiaty.

Miasto Hrubieszów reprezen-
towali: burmistrz Tomasz Zając, 
przewodnicząca Rady Miejskiej 
Anna Świstowska i  sekretarz 
Paweł Wojciechowski w asyście 
Straży Miejskiej. Uroczystości za-
kończyła msza św. w kościele pw. 
św. Mikołaja.

Marsz 
Flagi

2 maja, aby uczcić Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej, tradycyjnie ulicami 
miasta przeszedł Marsz 

Flagi, który rozpoczął się na hru-
bieszowskim Rynku i przeszedł 
ulicami: Prostą, Ludną, Piłsud-
skiego, Staszica, 3 Maja i zakoń-
czył się odśpiewaniem hymnu 
państwowego przy Hrubieszow-
skim Domu Kultury.

W HDK

Wieczór z poezją

W   Hrubieszowskim 
D o m u  K u l t u r y 
odbył się niezwykły 
w ie czór  autorsk i 

Lili Buczyńskiej promujący 
tomik ”Pieśń nerki”. Poetka, 
emer ytowana nauczyciel-
ka związana jest z  Klubem 
Literackim Ziemi Hrubie-
szowskiej działającym przy 
HDK. Autorka, z  powodu 

niewydolności nerek jest od 
10 lat pacjentką stacji dializ. 
Jej wiersze stanowią podzię-
kowanie dla całego personelu 
pracującego w  hrubieszow-
skim szpitalu: lekarzy, pielę-
gniarek, obsługi i kierowców 
za fachową pomoc medyczną 
i troskliwą opiekę.

Gościem honorowym wie-
czorku był docent Jarosław 

Sak.  W  spotkaniu uczest-
niczyły również koleżanki 
i koledzy poetki z klubu li-
terackiego oraz mieszkańcy 
miasta. W trakcie spotkanie 
uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 recytowali wier-
sze dedykowane członkom 
zespołu stacji dializ. Wieczór 
zakończyły  życzenia  oraz 
kwiaty wręczone pani Lili. 

Wkrótce rusza konkurs

rewitalizacja miasta
W ładze miasta planują 

w drugiej połowie br. 
roku ogłosić konkurs 
na składanie wnio-

sków na realizację zadań zwią-
zanych z zagospodarowaniem 
wybranej przestrzeni osiedlowej 
przy udziale mieszkańców. For-
muła konkursu grantowego bę-
dzie zbliżona do budżetu obywa-
telskiego.

Po raz kolejny będzie się 
liczyć zaangażowanie miesz-
kańców i grup inicjatywnych.  
Celem naboru grantów będzie 
umożliwienie mieszkańcom 
wskazanie małych, ale istot-
nych rzeczy, które należy zro-
bić w przestrzeni miejskiej i 
wynikających z konkretnych 
potrzeb danej społeczności. 
Łączny budżet małych grantów 
wynosi 50 tys. zł, a pojedyncze 
granty mają maksymalnie 5 tys. 
zł. Elementem obowiązkowym 
każdej planowanej inicjatywy 
będzie wkład własny wniosko-
dawcy, który mogą stanowić: 
własne środki finansowe, praca 
społeczna lub świadczenia rze-

czowe – usługi transportowe, 
materiały do realizacji zadania.

Konkurs będzie prowadzony 
w ramach realizacji projektu 
„Rewitalizacja Śródmieścia 
Hrubieszowa szansą na elimi-
nację zjawisk kryzysowych i 
ożywienie społeczno – gospo-
darcze miasta”, współfinanso-
wanego  ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Tech-
niczna 2014-2020. 

Wcześniej, bo 8 maja Hru-
bieszów ogłosił w ramach re-
witalizacji centrum miasta 
konkurs  na wstępną koncepcję 
„Sutek” i ich otoczenia. - Mam 
nadzieję, że konkurs wytworzy 
przestrzeń twórczą, w której 
kreatywność i profesjonalna 
sprawność projektantów biorą-
cych w nim udział przełożą się 
na optymalne rezultaty zarów-
no w zakresie funkcjonalności, 
estetyki Hrubieszowa, jak i dia-
logu z otoczeniem i dziedzic-
twem kulturowym” – powie-
dział Tomasz Zając, burmistrz 
Hrubieszowa.
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Maluchy na scenie
W  Miejskim Przedszkolu 

nr 5 odbył się Miejski 
Przedszkolny Prze-
gląd Poezji Dziecięcej 

„Mały Mistrz Mowy Polskiej”, 
pod honorowym patronatem 
burmistrza Hrubieszowa - To-
masza Zająca.

Organizatorkami wydarzenia 
były: Dorota Marciniuk z Miej-
skiego Przedszkola nr 5 oraz 
Anna Czernysz i Wanda Mieli-
czek z Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Mali miłośnicy poezji 
dziecięcej nie zawiedli i tłumnie 
przybyli na przegląd, którego 
celem jest popularyzacja i roz-
budzanie u dzieci zaintereso-
wań poezją, rozwijanie uzdol-
nień recytatorskich, a  także 
promowanie kultury języka 
polskiego. Swoje umiejętności 
recytatorskie zaprezentowało 
26 maluchów.

Wśród zaproszonych gości był 
burmistrz Tomasz Zając, Halina 

Kurek, dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, poetka Małgorza-
ta Skowron oraz Joanna Raczyń-
ska z Biblioteki Pedagogicznej 
w Hrubieszowie.

Dzieci recytowały wiersze swo-
ich ulubionych polskich poetów. 
Repertuar był bardzo zróżnico-
wany. Na scenie prezentowane 
były najczęściej utwory z reper-
tuaru klasycznej poezji dziecię-
cej, takich autorów jak: Jan Brze-
chwa, Julian Tuwim,  Agnieszka 
Frączek, Wanda Chotomska czy 
Maria Konopnicka, nie zabrakło 
również współczesnych utwo-
rów autorstwa m.in. Małgorzaty 
Skowron.

Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy upominek - książkę 
i dyplom. Organizatorzy dzięku-
ją wszystkim dzieciom za piękne 
wiersze, nauczycielom i rodzi-
com za pomoc i wsparcie dzieci, a  
burmistrzowi za patronat i ufun-
dowanie nagród.

Z udziałem ambasadora

Promocja poezji  
i patriotyzmu

I rena Tatarzańska, ambasa-
dor RP w Czarnogórze była 
specjalnym gościem podczas 
promocji tomiku poezji ks. 

Wojciecha Zasady, który odbył 
się w  Hrubieszowskim Domu 
Kultury. Promocja została po-
łączona z  koncertem patrio-
tycznym w  wykonaniu dzieci 
z Przedszkola Miejskiego nr 3.

Spotkanie prowadziły Anna 
Świstowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
i Maria Marut, opiekun Klubu 
Literackiego Ziemi Hrubieszow-
skiej. 

Głównym bohaterem imprezy 
był pochodzący z Hrubieszowa 
ks. Wojciech Zasada, piszący pod 
pseudonimem Don Adalberto. 
Jego wiersze zostały przetłuma-

czone na język czarnogórski. 
Dwujęzyczny tomik poezji pa-
triotycznej powstał w ramach 
współpracy partnerskiej po-
między Hrubieszowem a Bijelo 
Poljem w Czarnogórze oraz Sto-
warzyszeniem Polaków w Czar-
nogórze.

Oprócz pani ambasador, która 
przyjechała do Hrubieszowa ze 
swoim mężem na specjalnie za-
proszenie Anny Świstowskiej, 
na promocji obecna była także  
Wanda Vujisić, prezes Stowarzy-
szenia Polaków w Czarnogórze.

Goście z Czarnogóry wspólnie 
z burmistrzem Tomaszem Zają-
cem podczas spotkania podkre-
ślili pozytywne strony współpra-
cy partnerskiej między Hrubie-
szowem a Bijelo Poljem. 

Jubileusz naukowca

100 lat, panie profesorze!

Z nany lubelski archeolog, 
prof. Andrzej Kokow-
ski, obchodził 11 maja 
65-lecie urodzin oraz 40-

lecie pracy zawodowej. Aula 
w Centrum Ecotech-Complex 
przy ulicy Głębokiej w  Lu-
blinie wypełniła się do ostat-
niego miejsca. Prof. Andrzej 
Kokowski z  UMCS ma duży 
wkład w  rozwój archeologii, 

ale też w skuteczną populary-
zację wiedzy na temat odkryć 
archeologicznych na Lubelsz-
czyźnie. Jego najsłynniejszym 
projektem są wieloletnie prace 
poświęcone Gotom spod Hru-
bieszowa. 

- Jego wykopaliska w Ma-
s ł om ę c z u  i   G ró d ku  ko ł o 
Hrubieszowa zmieniły radykalnie 
dotychczasową wiedzę o dziejach 

Gotów, a ich wyniki pozwoliły na 
zbudowanie marki regionalnej 
i stworzenie projektu „Wioska 
Gotów” - czytamy na stronie in-
ternetowej UMCS.

Na jubileuszu prof. Kokow-
skiego nie mogło zabraknąć 
członków stowarzyszenia Wio-
ska Gotów w Masłomęczu oraz 
przedstawiciel samorządów 
Ziemi Hrubieszowskiej wójta 

gminy Hrubieszów Jana Moło-
deckiego i burmistrza Hrubieszo-
wa Tomasza Zająca.

Prof. Kokowski to wieloletni 
dyrektor Instytutu Archeologii 
UMCS, autor licznych publikacji 
naukowych i popularyzatorskich. 
W 2000 r. prof. Andrzej Kokow-
ski został uhonorowany Nagrodą 
Miasta Hrubieszowa Statuetką 
Króla Władysława Jagiełły.
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9jubileusz
Uroczystości jubileuszowe

„Trójka” miała urodziny 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie 
świętowała 35-lecie swojej działalności i 30-lecie nadania imienia. Obchody 
jubileuszowe odbyły się 30 kwietnia.

U roczystości zainauguro-
wała msza św. w Kościele 
św. Mikołaja, celebrowa-
na przez księdza dziekana 

Wiesława Oleszka i księdza pra-
łata Andrzeja Puzona. Uczest-
niczyła w niej cała społeczność 
szkolna, rodzice i  zaproszeni 
goście. Dalsza część uroczystości 
odbywała się na terenie szkoły, 
a rozpoczęło je uroczyste wpro-
wadzenie pocztów sztandaro-
wych i wspólne odśpiewanie Ma-
zurka Dąbrowskiego.

Na jubileusz 35-lecia działal-
ności szkoły przybyli honorowi 
goście: Arkadiusz Bratkowski, 
marszałek województwa lubel-
skiego, Agnieszka Skubis-Ra-
falska, zastępca biura wojewody 
lubelskiego, Aneta Tywoniuk-Ma-
łysz, starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty w Lublinie Delegatura 
w Zamościu, Tomasz Zając, bur-
mistrz Hrubieszowa, Radosław 
Szkudziński, naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu w Urzę-
dzie Miasta Hrubieszowa, Anna 
Świstowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Hrubieszowa, Gra-
żyna Temporowicz, wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej, kierownik 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hru-
bieszowskiej, Tomasz Wojciech 
Antoniuk, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, prezes Stowarzy-
szenia Edukacyjnego „Razem”, 
ks. dziekan Wiesław Oleszek, pro-
boszcz parafii pw. św. Mikołaja, ks. 
prałat Andrzej Puzon, proboszcz 
parafii pw. MB Nieustającej Po-
mocy, ks. Paweł Janiel, wikariusz 
z parafii pw. Zaśnięcia NMP.

Dyrektorzy przedszkoli , 
szkół i placówek kulturalno-

-oświatowych: Barbara Nalepa 
(Przedszkole „Mamy siebie”), 
Edyta Kucharska (SP 1), Andrzej 
Jurczyński (SP 2), Marek Kozie-
lewicz (ZS 1), Alicja Borkow-
ska (ZS 2), Dariusz Szadowski 
(ZS 3), Lech Jurczuk (POSW), 
Marzena Bazylewicz (Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogicz-
na), Emilia Feliksiak (HDK), 
Halina Kurek (Miejska Biblio-
teka Publiczna), Marek Watras 
(HOSiR), Zuzanna Korycka 
(PCK).

Przedstawiciele służb mun-
durowych: kpt. Piotr Gronowicz 
(Państwowa Straż Pożarna), st. 
chor. Beata Pawelec (Straż Gra-
niczna), ppłk Mirosław Biszczat 
(2. Hrubieszowski Pułk Rozpo-
znawczy im. mjr. Henryka Do-
brzańskiego „Hubala”), Tadeusz 
Wdowiak (Straż Miejska), Zenon 
Krawczuk (Ochotnicza Straż Po-
żarna), nadleśniczy Mariusz Na-
gadowski (Nadleśnictwo Strzelce).

Emerytowani dyrektorzy: 
Marian Cisło, radny obecnej ka-
dencji, przewodniczący komisji 
oświaty, kultury, prawa i admini-

stracji, Czesław Podgórski, Gra-
żyna Lewczuk, Stanisława Szeląg.

Emerytowani nauczyciele 
i pracownicy szkoły: Barbara Ku-
rek-Kaszuba, Wiesława Kańkow-
ska, Czesław Kańkowski, Alina 
Kisielewska, Barbara Lenard, 
Jadwiga Mazur, Grażyna Sulej, 
Stanisława Szeląg, Barbara Wi-
śniewska, Grażyna Kurek, Irena 
Majcher, Janina Palonka, Maria 
Kapyś.

Obecni byli przedstawiciele 
prezydium rady rodziców. Oko-
licznościowe przemówienie wy-
głosiła dyrektor szkoły, która za-
znaczyła, że „uroczystość 35-lecia 
szkoły i 30-lecia nadania jej imie-
nia, jest okazją do wspomnień, 
które choć minione zawsze pozo-
stają w naszej pamięci”.

- Myślę, że dzisiejsza „trój-
ka” doskonale łączy dorobek 
przeszłości z nowoczesnością, 
w której ciągle pielęgnowane są 
wartości i tradycje szkoły – po-
wiedziała. - Święto nasze wpisuje 
się w obchody 100-lecia odzy-
skania niepodległości. Dzisiaj 
przywołujemy postać naszego 

patrona Henryka Dobrzańskiego 
Hubala. Major 2. Pułku Szwole-
żerów Rokitniańskich, żołnierz 
Legionów Polskich, kawaler Vir-
tuti Militari i czterokrotnie od-
znaczony Krzyżem Walecznych. 
Znakomity oficer, świetny kawa-
lerzysta, zdobywca prestiżowych 
nagród w jeździectwie, olimpij-
czyk. Człowiek, który do końca 
swoich dni służył Polsce i za nią 
- w walce - oddał swoje życie. 
Uczy nas, jak powinniśmy repre-
zentować interesy Polski i bronić 
dobrego imienia Rzeczypospoli-
tej. Jest i powinien być inspiracją 
dla dzieci, młodzieży i dla wszyst-
kich, którzy chcą być patriotami 
czasu pokoju, „patriotami życia 
codziennego”.

Podczas uroczystości nie za-
brakło wzajemnych życzeń, po-
dziękowań i gratulacji. Dyrektor 
wyraziła uznanie i podziękowanie 
pierwszym dyrektorom szkoły: 
Czesławowi Podgórskiemu, Ma-
rianowi Cisło i zastępcom - Stani-
sławie Szeląg i Grażynie Lewczuk 
za wzorowe prowadzenie szkoły. 
Słowa podziękowania złoży-

ła wszystkim byłym i obecnym 
nauczycielom, pracownikom 
szkoły oraz uczniom za olbrzymi 
codzienny wkład pracy, na który 
składa się końcowy efekt w postaci 
odnoszonych sukcesów w róż-
nych dziedzinach pracy szkoły.

Nie zabrakło podziękowań dla 
rodziców za wspólne działania 
dla dobra uczniów i całego śro-
dowiska szkolnego. Burmistrzo-
wi Tomaszowi Zającowi i radzie 
miasta  za zrozumienie, akcepta-
cję i za wspieranie działań szkoły 
w tworzeniu dobrych i godnych 
warunków do pracy i nauki. 
Słowa wdzięczności kierowała do 
wszystkich, którzy przez lata ro-
zumieli potrzeby szkoły i wspie-
rali ją.

Burmistrz Tomasz Zając po-
dziękował z kolei za przybycie 
wszystkim zaproszonym oso-
bom, pogratulował pracy szkoły 
i wspomniał o nowej inwesty-
cji – budowie boisk. Realizacja 
przedsięwzięcia rozpocznie się 
już w maju br.

Dyrektor Danuta Krawczuk 
odebrała z rąk Arkadiusza Brat-

kowskiego Medal Zasłużony 
dla Województwa Lubelskiego. 
Wyróżnienia z okazji 100. Rocz-
nicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości trafiły do rąk 
nauczycieli: Stanisławy Szajnogi, 
Magdaleny Płonkowskiej, Anny 
Świstowskiej, do sekretarza szko-
ły Barbary Jakubowskiej i zastęp-
cy dyrektora Marty Słupnej.

35-letnia szkoła-jubilatka 
otrzymała wiele prezentów, listów 
gratulacyjnych oraz życzeń, które 
na ręce dyrektor złożyli przybyli 
goście ze szkół podstawowych 
i ponagimnazjanych, przedsta-
wiciele służb mundurowych, 
placówek oświatowo-kultural-
nych z naszego miasta, kapłani 
i rodzice.

Po oficjalnych przemówie-
niach zaproszono wszystkich do 
obejrzenia programu artystycz-
nego ukazującego przeszłe i te-
raźniejsze dzieje naszej ojczyzny 
i polskiej szkoły. Akademię przy-
gotowali uczniowie pod kierun-
kiem nauczycielek: Anety Franke, 
Stanisławy Szajnogi i Małgorzaty 
Koniec.

Wszyscy zebrani na sali goście 
mogli zapoznać się bliżej z hi-
storią, rozwojem i osiągnięcia-
mi placówki przedstawionymi 
w okolicznościowej wystawie 
oraz prezentacji multimedialnej. 
Jako pamiątkę ważnego dla szko-
ły święta obecni otrzymali jubile-
uszową kartkę pocztową.

Dyrekcja szkoły składa ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie jubileuszu oraz 
dziękuje za obecność na tak wy-
jątkowym święcie szkoły.   M.B
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szkolne inwestycje

Hrubieszów stawia na sport
K olejna szkoła w naszym 

mieście będzie mogła 
wkrótce pochwalić się 
nowoczesnym zapleczem 

sportowym. Mowa o Szkole Pod-
stawowej nr 3, w którym niedłu-
go powstaną nowe boiska oraz 
obiekty lekkoatletyczne. Inwesty-
cja na być finansowana z pienię-
dzy pochodzących z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Projekt budowlany, który 
z o s t a ł  o pr a c ow a ny   pr z y 
współudzia le  m. in .  kadr y 
SP nr 3 oraz pracownikami 
Urzędu Miasta w Hrubieszo-
wa uwzględnia normy i wy-
magania Międzynarodowego 
Stowarzyszeni a  Fe derac j i 
Lekkoatletycznych (IAAF) i 
Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki (PZLA).

Zakres planowanych prac 
przy szkole wygląda impo-
nująco. Powstanie tu m.in. 
duże boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni poliuretano-
wej z przeznaczeniem do  piłki 
ręcznej o wymiarach (o wy-
miarach 20x40 m), kort do 
tenisa ziemnego, boisko do 
piłki siatkowej. Oprócz duże-
go boiska plany przewidują 

również mniejsze (23x15 m) 
do koszykówki i  siatkówki  
(9x18 m).

To nie wszystko. Dla lekko-
atletów powstanie 60-metro-
wa bieżnia prosta oraz skocz-
nie do skoku w dal. Obydwa 
obiekty będą posiadać poli-
uretanową nawierzchnię – po-
dobnie jak boisko do badmin-
tona. 

Miłośnicy gry w ringo i siłow-
ni zewnętrznej będą mogli tre-
nować na obiektach z naturalną 
trawą. Całość będzie ogrodzona 
i oświetlona. 

Miasto wybrało już firmę, 
która zbuduje sportowy kom-
pleks przy szkole. W przetar-
gu na realizację tej inwestycji 
wzięły udział dwie firmy, a 
różnica w oferowanej przez 

nie cenie była dość duża i 
wynosiła prawie 800 tys. zł. 
Ostatecznie prace będą kosz-
tować niecały 1,8 mln zł, z 
czego około 30 procent będzie 
pochodzić z Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Nowe 
obiekty powinny być gotowe 
najpóźniej w połowie listopa-
da tego roku. 
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Z bibliotecznej półki

Co się czyta w Hrubieszowie?

J edno jest pewne – lubimy 
czytać sensacje. Według da-
nych z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej najczęściej czy-

tanym autorem w ostatnim cza-
sie zdecydowanym liderem jest 
Remigiusz Mróz, autor powieści 
kryminalnych i  sensacyjnych. 
Inni często wypożyczani auto-

rzy to m.in.: Krystyna Mirek, 
Danielle Steel, Magdalena Wit-
kiewicz, Lucyna Olejniczak, Ewa 
Cielesz, Ałbena Grabowska.

Książki popularne i często re-
zerwowane, na które czeka więcej 
niż 4 osoby to głownie najnowsze 
i wyczekiwane tytuły znanych 
autorów.: „Jak zawsze” Zygmunta 

Miłoszewskiego, „We dwoje” Ni-
cholasa Sparksa, „Promyk słońca” 
Katarzyny Michalak, „We wspól-
nym rytmie” Jojo Moyes, „Świe-
tlana przeszłość” Danielle Steel, 
„Ostatnia chowa klucz” Ałbeny 
Grabowskiej oraz wyczekiwane 
dalsze tomy popularnych serii np.  
„W domu” Harlana Cobena z serii 

o Myronie Boiltarze, „Taniec mły-
narza” Winstona Grahama z serii 
Poldark, „Testament” Remigiusza 
Mroza z serii o Joannie Chyłce, 
„Mężczyzna, który gonił swój 
cień” Davida Lagercrantza, która 
jest kontynuacją popularnej sagi 
Millenium Stiega Larssona i „Cza-
rownica” Camilli Lackberg.

V Muzyczna 
Stajnia Augiasza
3 kwietnia w Hrubieszow-

skim Domu Kultury od-
była się kolejna edycja 
„Muzycznej Stajni Augia-

sza” - przeglądu zorganizowa-
nego przez Młodzieżową Radę 
Miasta Hrubieszowa. Na scenie 
pojawiły się takie zespoły jak: 
MAMBA, ULICA 30, MArysia 
Łyko, Naszybko, Seeking Dre-
ams, The Broken Knife  i Carrer 
Trenta.

1. miejsce w konkursie zajął 
zespół The Broken Knife. 2. miej-
sce zajął zespół z Hrubieszowa 
- Ulica 30, a 3. - Seeking Dreams. 

Były również konkursy dla pu-
bliczności - można było wygrać 
m.in. bony na pizzę do Magistra-
tu, karnet na ćwiczenia do Rober-
ta Pokrywki oraz bilet dla dwóch 
osób do kina Plon. 

Organizatorzy imprezy dzię-
kują za pomoc jurorom - Kajeta-
nowi Pańko, sekretarzowi miasta 
Pawłowi Wojciechowskiemu 
i Tomaszowi Brudnowskiemu  
oraz burmistrzowi Tomaszowi 
Zającowi, radnemu Leszkowi 
Tarnawskiemu i przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Hrubieszowie - 
Annie Świstowskiej. 

Uroczystości

Pamiętamy  
o profesorze

17 maja przy tablicy 
up am i ę t n i a j ą c e j 
postać prof. Wik-
tora Zina odbyła 

się kameralna uroczystość upa-
miętniająca 11. rocznicę jego 
śmierci. W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele władz 
samorządowych i instytucji kul-
tury, którzy złożyli pod tablicą 
pamiątkową kwiaty i  znicze. 
Byli wśród nich: Tomasz Zając, 
burmistrz Hrubieszowa, Paweł 

Wojciechowski, sekretarz miasta, 
Izabela Zin, Emilia Feliksiak, dy-
rektor Hrubieszowskiego Domu 
Kultury, Bartłomiej Bartecki, dy-
rektor Muzeum im. ks. Stanisła-
wa Staszica, Sylwia Heś, dyrektor 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
im. Wiktora Zina oraz Halina 
Kurek, dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej wraz z pracowni-
kami, a także Jerzy Krzyżewski, 
prezes Towarzystwa Regionalne-
go Hrubieszowskiego. 

Dzień Integracji w Hrubieszowie

od zumby  
do grochówki

N a tej imprezie wszy-
scy dobrze się bawili. 
Mowa o  Dniu Inte-
gracji, który odbył się 

3 maja w  naszym mieście. 
Imprezę rozpoczęły harcer-
ki ZHP Hufiec Hrubieszów. 
Najpierw były gry i  zabawy 
animacyjne, w których mogły 
uczestniczyć dzieci. Cieszyły 
się one dużym zainteresowa-
niem. Dzieci mogły skorzystać 
również z pokazów malowania 
twarzy, balonów, dmucha-

nych zjeżdżalni, i wielu innych 
atrakcji.

Za placem HDK można było 
obejrzeć motocykle oraz wóz 
policyjny i Straży Granicznej. Re-
prezentanci Służby Więziennej 
przygotowali stoisko ze sprzętem 
i wyposażeniem tej formacji oraz 
pojazd do transportowania więź-
niów. Jednostka Strzelecka 2020 
również przygotowała pokaz 
broni oraz tor przeszkód. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się także zumba, którą po-

prowadziła Jolanta Głowacz oraz 
pokaz Total Mess Crew. Wszyscy 
mogli się częstować apetyczną 
grochówka ufundowana przez 
Magistrat  oraz kiełbaską z grilla. 

Wieczorek odbył się koncert 
zespołu Ulica 30, oraz zwycięz-
cy V edycji Stajni Augiasza The 
Broken Knife. Burmistrz Tomasz 
Zając przeznaczył na konkurs dla 
publiczności bilety na koncert 
Enej w Lublinie.

Organizatorzy dziękują za 
pomoc w przygotowaniu impre-

zy burmistrzowi Hrubieszowa 
Tomaszowi Zającowi, Leszkowi 
Tarnowskiemu, funkcjonariu-
szom Służby Więziennej, policji, 
Straży Granicznej, Straży Miej-
skiej, Jednostce Strzeleckiej 2020, 
pani Monice Wołos, ZHP Hufca 
Hrubieszów, pracownikom Hru-
bieszowskiego Domu Kultury, 
pani Joli Głowacz, właścicielom 
Magistratu, szefostwu supermar-
ketu Kaufland, oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do organi-
zacji Dnia Integracji.
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Modelarze „Jedynki” na podium 
Z awodnicy sekcji modelar-

skiej Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka” 
uczestniczyli w  III Ogól-

nopolskich Zawodach Modeli 
Swobodnie Latających w  Kro-
śnie, zaliczanych do punktacji 
Pucharu Polski. W  zawodach 
uczestniczyło ponad pięćdzie-
sięciu zawodników z 14 klubów 
z  Polski.  W  pierwszym dniu 
w klasie F1A wystartowali za-
wodnicy Piotr Wielosz-Hałasa, 
Mateusz Mięczak oraz Jakub 
Wezgraj, a w klasie modeli F1B 
Patryk Bajer. Piotr Wielosz-Ha-
łasa zajął w końcowej klasyfikacji 
2. miejsce. W klasie modeli F1B 
do dogrywki stanęło 10 zawod-
ników, w tym nasz Patryk, który 
w klasyfikacji końcowej zajął 2. 
miejsce.

Te wyniki są podsumowaniem 
grupy wiekowej seniorów, gdzie 
nasi młodzi modelarze są jeszcze 

juniorami (oprócz Piotra, który 
w tym roku po raz pierwszy star-
tuje jako senior). W klasie modeli 
F1A - grupa wiekowa junior - 
Mateusz Mięczak zajął 3. miejsce. 
W klasie modeli F1B - również 
grupa wiekowa junior - wystar-
tował Patryk Bajer, który wygrał 
zawody.

W  drugim dniu zawodów 
naszą modelarnię reprezento-
wali zawodnicy w klasie modeli 
F1H, Mateusz Mięczak i Jakub 
Wezgraj, młodzi zawodnicy, któ-
rzy w tym roku walczą w dwóch 
klasach modeli szybowców. Pod-
sumowaniem dwudniowych za-
wodów było zdobycie 1. miejsca 
przez Jakuba.

Wyjazd na Ogólnopolskie 
Zawody Modeli Swobodnie 
Latających można zaliczyć do 
udanych, osiągnięcie tak dobre-
go wyniku było zwieńczeniem 

wykonania ciężkiej pracy przez 
zawodników. 

„trójka” 
posadziła Dąb 
Niepodległości

S zkoła Podstawowa  nr 3 im. mjr Hen-
ryka Dobrzańskiego „Hubala” włączyła 
się w akcję sadzenia Dębów Niepodle-
głości zainicjowaną przez Urząd Wo-

jewódzki w Lublinie, Regionalną Dyrekcję 
Lasów Państwowych oraz Lubelskie Kurato-
rium Oświaty.                                                                                                               

17 maja przed budynkiem szkoły zgroma-
dzili się uczniowie klasy pierwszej z wycho-
wawcami, delegacje pozostałych klas i przed-
stawiciele III Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej. Obecny był również burmistrz 
Hrubieszowa Tomasz Zając i  Mariusz Naga-
dowski, nadleśniczy z Nadleśnictwa Strzelce. 

Chcąc oddać hołd tym, którzy przyczynili 
się do odzyskania przez naszą ojczyznę nie-
podległości i  uczcić pamięć o patronie szkoły, 
dąb otrzymał imię „Hubal”.  

Burmistrz, dziękując za możliwość udzia-
łu w tej szkolnej inicjatywie zaprosił dzieci 
i młodzież do zwiedzania miejsc pamięci 
o majorze Henryku Dobrzańskim w naszym 
mieście. List  Dyrektora Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Lublinie  odczytał 
nadleśniczy Mariusz Nagadowski.   

 W sadzeniu symbolicznego dębu uczest-
niczyli zaproszeni goście, dyrektor szkoły, 
przedstawiciele uczniów klas pierwszych 
z wychowawczyniami i harcerze. 

Mediatorzy rówieśniczy 
w SP nr 1 

Grupa mediatorów SP 1

Jakub Wezgraj (w środku) zdobył w Krośnie 1. miejsce

SZKOŁA
PODSTAWOWA

1

SZKOŁA
PODSTAWOWA

1 SZKOŁA
PODSTAWOWA

3

W ybrani uczniowie odebrali 
certyfikaty, potwierdzające 
udział w szkoleniu mediato-
rów oraz w programie „Me-

diacja rówieśnicza w szkole metodą 
przeciwdziałania agresji i niedostoso-
waniu społecznemu młodzieży”.

W roku szkolnym 2017/2018, dwu-
dziestu czterech uczniów uczestniczyło 

w szkoleniu mediatorów rówieśniczych, 
w wymaganej liczbie godzin. Uczniowie 
wzięli udział w warsztatach, spotka-
niach oraz w „Hrubieszowskim Forum 
Mediacji Rówieśniczych”.

Przedstawiciele mediatorów przystą-
pili do konkursu plastyczno-literackie-
go promującego mediację i sprawiedli-
wość naprawczą w szkole.

Rolę mediatorów w Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Hrubieszowie pełnić 
będą następujący uczniowie: Alek-
sandra Szymko 5b, Agata Czajkow-
ska, Gabriela Senkowska - 5c, Nicole 
Sas, Ewa Gis, Malwina Kosel, Tomasz 
Zając - 6a, Wiktoria Laskowska, 
Wiktoria Maziarz - 6b, Lidia Woj-
tiuk, Maja Jankowska, Kinga Lizun, 

Kaya Perehubka, Paulina Danilczuk, 
Karol Kuczyński, Mateusz Zając - 6c, 
Amelia Antoniuk, Anna Telicka, Julia 
Kisielewska, Piotr Gumieniak, Alek-
sandra Wójcik vel Brzozowska - 7b, 
Jowita Kaperska, Julia Korneluk, San-
dra Tracz - 7c.

Opiekunem mediatorów jest Marta 
Kuczyńska, pedagog szkolny.
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Tego nie można przegapić

Kalendarium letnich imprez

Czerwiec
8.06 - 30-LECIE ŚRODO-

WISKA ŻOŁNIERZY 27. 
WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI 
PIECHOTY ARMII KRA-
JOWEJ W HRUBIESZO-
WIE. Zapraszamy na mszę 
św. w parafii pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Hru-
bieszowie o godz. 11

Lipiec
1.07 - III Grand Prix Hrubie-

szowa. Trasa: Hrubieszów –Te-
ratyn - Hrubieszów. Jazda indy-
widualna na czas na dystansie 26 
km. Organizator: Stowarzyszenie 
Hrubieszów na Rowerach.

7.07 -  Wakacyjny Hrubie-
szów – Festyn Rodzinny. Miejsce: 
HOSiR. Organizator: HOSiR, 
HDK.

11.07 - Narodowy Dzień Pa-
mięci Ofiar Ludobójstwa do-
konanego przez ukraińskich 
nacjonalistów na obywatelach II 
Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczy-
stość upamiętniająca ofiary ,,rzezi 
wołyńskiej”.

13-15.07 - IV Święto Strzelca 
Konnego. Impreza sportowa, 
zawody jeździeckie oraz pik-
nik rodzinny. Miejsce: tereny 
zielone nad Huczwą przy ul. 
Żeromskiego. Organizator : 

Stowarzyszenie Szwadron Ziemi 
Hrubieszowskiej im. 2 PSK.

15.07 -  Rajd rowerowy o dłu-
gości 35 km: Hrubieszów-N-
ieledew-Trzeszczany-Bogucice-
Wilków-Podhorce-Brodzica-
Hrubieszów. Organizator: Sto-
warzyszenie „Hrubieszów na 
Rowerach”.

22.07 - IV Grand Prix Hrubie-
szowa. Jazda indywidualna na czas 
na dystansie 10 km: Zosin-Husyn-
ne. Organizator: Stowarzyszenie 
„Hrubieszów na Rowerach”.

28.07-4.08 – 18. Flagowy rajd 
rowerowy. Pielgrzymka na Jasną 
Górę. Rajd na dystansie 700 km. 
I wersja: Hrubieszów-Zamość 
–Zwierzyniec-Ulanów (baza 
noclegowa). II wersja: Hrubie-
szów-Kraśnik-Częstochowa. Or-
ganizator: Stowarzyszenie „Hru-
bieszów na Rowerach”.

Obchody Święta Niepodległości 
Francji. Miejsce: Fundacja Kultury 
i Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Or-
ganizator: Fundacja Kultury i Przy-
jaźni Polsko-Francuskiej.

Wakacje w HDK. Blok gier 
i zabaw dla dzieci. Miejsce: HDK, 
Organizator: HDK.

Plener Malarski. Warsztaty 
artystyczne dla amatorów plasty-
ków. Organizator: HDK

Europa na Ludowo. Międzyna-
rodowy koncert zespołów folk-

lorystycznych. Miejsce: HDK. 
Organizator: HDK.

   Plenerowe Kino HDK. Plene-
rowe pokazy filmowe dla miesz-
kańców miasta. Miejsce: HDK. 
Organizator: HDK.

Sierpień
1.08 - „Młodzież i Powstanie 

Warszawskie” Plenerowe wido-
wisko w rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Miejsce: 
HDK. Organizator: HDK.

25.08 - V Miting LOZLA III 
Rzut Ligi Młodzików. Zawody 
lekkoatletyczne dla młodzie-
ży z woj. lubelskiego. Miejsce: 
HOSiR. Organizator: LOZLA 
Lublin, HOSiR, MKS ,,Unia”.

26.08 - Otwarte Mistrzostwa 
Miasta Hrubieszowa o Puchar 
Burmistrza Miasta. Jazda indy-
widualna na czas na dystansie 15 
km. Teratyn-Hrubieszów. Orga-
nizator: Stowarzyszenie „Hrubie-
szów na Rowerach”.

XIII Międzynarodowy Tur-
niej w Podnoszeniu Ciężarów,, 
EURO-BUG”. Miejsce: ZS Nr 1, 
HOSiR. Organizator: MKS,,U-
NIA”, HOSiR, ZS nr 1.

Wrzesień
1.09 – 79. rocznica wybu-

chu II wojny światowej. Uro-

czystości z udziałem wojska, 
młodzieży szkolnej,  władz 
samorządowych i mieszkań-
ców miasta. Miejsce: cmen-
tarz wojenny, Kościół Ducha 
Św.  Organizator :  Komitet 
O b c h o d ó w  Ur o c z y s t o ś c i 
i Świąt Państwowych.

Narodowe Czytanie.  Ko-
lejna edycja akcji Narodowe 
Czytanie, zainicjowanej przez 
prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego. Podstawowym 
celem przedsięwzięcia jest 
popularyzacja czytelnictwa, 
zwrócenie uwagi na bogac-
two polskiej literatury, po-
trzebę dbałości o polszczyznę 
oraz wzmocnienie poczucia 
wspólnej tożsamości. Miej-
sce: plac przed HDK . Orga-
nizator : Miejska Biblioteka 
Publiczna.

Rajd rowerowy na dystansie 
20 km: Hrubieszów-Gródek-
-Czumów- Hrubieszów. Orga-
nizator: Stowarzyszenie „Hru-
bieszów na Rowerach”.

Ś w i ę t o  R o w e r u  M i a s t a 
H r u b i e s z o w a .  J a z d a 
z nawrotami na trasie 10 km: 
Hrubieszów – ulice miasta. 
Organizator: Stowarzyszenie 
„Hrubieszów na Rowerach”.

9.09 - V Grand Prix Hrubie-
szowa. Jazda indywidualna na 

czas na trasie 23 km: Białopo-
le-Hrubieszów. Organizator: 
Stowarzyszenie „Hrubieszów 
na Rowerach”.

17.09 – 79.  rocznica na-
paści  Armii  Czer wonej  na 
Polskę. Uroczystości z udzia-
łem wojska, młodzieży szkol-
nej,  władz samorządowych 
i mieszkańców miasta. Miej-
s c e :  C me nt ar z  woj skow y. 
Organizator :  Komitet  Ob-
chodów Uroczystości i Świąt 
Państwowych.

16.09 - Mistrzostwa Powiatu 
Hrubieszowskiego. Jazda pa-
rami na dystansie 26 km Hru-
bieszów-Teratyn-Hrubieszów. 
Organizator. Miejska Bibliote-
ka Publiczna.

27.09 - obchody Dnia Pol-
skiego Państwa Podziemnego. 
Uroczystości z udziałem woj-
ska, młodzieży szkolnej, władz 
samorządowych i mieszkań-
ców miasta. Miejsce: pomnik 
„Żołnierza Polskiego Państwa 
Podziemnego Ziemi Hrubie-
szowskiej 1939-1945”. Orga-
nizator: Komitet Obchodów 
Uroczystości i Świąt Państwo-
wych.

29.09 - rocznica nadania 
praw miejskich. Upamiętnienie 
618. Rocznicy nadania praw 
miejskich miastu Hrubieszów. 

Organizator: Miejska Bibliote-
ka Publiczna.

Festiwal Biegowy. Bieg or-
ganizowany dla uczniów gim-
nazjów, szkół średnich i senio-
rów. Miejsce: HOSiR. Organi-
zator: HOSiR.

,,Rubienalia” – Dni Miasta. 
Miejsce: Deptak Miejski. Or-
ganizator: HDK, współorga-
nizator - Młodzieżowa Rada 
Miasta.

Biegi upamiętniające Boha-
terów Września 1939. Miejsce: 
plac zielony spółdzielni miesz-
kaniowej. Organizator: SP nr 1.

III  Turniej  Piłki  Nożnej 
dziewcząt i chłopców im. Mi-
rosława Szupra. Miejsce: SP nr 
1. Organizator: SP nr 1.

LXXI Grand Prix Hrubie-
szowa w Tenisie Stołowym. 
Otwarty turniej w kategorii 
open. Miejsce: ZS nr 2. Organi-
zator: UKS „Ogólniak”.

Jubileusz 110. rocznicy uro-
dzin profesora Du Chateau. 
Miejsce:  Fundacja Kultury 
i Przyjaźni Polsko-Francuskiej. 
Organizator: Fundacja Kultury 
i Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Przygoda z ciszą tkacką – 
warsztaty. Warsztaty tkackie. 
Konkurs plastyczny na pasiak. 
Miejsce: HDK. Organizator: 
HDK.
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Gwiazdą tegorocznych Dni Miasta będzie zespół Enej


