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Czasopismo wydawane przez Urząd Miasta Hrubieszów
współfinansowane przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Lumen" w Hrubieszowie

Inwentaryzacja hrubieszowskich podziemi
w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast
Dzięki projektowi z konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”, hrubieszowskie podziemia zostaną zinwentaryzowane. W ramach badań eksperci dokonają
ewidencji istniejących i znanych już piwnic, pustek
i korytarzy.
Kwerenda kartograficzna zostanie przeprowadzona
z dostępnych źródeł historycznych, materiałów, wywiadów środowiskowych z właścicielami i administratorami obiektów. Na tej podstawie będzie można ustalić
fizyczny obszar inwentaryzacji podziemi.
Zakres merytoryczny prac obejmie: badania geofizyczne, sondażowe wiercenia mało-średnicowe – wykonanie do 20 sztuk otworów z powierzchni i do 40
sztuk otworów z pustek podziemnych. Następnie wziernikowanie sondami optycznymi wraz z cyfrowym zapisem wyników wziernikowania wszystkich wykonanych
otworów i przebicie minimalnych połączeń umożliwiających dostęp do wykrytych pustek oraz wykonanie zabudowy reperów geodezyjnych w badanych pustkach
podziemnych z określeniem ich współrzędnych.
Eksperci, po przeprowadzeniu ekspertyzy, wyznaczą
wstępy przebieg trasy łączącej dwa kluczowe obiekty:
budynek przy ul. Targowej i budynek przy ul. Plac Wolności.
Badania hrubieszowskich podziemi dzięki projektowi „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie
społeczno-gospodarcze miasta” zapoczątkują odnowę
historycznej zabudowy miasta, w tym gruntowną przebudowę hrubieszowskich podziemi, które w przyszłości mają się stać obiektem turystycznym.
Uzyskanie dotacji z funduszy UE pozwoli na remont
zabytkowych budynków na ul. Targowej 7 i Plac Staszica 8 i stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej oraz
Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa, zarządzanego
przez Miejską Bibliotekę Publiczną, która obecnie mieści
się w budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Najbliższą szansą pozyskania środków na remont
i przebudowę budynków stworzy nabór wniosków,
który będzie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w III kwartale 2017
r. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, Gmina
Miejska Hrubieszów ma zarezerwowaną kwotę ponad
10 300 000 zł. Środki te są przeznaczone tylko dla samorządów, co powoduje konieczność uzyskania prawa dysponowania nieruchomościami planowanymi
do renowacji. W chwili obecnej rozpoczęła się procedura przygotowania stosownej dokumentacji celem
złożenia wniosku do w/w naboru.

Szanowni Państwo
Drodzy Czytelnicy
Hrubieszów to niezwykłe kresowe miasto,
interesujące turystycznie i architektonicznie, z barwną historią i przede wszystkim
wspaniałymi ludźmi. To
powoduje, że w naszym
Hrubieszowie
dzieje się naprawdę wiele,
choć nie wszystkie inicjatywy są widoczne na pierwszy rzut oka. Każde
pozytywne wydarzenie, każdy pomysł zasługuje
jednak na to, by poświęcić mu odpowiednio dużo
uwagi i treści. O wielu rzeczach chcielibyśmy opowiedzieć więcej, zatrzymać się na chwilę nad tym,
z czego jesteśmy dumni. Chcielibyśmy, aby każdy
mieszkaniec Hrubieszowa i okolic, niezależnie od
wieku, miał możliwość obserwowania i zapoznania
się z tym, jak zmienia się nasze miasto. Z tego powodu powstała Gazeta Hrubieszowska, która, mam
nadzieję, będzie dla wielu mieszkańców źródłem
informacji o życiu społeczności lokalnej miasta
Hrubieszowa.
Tomasz Zając
Burmistrz Miasta Hrubieszowa
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Dobiegł końca etap rewitalizacji miasta. Hrubieszów
wzbogacił się m.in. o Deptak na ul. Prostej i Bazar Miejski
zwany Kramnicami. Wyremontowano również Cerkiew
Prawosławną pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.
Całkowity koszt projektu wyniósł 10 714 431, 42 PLN.
Rewitalizacja Hrubieszowa ma na celu ożywienie społeczne i gospodarcze miasta. Przekształcenie
wybranych terenów funkcjonalnie dla mieszkańców,
zwiększenie atrakcyjności miasta oraz poprawę warunków życia społecznego.
Projekt pod nazwą „Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem” rozpoczął się w październiku 2013 r.
W ramach projektu wybudowano od podstaw nowy
Bazar Miejski na ul. Ludnej. Przysłowiowy „Bangladesz”
został zastąpiony przez drewniane boksy handlowe,
zmianie uległa również nawierzchnia terenu, ogrodze-

nie i oświetlenie. Zmodernizowano parkingi od ul. Ludnej i Prostej, znajdujące się obok bazaru i zainstalowano
monitoring wizyjny. Wyremontowano też budynek na ul.
Ludnej. Zdobienie elementów drewnianych Kramnic, nawiązują do detalu charakterystycznego dla historycznej,
śródmiejskiej zabudowy Hrubieszowa.
Istotnej zmianie uległa również ul. Rynek, którą
przebudowano na Deptak Miejski, likwidując skwer
zieleni i parking. Cały plac został wyłożony kostką brukową, pod placem natomiast położono sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz przebudowano odwodnienie.
Skwer zieleni zastąpiono małą architekturą w postaci
drzewek doniczkowych, zamontowano nowe oświetlenie uliczne i tablicę informacyjną z planem miasta.
Rewitalizacja dotyczyła też Miejskiego Parku Solidarności. Wymiany doczekało się ogrodzenie, ławki
parkowe i kosze na śmieci. Wyremontowano wejścia od
strony ul. Narutowicza i szalet miejski. Wyłożono kost-
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kę wokół pomnika Bolesława Prusa i wykonano dojście
do tablic informacyjnych i pamiątkowych. Plac zabaw
został uzupełniony o dwie huśtawki i karuzelę, zamieniono też powierzchnię żwirową placu, na powierzchnię syntetyczną. Zamontowano siłownię plenerową ze
środków Miasta Hrubieszowa. Wykonano trzy studnie
chłonne na wody opadowe i roztopowe. Część drzew
usunięto ze względów zdrowotnych i kompozycyjnych,
inne poddano cięciom korygującym i sanitarnym. Na
terenie parku posadzono trawnik i zróżnicowaną roślinność.

Hrubieszowski Dom Kultury doczekał się gruntownych zmian terenu wokół budynku. Plac przed HDK i nawierzchnię dojazdową wyłożono kostką brukową, wyremontowano cokół, mur oporowy i ogrodzenie od strony
wschodniej i południowej oraz boksy garażowe.
Dzięki projektowi rewitalizacji miasto uzyskało nowe
miejsca parkingowe na ul. Ludnej i Targowej, a na ul. Partyzantów i Placu Wolności, położono nową nawierzchnię. Parking zyskał nowe oświetlenie i ogrodzenie.
Gruntownego remontu, z zachowaniem dotychczasowej funkcji, doczekał się też zabytkowy budynek na

ul. Staszica, który stanowi klasyczny przykład zabudowy małomiasteczkowej, charakterystycznej dla okresu
końca XIX wieku. W ramach rewitalizacji wyremontowano również budynki mieszkalne przy ul Plac Staszica
1 i Plac Staszica 4, gdzie wykonano termomodernizację
budynków i, w przypadku pierwszego budynku, wykonano obróbki blacharskie i podokienniki zewnętrzne.
Ukoronowaniem zakończenia projektu było oficjalne otwarcie deptaka, które odbyło się 28 sierpnia 2015
i zostało połączone z festynem na zakończenie wakacji.
Jednak rozpoczął się już kolejny etap rewitalizacji.
Hrubieszów, na 250 złożonych wniosków, zajął 6 miejsce i tym samym znalazł się w ścisłej czołówce konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”, pokonując m.in.
Lublin, Zamość, Radom, Szczecin, czy Kraków. Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki pozytywnej ocenie projektu, miasto otrzyma
wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 2 671 515
PLN – 90 % całej kwoty. Całkowita wartość projektu
wynosi 2 968 350 PLN. Zwycięski projekt, który został
zgłoszony do konkursu, nosi nazwę „ Rewitalizacja
Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk
kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze
miasta”. Modelowy projekt będzie polegał na wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego miasta przy wsparciu
podmiotów ekonomii społecznej i uczelni jako narzędzia do ożywienia społeczno – gospodarczego rozwoju
przedsiębiorczości i turystyki m.in. poprzez rewitalizację historycznej zabudowy miasta i połączeniem jej
z odtworzeniem oraz zagospodarowaniem murowanych podziemi. Więcej na ten temat w kolejnym numerze czasopisma.
Redakcja

Hrubieszowskie podziemia
Hrubieszów to wyjątkowe miasto z najstarszą częścią ulokowaną na wyspie. Wiele czynników wyróżnia Hrubieszów spośród innych miast: niepowtarzalna cerkiew prawosławna czy choćby ścisłe związki z wybitnymi nazwiskami zasłużonymi dla kraju. Jednak wspominając o jego unikalności nie da się przemilczeć innego, ważnego rozdziału
jego historii skrytego głęboko pod ziemią. Od dawien dawna w mieście i okolicy można było wsłuchiwać się w legendy powtarzane z pokolenia na pokolenie o tajemniczych hrubieszowskich lochach. Niektóre takie opowieści utrwalono nawet na piśmie. Jednym z ciekawszych wspomnień na ten temat jest fragment pamiętnika słynnego Henryka
Golejewskiego, który odnosząc się do swojego pobytu
w Hrubieszowie w pierwszej połowie XIX w. tak o tym
napisał: „Przejeżdżającego pierwszy raz przez Hrubieszów, notabene w lecie i w pogodę, uderzyć musi huk
pod pojazdem i pod kopytami końskimi, skutek piwnic,
którymi cały rynek jest podminowany z czasów jeszcze
tatarskich napadów. Mieszczą się tam, a raczej ongi
mieściły, ogromne składy win, po największej części
węgierskich.” Kolejną ciekawą wzmiankę znaleźć możemy we wspomnieniach Konstantego M.M. Steckiego,
który przypomniał pewne ciekawe zdarzenie z przełomu wieków: „Wart jest zanotowania ciekawy fakt (…)
który pamiętam doskonale; gdy po raz pierwszy około
1893-95r. wykładano cegłami rynek, zgładzano stromy
zjazd ku ulicy wiodącej do mostu na Huczwie, niwelując i obniżając jego wschodnią połać. Wybrukowano
wtedy cały rynek i część ul. Pańskiej poprzecznej do
magistratu. Gdy po pewnym czasie zaczęły się deszcze
i ulewy pewnego ranka zdumieni mieszkańcy Hrubieszowa zobaczyli na środku rynku, jak w starożytnym
Rzymie rozwartą przepaść. Bruk zapadł się, otwierając
dość głęboką czeluść, próbowano zejść do powstałej
jamy, murowany korytarz wiódł w stronę kościoła lecz
woda na dnie nie pozwoliła na dalsze zapuszczanie się
w podziemia. Dół zasypano i nikt się więcej tym nie interesował. Niewątpliwie były to jakieś stare lochy; tradycja łączy Hrubieszów podziemnymi tunelami z Horodłem, odległym o jakieś 14-15 kilometrów. Jakoby za
czasów Jagiełły przejścia te miały istnieć. Wierzyliśmy
w to święcie i dosłuchiwaliśmy się na gościńcu chełm-
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skim dudnienia pod kołami przejeżdżających wozów,
gdzie jak sądziliśmy, przebiegają również podziemne
kanały. Od tego czasu interesowały mnie zawsze stare
podziemia(…).”
Dzisiaj też pewnie nie ma w mieście osoby, która
by nie słyszała jakiejś opowieści o ukrytych wejściach,
zapadających się ulicach czy walących się budynkach.
Jednak przez minione dziesięciolecia historie takie
traktowano z przymrużeniem oka. Znaczący przełom
nastąpił w roku 1985 kiedy ówczesne władze miasta
postanowiły ustalić prawdziwą przyczynę stale pogarszającego się stanu infrastruktury śródmieścia. W wyniku przeprowadzonych wówczas badań geofizycznych, metodą geoelektryczną i sejsmiczną stwierdzono
ponad wszelką wątpliwość występowanie na całym
badanym obszarze skomplikowanych podziemnych
struktur o różnym stopniu zachowania. Wyniki tych
badań stanowiły pierwszy empiryczny dowód na to, że
hrubieszowskie legendy nie są wyssane z palca. Jednak
wiedza ta trafiła do szuflady na niespełna 30 lat. Jednak podziemia hrubieszowskie nie pozwoliły o sobie
zupełnie zapomnieć. W minionych latach wielokrotnie
dochodziło do uszkodzeń budynków, placów czy chodników, które odsłaniały fragmenty zapomnianego świata. Wraz ze wzrostem dostępu do informacji udało się
odnaleźć ciekawe szczegóły rozsiane w różnych archiwaliach. Obecnie wiadomo, że nawet w zapiskach starych ksiąg hipotecznych i dawnych aktach notarialnych
znajdują się wzmianki dotyczące funkcjonowania czy
praw użytkowania poszczególnych części hrubieszow-

skich lochów. Problematyka hrubieszowskich podziemi stopniowo przyciągała uwagę wielu osób, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zawiązaniu w 2012 roku
stowarzyszenia „Podziemny Hrubieszów”. Od tamtej
pory władze miasta i stowarzyszenie podejmują szereg
działań sukcesywnie zmierzających do inwentaryzacji,
eksploracji, zabezpieczenia i w przyszłości udostępnienia dla zwiedzających turystycznej trasy podziemnej.
Jest to zadanie bardzo złożone i ambitne gdy weźmie
się pod uwagę prawdopodobny zasięg podziemi obejmujący większość starego miasta, wielokondygnacyjność murowanych tuneli oraz różny stan ich zachowania. Pod koniec 2015 r. Burmistrz Hrubieszowa
Tomasz Zając i Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż.
Tadeusz Słomka podpisali porozumienie umożliwiające promocję i propagowanie odkryć związanych z hrubieszowskimi podziemiami. Współpraca wynikająca
z porozumienia pozwala skorzystać z doświadczenia
i potencjału naukowego AGH dla opracowania koncepcji i przygotowania podziemnej trasy turystycznej
dla zwiedzających. Oznacza to wiele wytężonej pracy
w wielu dziedzinach. Jednak perspektywa ciekawie zorganizowanej, atrakcyjnej trasy prowadzącej przez dawno zapomniane lochy jest wystarczającą motywacją do
konkretnych działań. Wiedza jaką aktualnie dysponujemy na temat lochów pod miastem jest nie tylko fascynująca historycznie lecz pozwala widzieć w nich także
ogromny potencjał dla Hrubieszowa, który podkreśli
jego unikalność na tle innych miast regionu. Hrubieszowskie podziemia – chociaż jak dotąd nie w pełni
poznane i odkryte, z całą pewnością mają szansę wzbogacić ofertę turystyczną regionu i na stałe wrócić do
świadomości mieszkańców jako jeden z bardziej rozpoznawalnych zabytków Hrubieszowa.
Łukasz Krawczyk

nr 1/2016 (1)

Gazeta Hrubieszowska

Przegląd Kulturalny
Za nami
02.01. Młyn koncertował Noworocznie. Teatr
Piosnki Młyn wystąpił na deskach sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury z koncertem
noworocznym „Remanent 15”. Artyści zaprezentowali się w utworach własnego autorstwa. Teatr
Piosenki Młyn wystąpił w składzie: Gosia Nazar,
Maria Łyko, Monika Jarmoszczuk, Katarzyna Sowierszenko – Gil, Agata Jarmusz, Adam
Szabat,Tomasz Brudnowski, Andrzej Pakuła, Maciej Łyko, Waldemar Kondraciuk, Adrian Szuptarski, Marek Malec.
06.01. Trzej Królowie w Hrubieszowie. Orszak
Trzech Króli po raz pierwszy przeszedł ulicami
miasta. Inicjatywa została zorganizowana przy
współpracy Burmistrza Miasta Hrubieszowa
i parafii św. Mikołaja, św. Ducha i św. Stanisława
Kostki.
13.02. Poezja śpiewana na Walentynki i TVP Lublin.
Na Walentynkowym koncercie Teatru Piosenki
Młyn gościła TVP Lublin. Program „Afisz” emitowany w TVP Lublin pokazał fragmenty koncertu
14.02. Rockowe Walentynki w HDK. Walentynkowy
Koncert Rockowy był tegoroczną propozycją Hrubieszowskiego Domu Kultury na uczczenie święta
zakochanych . Na scenie HDK wystąpili zaprzyjaźnieni muzycy z zespołów: ADAMO BAND, JAZZO-ZWIERZ, ZORBA’S BAND, Tomasz Brudnowski,
Karolina Krawczuk & Dąbek „ŁOMOT”, Kacper
Śliwa oraz zespół RDZA z Chełma.
23.02. Stajnia Augiasza dla młodych muzyków.
Przegląd zespołów „Stajnia Augiasza” odbywa się
w Hrubieszowskim Domu Kultury od trzech lat.
Koncerty są okazją do promocji lokalnych i regionalnych artystów, tworzących różne gatunki muzyczne. W tym roku w przeglądzie wzięli udział:
„Syhoeast”, „Triple Jesus Combo” i „Silant” z Hrubieszowa, Łukasz Chmiel i Anna Urbaniak z Lublina oraz „Time of The Sinners” „The Fake Group”
z Zamościa.
26.02. Scena dla Ciebie. Kolejny już raz HDK podsumował ferie zimowe koncertem galowym „Scena
dla Ciebie”. Na tegorocznym koncercie prezentowali się zarówno uczestnicy warsztatów, jak i indywidualni artyści.
12.03. Wiosenna Gala Mody z okazji Dnia Kobiet.
Najpopularniejsi lubelscy projektanci zaprezentowali swoje kolekcje na deskach Hrubieszowskiego
Domu Kultury. Gościem Wiosennej Gali był Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Dyrektor

sierpień 2016

Teatru Muzycznego w Lublinie Iwona Sawulska
oraz właściciel marki Miss Polski, Lech Daniłowicz. Wiosenną Galę Mody uświetniły pokazy
duetu MK Polka – Katarzyna Krawczyk i Marzena
Buczyńska, The House of Fluff – Filip Sapierzyński, Charel – Iwona Solarz, Marzena Efir oraz Salon mody ślubnej Ladies & Gentlemen – Łukasz
Przychodzień. Organizatorem wydarzenia był
Urząd Miasta Hrubieszów.
19.03. Pięć twarzy Ewy. Ewa Puszek – Nowak to lokalna poetka, związana z Klubem Literackim Ziemi Hrubieszowskiej. W swoim autorskim tomiku,
którego promocja odbyła się w Hrubieszowskim
Dom Kultury, zgromadziła ponad pięćdziesiąt
wierszy o różnej tematyce. Opiekunem literackim
Ewy Puszek od początku jej artystycznej działalności jest Maria Marut.
01.04. Wystawa fotografii Mariusza Tomczuka.
„Spojrzenia wewnętrzne...” to zbiór czarno-białych fotografii, tworzonych tradycyjnie, bez cyfrowej ingerencji. Mariusz Tomczuk jest fotografem
amatorem – pasjonatem. Dominującymi motywami w jego pracach są portrety, stara architektura,
martwa natura i pejzaże.
24.04. Dzień Tańca w HDK. Hrubieszowski Dom
Kultury, w ramach Międzynarodowego Dnia Tańca, po raz kolejny podjął się organizacji tego wydarzenia w naszym mieście. Na scenie HDK wystąpiły grupy działające przy domu kultury: GUICK
STEP, TWERK, RFD, i soliści: Paweł Gołębiewski,
Agata Skorupska, Julita Świeca -liderzy grup oraz
Ela Kudyk, Weronika Grzyb iMałgorzata Śnieg,
dziecięca grupa rytmiczno – baletowa: ETOLI
i RELEWE inst. Sylwia Hrycuniak. Ponadto zaprezentowali się również : grupa taneczna MUCHOMORKI z Dołhobyczowa i zespół taneczny
RYTM z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz Kamila Brzozowskiego
i Iwonę Skowrońską.
25.04. Spotkanie autorskie z Jackiem Komudą. Miejska Biblioteka Publiczna była organizatorem spotkania autorskiego z twórcą „Hubala” – powieści
historycznej o losach mjr. Henryka Dobrzańskiego. Spotkanie, pod patronatem Burmistrza Miasta
Hrubieszowa, było połączone z promocją najnowszej książki Komudy. Sam pisarz pojawił się w obstawie przedstawicieli Stowarzyszenia Szwadronu
Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców
Konnych, Lecha Szopińskiego i Wojciecha Ciesielczuka.
03.05. Dzień Integracji Dzieci i Młodzieży. Festyn
pod tym hasłem został zorganizowany przez
Młodzieżową Radę Miasta na placu przed
Hrubieszowskim Domem Kultury. Dzień
wcześniej ulicami miasta przeszedł Marsz
Flagi, coroczna inicjatywa mająca na celu
uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
15.05. Dni Godności Osoby Niepełnosprawnej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiatowy Zespół Placówek
Szkolno – Wychowawczych. W programie
znalazły się występy artystyczne oraz prezentacja rękodzieła i potraw regionalnych.
26.05. Koncert Chwały – to wydarzenie
zorganizowane przez Burmistrza Miasta
Hrubieszowa oraz Parafię Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy w Hrubieszowie, który odbył
się na hrubieszowskim deptaku. Podczas koncertu w programie „IMPROOPERA” wystąpiła
Aleksandra Opała -Wójcik, wokalistka operowa
oraz Piotr Matusik, pianista jazzowy. Ponadto
Dariusz Tokarzewski, „Lechici” i ukraiński zespół
„Akord” z Tarnopola. Koncert Chwały jest jednym z największych, organizowanych cyklicznie
wydarzeń ewangelizacyjnych.
01.06. Królewna Śnieżka dla dzieci od pracowników
HDK. Pracownicy Hrubieszowskiego Domu Kultury zagrali w przedstawieniu „Królewna Śnieżka”.
Spektakl odbył się z okazji Dnia Dziecka. W przedstawieniu wystąpili: Ewa Watras, Joanna Błaszczak, Barbara Smal, Zofia Wojtiuk, Andrzej Marut,
Krzysztof Gumiela, Waldemara Sitek, Magdalena
Bień, Krzysztof Zawisza, Jolanta Głowacz, Katarzyna Partyka oraz Kamil Brzozowski i Agata Skorupska (dobre duszki HDKu). Scenariusz i reżyseria na
podstawie baśni braci Grimm – Jolanta Głowacz.
Światło i dźwięk – Bartłomiej Misztal.

Przed nami
Listopad
04-06.11. XXI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP Hrubieszów 2015.
11.11. Miejskie uroczystości w 98 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- ,,Nasza Niepodległa”- koncert. HDK.
- II Bieg Niepodległości ulicami miasta Hrubieszów.
LV Grand Prix Hrubieszowa w Tenisie Stołowym.
Zaduszki Poetyckie. HDK.
Powiatowy Przegląd Młodych Instrumentalistów.
HDK.
Sztafeta Ognia Niepodległości.
Wojewódzki Konkurs Młodych Instrumentalistów.
HDK.
Harcerska Gra Terenowa.
Hrubieszowska Liga Piłki Koszykowej. ZSM nr 3.
Miejska Halowa Liga Piłki Nożnej Amatorów miasta
Hrubieszów.
Grudzień
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. ZSM nr 1.
06.12. Mikołajki w HDK.
8-11.12. Święto kina. HDK.
LVI Grand Prix Hrubieszowa w Tenisie Stołowym.
ZSM nr 2.
Turniej Mikołajkowy o Puchar Burmistrza Miasta
Hrubieszów w podnoszeniu ciężarów. ZS nr1.
XXIX Turniej i XVII Mini Turniej Piłki Nożnej ,, Kto
Lepszy ”. HOSiR.
Memoriał Skoku Wzwyż im. Wiesława Grzyba. ZSM
nr 3.
XXIX Wieczór Kolęd i Pastorałek. HDK.
Betlejemskie Światło Pokoju.
,,W Grudniowy Dzień” – konkurs plastyczny. HDK.
Misterium Bożonarodzeniowe. HDK.
25-lecie Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej.
HDK.
Turniej ,, Gwiazdkowy ” w piłce nożnej trampkarzy
i juniorów o puchar Prezesa MKS ,,UNIA” Hrubieszów. HOSiR.
31.12 Powitanie Nowego 2017 Roku. Miejsce: Plac
przed Hrubieszowskim Domem Kultury.
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Sukcesy instruktorów i przyszłe zmiany
w Hrubieszowskim Domu Kultury
zaprosić na Festiwal!”,
w którym wzięło udział
90 kin.
Do finału członkowie
komisji zakwalifikowali
12 placówek, które zostały nominowane do
nagrody głównej. Tej nie
udało się zdobyć, ale pracownicy kina otrzymali
dwuosobowe zaproszenia
na 41. Festiwal Filmowy
w Gdyni.
Nagrody były przyznawane za promocję wydarzenia, organizowanego
z okazji 90-lecia Gdyni.
Magda Bień i Jola Głowacz z Kina „Plon” wzięły
udział w tegorocznym Festiwalu Filmowym w Gdyni.
Wejściówki wygrały w ogólnopolskim konkursie na
najlepszą promocję wydarzenia „Zew Gdyni! Daj się

W czerwcu w każdym
z kin, które przystąpiły do konkursu, odbyły się projekcje filmu niemego „Zew morza” z 1927 roku, poprzedzone działaniami promocyjnymi. Pracownicy kina
przebrali się w stroje z lat 20-tych i osobiście zapraszali

Co oglądają Hrubieszowianie?

Kino w Hrubieszowskim Domu Kultury działa ponownie od września 2015 roku. Od tego momentu
HDK zaprezentował bogatą ofertę filmów w technologii
3D, od komedii romantycznych po horrory. Co jednak
mieszkańcom miasta przypadło do gusty najbardziej?
Od stycznia do kwietnia 2016 r. kino w Hrubieszowskim Dom Kultury odwiedziło 7226 osób. Najlepszym
miesiącem był pod tym względem luty z wynikiem
2666 odwiedzających. W ciągu pierwszych 4 miesięcy hitem okazała się komedia romantyczna 7 rzeczy,
których nie wiecie o facetach, którą obejrzało łącznie
1025 osób. Na drugim miejscu uplasowała się Planeta
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Singli z wynikiem 633 widzów. Podium zamykają
Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy – pierwszą
część nowej trylogii zobaczyło 558 osób. Kolejne miejsca zajmują:
Alvin i wiewiórki: Wielka
wyprawa – 538, Pitbull.
Nowe Porządki – 486, Misiek w Nowym Jorku – 418,
Zwierzogród – 316, Kung
Fu Panda 3 – 296, Moje
córki krowy – 281, Słaba płeć? - 236. Najsłabiej
natomiast wypadły filmy:
Brooklyn – 2, Mustang – 5
i Sekret w ich oczach – 10.
Kino w Hrubieszowskim Domu Kultury ruszyło ponownie po trzyletniej przerwie, która
była spowodowana gruntowną modernizacją. Dokonano zakupu aparatu cyfrowego w technologii 3D oraz
wykonano kinowe nagłośnienie. Zmodernizowano kabinę projektową i wymieniono ekran kinowy. Ponadto wymieniono elektronikę wentylację, klimatyzację
i nowe okienka projekcyjne.
Modernizacja została zorganizowana dzięki środkom pozyskanym z z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej, przy wkładzie własnym Gminy Miejskiej
Hrubieszów i Hrubieszowskiego Domu Kultury.
Redakcja

mieszkańców Hrubieszowa na seans. Dodatkowo informacje przekazywali przez megafon jeżdżąc po mieście rykszą, a w dniu projekcji otworzyli kawiarenkę
z menu wzorowanym na lokalach z epoki.
**** 19 firm wzięło udział w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Hrubieszowskiego Domu Kultury. Umowa
z wykonawcą już jest podpisana, a termin jej realizacji
został wyznaczony na 25.11.2016 r.
Przygotowanie dokumentacji będzie kosztować 126
tysięcy złotych, z czego 35 procent kosztów będzie pochodzić z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które udało się pozyskać w ramach programu
„Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury”. Resztę zapewnią miasto i HDK.
Opracowanie dokumentacji prac jest niezbędne,
by w przyszłości HDK mógł się starać o pieniądze na
ich wykonanie. Modernizacja będzie dotyczyć całego
wnętrza budynku. W sali widowiskowej jest planowana wymiana foteli, podłóg oraz sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem. Toalety będą dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych, piwnice zostaną zaadaptowane na nowe pracownie, a istniejące pracownie
zmodernizowane tak, by były lepiej przystosowane do
organizacji zajęć i spotkań.
Wykonanie prac prawdopodobnie będzie możliwe
w latach 2017-2018. Termin jest zależny od możliwości
pozyskania pieniędzy ze źródeł zewnętrznych, w tym
z funduszy unijnych.
Redakcja

Grunt na Medal –
2016 II etap
W związku z zakwalifikowaniem się Miasta Hrubieszowa do drugiego etapu VII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Grunt na Medal – 2016”, który promuje tereny przygotowane pod inwestycje produkcyjne i ma
ułatwić napływ inwestycji zagranicznych do Polski
w dniu 15.07.2016 r. Urząd Marszałkowski dokonał
audytu terenu zgłoszonego do konkursu. Wizytację na
miejscu poprzedziła prezentacja w siedzibie Urzędu
Miasta Hrubieszowa zaprezentowana przez naczelników wydziałów i władze Miasta Hrubieszowa.

Konkurs jest organizowany pod patronatem wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego
oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
Redakcja
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5 lat Gotanii – podsumowanie
Gotania okazała się sukcesem promocyjnym regionu. Dzięki szwajcarskim funduszom powstały nowe
firmy, ciekawe pomysły i atrakcje turystyczne. 5 lat
wspólnych działań podejmowanych przez 10 samorządów podsumowano podczas dwudniowej konferencji
w Hrubieszowie pod hasłem „Gotania wczoraj – dziś
– jutro”, która zakończyła się w piątek 15 lipca. Gmina
Miejska Hrubieszów i partnerzy projektu „Od wizji – do
nowoczesnego zarządzania podregionem GOTANIA”
przedstawili wszystkie dokonania w liczbach i na zdjęciach. Każdy prezentował też materiały promocyjne na
swoich stoiskach. Poza liderem w realizację projektu
były zaangażowane gminy: Dołhobyczów, Hrubieszów,
Komarów-Osada, Mircze, Trzeszczany, Tomaszów
Lubelski, Tyszowce, Uchanie i Werbkowice oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny. Podczas konferencji jej
uczestnicy rozmawiali, m.in. o tym jak wykorzystać zasoby lokalne i co zrobić, by oparta na Gotanii turystyka historyczna i kulturowa mogła się rozwijać. Goście
odwiedzili skansen „Wioska Gotów” w Masłomęczu
i Zagrodę Wandalską w Kotorowie oraz park linowy
w Hrubieszowie, który również powstał dzięki środkom
ze Szwajcarii. Dzięki realizacji projektu uczestniczące
w nim gminy otrzymały dotacje dla organizacji pozarządowych i osób, które chciały rozpocząć działalność
gospodarczą, a także na szkolenia dla mieszkańców,
doradztwo dla młodzieży, oznakowanie obszaru Gotanii, organizację festiwali kultury antycznej, promocję
na targach i wizyty studyjne oraz tworzenie i rozwój
infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Wsparcie
w postaci 52 dotacji otrzymało 35 organizacji pozarządowych, które aktywizują mieszkańców oraz promują
markę Gotania. Ponadto współpracują przy organizacji lokalnych imprez i uroczystości, poszerzają zakres
działalności i jednocześnie zwiększając zatrudnienie.

Ponadto 88 dotacji przeznaczono na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dzięki temu zmniejszyło się
bezrobocie, ponieważ ponad 31 procent osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo utworzyło miejsce pracy, a mieszkańcy i turyści korzystają z różnych
usług świadczonych przez nowo powstałe podmioty
gospodarcze. Ponadto na terenie każdej z gmin, biorącej udział w projekcie stanęło 25 witaczy tworzących
spójny system informacji turystycznej Gotanii. Zorganizowano również cztery edycje Międzynarodowego
Festiwalu Kultury Antycznej Gotania, w których wzięło
udział ponad 17 tysięcy osób oraz 41 grup rekonstrukcyjnych z kraju i zagranicy. Gotania była też promowana na Międzynarodowych Targach Turystycznych
i wizytach studyjnych w Szwajcarii. Charakterystyczne
stoiska na wzór chaty gockiej otrzymały liczne nagrody
i wyróżnienia. M.in. pierwsze miejsce na targach w Płocku, Gdańsku, Krakowie i w Kielcach, a w 6 wizytach
studyjnych do Szwajcarii uczestniczyło 80 osób. Dzięki środkom z projektu na terenie 10 gmin powstało także 10 atrakcji podregionu Gotania. To na przykład park

linowy, obserwatorium astronomiczne z planetarium,
szlak turystyczny z elementami małej architektury, place zabaw, siłownie zewnętrzne i wewnętrzne oraz wiele
innych miejsc do integracyjnych spotkań mieszkańców
i turystów. W rezultacie od 2011 do grudnia 2015
roku liczba nocujących turystów wzrosła o ponad 61
procent, a liczba turystów odwiedzających podregion
o ponad 57 procent. Dziękitemu zwiększyły się dochody podmiotów działających w branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz rozwój bazy noclegowej wzrósł o 127
miejsc, które powstały dzięki dotacjom ze Szwajcarsko
– Polskiego Programu Współpracy, przy zakładanych
50. Poza projektem w dwóch nowo otwartych hotelach
powstało kolejnych 99 miejsc, a to oznacza, że łącznie
baza noclegowa zwiększyła się o 226 miejsc. Opierając
się na na przyjętym w 2009 roku planie rozwoju Gotanii każda z gmin planuje w najbliższych latach tworzenie nowych atrakcji oraz rozbudowę infrastruktury
turystycznej.
Redakcja

Światowe Dni Młodzieży w Hrubieszowie
Pielgrzymi z Ukrainy gościli na terenie Hrubieszowa w dniach od 20 do 25
lipca. Wizyta młodzieży odbyła się w ramach Dni w Diecezjach – wydarzenia poprzedzającego centralne obchody Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Oficjalnie Dni w Diecezja rozpoczęła Msza św. na deptaku miejskim, którą
celebrował biskup pomocniczy Mariusz Leszczynski. W trakcie uroczystości pielgrzymi z Ukrainy zostali powitani przez władze miasta, młodzież zaangażowaną
w ŚDM Hrubieszów i mieszkańców miasta.
Tydzień w hrubieszowskim rejonie ŚDM upłynął pod kątem nawiązywania nowych znajomości, poznawania naszego regionu, sportu i wspólnej modlitwy.
24 lipca, na dzień przej wyjazdem, na deptaku miejskim odbył się uroczysty
koncert z okazji ŚDM, podczas którego wystąpiły lokalne zespoły folkowe i młodzieżowe.
Redakcja
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Stypendia Burmistrza rozdane
Stypendia burmistrza rozdane Burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając przyznał w tym roku stypendia dla
46 uczniów z hrubieszowskich szkół. Stypendia Burmistrza Miasta są przyznawane corocznie za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.
Jednorazowe stypendia burmistrza powędrowały do
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2015/2016
odnieśli sukcesy naukowe, sportowe oraz w dziedzinie
kultury.
Stypendia za rok szkolny 2015/2016 otrzymali w tym
roku: Patryk Bajer ZSM nr 1, Natalia Bobrowska MKS
Unia, Tomasz Budzyński ZSM nr 3, Hubert Chachler
ZS nr 2, Bartłomiej Chachler ZS nr 2, Aleksandra Cisielczuk ZSM nr 2, Karolina Czajka MKS Unia, Magdalena Dubicka student, Andrzej Duda ZSM nr 1, Jakub Dziewiczkiewicz MKS Unia, Patryk Fijołek ZS nr
2, Łukasz Flisiuk ZSM nr 1, Karolina Gajewska ZS nr
2, Albert Gardyński ZS nr 2, Marcin Gąsior ZSM nr
3, Joanna Gidzińska ZSM nr 3, Jagoda Gontarz ZS nr
2, Weronika Grądzka ZS nr 2, Julia Janiak MKS Unia,
Julia Janiak MKS Unia, Mikołaj Janik ZSM nr 3, Damian
Jóźwiak ZS nr 2, Kacper Kaczmarek ZSM nr 1, Zuzanna
Kaniuga ZS nr 2, Przemysław Kasztelan MKS Unia, Pa-

trycja Korońska ZSM nr 3, Michał Kościuk MKS Unia,
Krzysztof Kraczkowski ZSM nr 1, Kinga Kwiatkowska
MKS Unia, Wiktoria Litwin MKS Unia, Natalia Łata
ZS nr 2, Piotr Mielniczuk MKS Unia, Kacper Misiaszek
ZSM nr 1, Paulina Pańko MKS Unia, Kacper Popławski
ZS nr 2, Michał Puchala MKS Unia, Natalia Pukaluk ZS
nr 2, Bartosz Sędłak ZS nr 2, Dominik Skwarek ZSM
nr 1, Marta Suchodolska ZSM nr 3, Agnieszka Szpyrka
ZS nr 2, Krystian Ślifierz MKS Unia, Aleksandra Wesołek ZS nr 2, Mateusz Wiater ZS nr 2, Piotr Wielosz- Ha-

łasa ZSM nr 1, Klaudia Witkowska MKS Unia, Jakub
Zalewski ZSM nr 3.
W tym roku stypendium ufundowała również Przewodnicząca Rady Miejskiej w Hrubieszowie Anna
Świstowska. Grant powędrował do uczennicy Zespołu
Szkół Miejskich nr 3 – Mileny Turzyńskiej.
W latach poprzednich na stypendia burmistrza
przeznaczano z budżetu 10 000 zł. W tym roku kwota
uległa zmianie i obecnie wynosi 14 100 zł.
Redakcja

Sukcesy Modelarzy z UKS „Jedynka” Hrubieszów
Młodzi modelarze z klubu sportowego „Jedynka”
Hrubieszów weszli z impetem sezon i ciągle utrzymują
wysoki poziom. Świadczą o tym świetne wyniki, o których regularnie informuje Zespół Szkół Miejskich Nr
1 w Hrubieszowie.
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka swoje zmagania modelarskie rozpoczął w styczniu od udziału
w III Ogólnopolskich Zawodach Modeli Szybowców
Halowych klasy F1N w Bochni z wynikami: w kategorii młodzik: II miejsce Kaczmarek Kacper, V miejsce
Szumiata Karol i w kategorii junior młodszy: I miejsce
Flisiuk Łukasz, II miejsce Bajer Patryk. W kategorii junior: I miejsce Wielosz-Hałasa Piotr, III miejsce Skwarek Dominik. W kategorii senior III miejsce Kryszczuk
Leszek.
Młodzi modelarze powtórzyli swój sukces z Bochni
miesiąc później. Przez dwa dni, 13 i 14 lutego, rywalizowali w Ogólnopolskich Zawodach Modeli Szybowców Halowych w Chrzanowie i Grodkowie. Oba
konkursy, podobnie jak styczniowy, są zaliczane do Pucharu Polski. W Chrzanowie miejsca na podium zajęli:
Kategoria- młodzik: II miejsce – Kaczmarek Kacper.
Kategoria – junior młodszy I miejsce – Flisiuk Łukasz,
II miejsce – Bajer Patryk. Kategoria – junior I miejsce
– Skwarek Dominik.
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W Grodkowie:
Kategoria – młodzik I miejsce – Kaczmarek Kacper.
Kategoria – junior młodszy I miejsce – Bajer Patryk, II
miejsce – Flisiuk Łukasz Kategoria – junior II miejsce –
Skwarek Dominik, III miejsce – Wielosz-Hałasa Piotr.
Kategoria – senior I miejsce – Kryszczuk Leszek.
Swoje sukcesy młodzi Hrubieszowianie powtórzyli również 5 marca na Zawodach Modeli Szybowców
Halowych klasy F1N o Puchar
Dyrektora MOKiS-u w Pyskowicach, 12 – 13 marca na Zawodach Modeli Halowych klasy F1N
zaliczanych do Pucharu Polski
w Krośnie i Zielonce oraz w Tarnobrzegu (19.03) i Mielcu (20.03),
gdzie nastąpiło podsumowanie
Pucharu Polski.
Na początku kwietnia Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie gościł
zawodów FN1. Na terenie HOSiR odbyły się IX Zawody Modeli
Szybowców Halowych F1N o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa. W zawodach wzięli udział
zawodnicy z Chełma, Krosna,

Rudej Huty i Hrubieszowa. Gospodarze zawodów bez
problemu wywalczyli podium. Zawody zostały zorganizowane przy wsparciu Burmistrza Miasta Hrubieszowa Tomasza Zająca i Hrubieszowskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
14 i 15 kwietnia Modelarze z Hrubieszowa osiągnęli
nowy sukces – drużynowe Wicemistrzostwo Polski na
Mistrzostwach Polski Modeli Swobodnie Latających dla
Juniorów w klasach F1A, F1B i F1P. 4 czerwca uczestniczyli w XX Otwartych Zawodach Modeli Latających
Swobodnie dla Juniorów Młodszych „Młodzi Modelarze – Lotnicy na Start”, które odbyły się w Sawinie obok
Chełma i również tam zawodnicy „Jedynki” zdobyli
czołowe miejsca. Ostatnie jak dotąd zawody, w których
wzięli udział podopieczni Leszka Kryszczuka, odbyły
się na lotnisku Turbia obok Stalowej Woli i również tam
młodzi modelarze zaprezentowali swój profesjonalizm
i sportową pasję.
Redakcja
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Sportowe osiągnięcia uczniów ZSM Nr 2
Uczniowie Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 nie od
dziś odnoszą sportowe sukcesy. Tylko pod koniec roku
szkolnego 2015/2016 zdobywali wysokie miejsca na zawodach sportowych.
17.05. Reprezentacja ZSM nr 2 osiągnęła wysoki wynik
na Rejonowych Igrzyskach w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt w Krasnobrodzie. Dziewczęta zajęły na nich drugie
miejsce. Skład drużyny: Wiktoria Roman 6A, Julia Szelezin 6B, Emilia Kociach 6B, Klaudia Samsonowicz 6A, Iga
Patyjewicz 6A, Malwina Majewska 6A, Wiktoria Brudnowska 6A, Martyna Pirogowicz 6B, Sylwia Bedlińska 6B.

18.05. Lekkoatleci z ZSM nr 2 z sukcesami na Rejonowej Gimnazjadzie LA. Na zawodach, które odbyły
się w Zamościu, medale w pchnięciu kulą zdobyli: Rafał Panasiewicz (pierwsze miejsce z wynikiem 11,45 m)
i Michał Klimowicz (trzecie miejsce z wynikiem 11,37
m). Obaj zakwalifikowali się na szczebel wojewódzki.
31.05. Michał Klimowicz – uczeń ZSM nr 2 – zdobył
złoty medal za zajęcie I miejsca w pchnięciu kulą na
Wojewódzkiej Gimnazjadzie Ligi LA w Puławach.
Redakcja

ZSM nr 2 i HOSiR zyskają nowe obiekty sportowe
Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie i Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zyskają nowe
obiekty sportowe. Projekt przebudowy boisk przy
„Dwójce” i nowe obiekty na HOSiR otrzymały dofinansowanie z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Rekreacji.
Kompleks sportowy, który powstanie na ul. Żeromskiego, będzie składał się z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego, boiska do
piłki nożnej z naturalną trawą i bieżni okólnej o długości
200 m. Na terenie kompleksu powstanie również odpowiednie oświetlenie i nowa kanalizacja deszczowa.
Boisko wielofunkcyjne będzie wyposażone w cztery
kosze, jeden komplet do piłki siatkowej, dwie bramki
do piłki ręcznej i komplet do tenisa ziemnego. Wszystkie urządzenia sportowe zostaną zamontowane w tulejach, a stojaki do koszykówki i zestaw do piłki siatkowej
będą miały regulowaną wysokość. Ponadto zbudowana
zostanie czterotorowa bieżna okólna o długości 200 m
i nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego oraz
nowe boisko do piłki nożnej z naturalną trawą.
Wszystkie obiekty będą wyposażone w korytka liniowe, przeznaczone do przechwytywania wód opado-

wych, a stamtąd kierowane do kanalizacji deszczowej.
Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zyska
natomiast ściankę wspinaczkową. Obiekt o powierzchni 60m2 będzie odwzorowaniem naturalnej rzeźby
skalnej. Panele wspinaczkowe zostaną wykonane na
bazie włókna szklanego. Drugą inwestycją planowaną
na terenie HOSiR jest skatepark – tor przeznaczony

do sportów ekstremalnych z użyciem rowerów, rolek,
deskorolek itp. Obiekt zostanie wyposażony w specjalistyczne przeszkody do skoków i akrobacji, tzw: grindboxy, funboxy, jumpboxy i quarter pipe o zróżnicowanych wymiarach oraz w poręcz prostą.
Redakcja

Park linowy – dobra zabawa i aktywny wypoczynek
Od lutego 2016 r. mieszkańcy Hrubieszowa i okolic
mogą cieszyć się parkiem linowym. Obiekt sportowy
został stworzony z myślą o użytkownikach w każdym
wieku, dlatego oferuje różne poziomy trudności.
Hrubieszowski park linowy został sfinansowany
głównie dzięki dotacji z projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko
– Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej. Dotacja pokryła 85%
całkowitego kosztu budowy, który wyniósł 224 506,08 zł.

sierpień 2016

Park składa się łącznie z 41 przeszkód i trzech tras
turystycznych podzielonych według poziomu trudności.
Dwie z nich znajdują się na wysokości 1 metra, pierwsza z nich posiada do pokonania 3 przeszkody, druga 15.
Trzecia trasa znajduje się na wysokości 3 – 5 m. I zawiera
23 przeszkody. Od lipca park linowy zyskał dodatkowo
5 nowych elementów, które znacznie podnoszą poziom
trudności 3 trasy.
Atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Od momentu otwarcia do końca lipca z parku skorzystało 9560 osób.

Obiekt sportowy, znajdujący się w Małpim Gaju,
jest dostępny dla użytkowników nieodpłatnie. Istnieje również możliwość wynajęcia parku linowego
na przyjęcie urodzinowe, do czego zachęca Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wynajęcie parku
na okoliczność urodzin również nie podlega opłacie,
a liczba uczestników przyjęcia jest nieograniczona.
Jedynym warunkiem jest wcześniejsze ustalenie terminu z pracownikami HOSiR.
Park linowy można odwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach 11.00-19.00 i w środy w godzinach
13.00 22.00.
Redakcja
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200 rocznica Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego
7 i 8 maja br. w Hrubieszowie i Dziekanowie odbyły się uroczystości 200 rocznicy
Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Honorowy patronat nad uroczystościami
objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Hrubieszowskie uroczystości rozpoczęły się w sobotę od odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku dawnej siedziby Rady Gospodarczej Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, przy ul. Staszica 9. Następnie w Hrubieszowskim Domu
Kultury odbyła się konferencja z okazji 200. rocznicy utworzenia Towarzystwa
Rolniczego Hrubieszowskiego, którą otworzyli Burmistrz Tomasz Zając i Prezes
Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Jerzy Krzyżewski.
Podczas konferencji Burmistrz Tomasz Zając, Jerzy L. Krzyżewski i Agnieszka
Skubis – Rafalska wręczyli honorowe odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za zasługi dla kultury przyznane Stanisławowi Mielniczukowi oraz
Janowi Czyżewskiemu.
Wręczono również podziękowania za współpracę z Towarzystwem, które
otrzymali: Gmina Wiejska Hrubieszów na ręce
Wójta Jana Mołodeckiego, Gmina Uchanie, Muzeum im. ks. Stanisława
Staszica na ręce Dyrektora Bartłomieja Barteckiego oraz Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Jerzy Krzyżewski. Specjalne
podziękowania od TRH i medalion Stanisława Staszica za
pomoc w organizacji uroczystości otrzymał Burmistrz Tomasz Zając.
Z okazji rocznicy Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie otrzymało dyplomy uznania od Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka i Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.
Kolejnym etapem były prelekcje dr Hanny Krajewskiej
z Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Józefa Olejniczaka Dyrektor Muzeum Stanisława Staszica
w Pile, Jerzego L. Krzyżewskiego – Prezesa TRH, dr Justyny
Wojtiuk z Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Maciej Jasiński z Polskiego Towarzystwa Archiwalnego (PAN) dr Janusza Panasiewicza z Towarzystwa „Renesans” Zamość.

Po konferencji złożono kwiaty pod pomnikiem Stanisława Staszica, a następnie udano się do Muzeum im.
ks. Stanisława Staszica na otwarcie wystawy okolicznościowej. Wieńce złożono również na grobie Mieczysława
Polaczka – Burmistrza Miasta Hrubieszowa i Przewodniczącego Rady Gospodarczej Towarzystwa Rolniczego
Hrubieszowskiego w latach 1915-1918.
Na prośbę Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, które jest sukcesorem i spadkobiercą tradycji
staszicowskich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda, pragnąc podkreślić rangę tego jubileuszu wyraził zgodę na objęcie honorowym patronatem tych uroczystości za co Towarzystwo dziękuje i jest
Panu Prezydentowi bardzo wdzięczne.
Redakcja

Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwości Dookoła Polski z wizytą w Hrubieszowie
W Hrubieszowie uczestnicy rajdu spotkali się
z Zastępcą Burmistrza Martą Majewską. Po powitaniu udali się do siedziby Stowarzyszenia Trzeźwości
„Lumen”, a następnie do Hrubieszowskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, gdzie czekał na nich poczęstunek
i nocleg.
Wieczorem kolarze wzięli udział we Mszy św.
w Kościele Garnizonowym, a nastpnego dnia wyruszyli z Hrubieszowa do Lubaczowa. Rajd zakończyli
6 sierpnia w Raciborzu.
Redakcja
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1 lipca 2016 r. rozpoczął się XVIII Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwości Dookoła Polski. Rajd składał się z 37 etapów (łącznie 3022 km). 29 lipca uczestnicy rajdu dotarli z Chełma do Hrubieszowa.
Na powitanie kolarzy wyjechał Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając, który towarzyszył im przez pewien
odcinek drogi.
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