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Mieszkańcy Hrubieszowa!
E pidemia koronawirusa 

wpływa na życie każdego 
z nas, na życie naszych ro-
dzin, funkcjonowanie szkół 

i zakładów pracy. Osób zarażo-
nych na terenie naszego kraju z 
każdym dniem przybywa. Czuje-
my strach, bezradność i niepew-
ność. Nie wiemy co przyniesie 
jutro, jednak jedno jest pewne 
- Razem możemy więcej! Przed 
nami sprawdzian z empatii i 
odpowiedzialności za drugiego 
człowieka. Stanęliśmy wobec 
zagrożenia wyjątkowego, bo nie-
znanego. Nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć ani jego zasięgu, ani 
czasu trwania, ani skutków jakie 
wywoła.

Kwarantanna to moment, 
w którym hasło #zostanwdo-
mu trzeba traktować poważ-
nie! Odkładamy wszystko, co 
nie jest sprawą życia i śmierci, 
na bok. Nawet jeśli sami nie 

jesteśmy w grupie ryzyka, pa-
miętajmy o tych, którzy w niej 
są. Otoczmy szczególną troską 
seniorów, zwłaszcza tych ob-
ciążonych dodatkowymi scho-
rzeniami – naszych rodziców, 
dziadków, sąsiadów, którym 
nie ma kto pomóc – zróbmy im 
zakupy, wyprowadźmy psa, za-
dzwońmy. Niech nie wychodzą 
z domu, póki nie minie zagro-

żenie. Nie ignorujemy zaleceń! 
Apeluję o rozsądek i sumienne 
przestrzeganie wprowadzonych 
zasad i ograniczeń, bo tylko 
dzięki temu zminimalizujemy 
ryzyko zakażenia siebie, swo-
ich bliskich oraz innych współ-
mieszkańców. Podchodźmy do 
ograniczeń sumiennie i z poko-
rą. W tym trudnym okresie mu-
simy być zjednoczeni i współ-

pracować ze sobą jak nigdy 
dotąd. Jesteśmy odpowiedzialni 
– za siebie i innych! Nie wiemy 
jeszcze, co przyniesie jutro, jed-
nak jedno jest pewne – razem 
sprawiamy rzeczy niemożliwe i 
razem jesteśmy w stanie prze-
trwać, by wyjść z opresji jeszcze 
silniejsi!

Pragnę podziękować wszyst-
kim służbom z terenu naszego 
Miasta zaangażowanym w walkę 
z koronawirusem – pracowni-
kom ochrony zdrowia, którzy są 
na pierwszym froncie w batalii 
o nasze zdrowie i życie, Policji, 
Straży Granicznej, Straży Miej-
skiej, OSP Hrubieszów, służbom 
sanitarnym, pracownikom Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o, 
a zwłaszcza pracownikom Zakła-
du Usług Komunalnych – stoicie 
każdego dnia i nocy na straży 
naszego zdrowia, życia i poczucia 

bezpieczeństwa, narażając własne 
zdrowie i życie. Wasza praca jest 
nieoceniona i zasługuje na ogrom-
ny szacunek. W imieniu własnym 
i każdego mieszkańca naszego 
Miasta - DZIĘKUJĘ!

Szanowni Państwo, wszyscy 
znaleźliśmy się w sytuacji, w 
jakiej nie byliśmy nigdy dotąd, 
trudnej i wymagającej od nas 
wiele wyrzeczeń. To bardzo 
ciężka sytuacja dla wszystkich 
przedsiębiorców, zarówno wła-
ścicieli sklepów, jak również 
dla branży turystycznej, lokali 
usługowych, przewoźników 
czy gastronomii. Jako władze 
samorządowe nie pozosta-
jemy bezczynni i w ramach 
naszych możliwości i kompe-
tencji wprowadziliśmy „Pakiet 
wsparcia dla przedsiębiorców”, 
by w jak największym stopniu 
wspomóc lokalnych przedsię-
biorców ponoszących ogromne 

straty finansowe i jednocześnie 
ochronić miejsca pracy w na-
szym mieście.

Apeluję do Państwa – zacho-
wajcie rozsądek i odpowiedzial-
ność za siebie i innych, pamiętając 
o podstawowych zasadach bez-
pieczeństwa i higieny, a przede 
wszystkim unikając licznych zgro-
madzeń, miejsc publicznych czy 
środków zbiorowego transportu. 
Proszę o sumiennie przestrzega-
nie wprowadzonych zakazów i 
zwrócenie uwagi na to, jak spę-
dzają czas Wasze dzieci. Wszystkie 
niezbędne i aktualne informacje 
dotyczące walki z epidemią znaj-
dziecie Państwo na stronie Urzędu 
Miasta Hrubieszów w zakładce 
KORONAWIRUS.

Uważajcie na siebie i swoich 
bliskich. Zostańcie w domu!

Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa

Marta Majewska

Hrubieszowianie zdają egzamin 
z odpowiedzialności

Szanowni Państwo!

W Samodzielnym Publicz-
nym Zespole Opieki Zdro-
wotnej podjęto działania 
zmierzające do zapewnienia 

bezpieczeństwa naszym pacjentom i 
pracownikom. Zgodnie z procedura-
mi wprowadziliśmy: całkowity zakaz 
odwiedzin w szpitalu, ograniczenie 
przyjęć pacjentów do stanów nagłych i 
stanów zagrożenia życia, wstrzymanie 
zabiegów operacyjnych planowych, 
segregację pacjentów w Izbie Przyjęć, 
poprzez utworzenie stref kwalifikacji 
i izolacji w namiotach, postawionych 
przez Wojsko i WOT, ograniczenie 
wizyt pacjentów w Przychodni Rejo-
nowej, Ośrodkach Zdrowia oraz Noc-
nej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, 
jednocześnie wskazując możliwość 
korzystania z teleporad, e-recept i e-
-zwolnień, kwalifikację pacjentów 
(pomiar temperatury i wywiad w 
oparciu o ankietę) wymagających 
bezpośredniego badania lekarskiego, 
czasowe wstrzymanie funkcjonowania 
poradni rehabilitacyjnej, ortopedycz-
nej, kardiologicznej i geriatrycznej, 
wzmożoną dezynfekcję i dekonta-
minację we wszystkich komórkach 
organizacyjnych SP ZOZ w Hrubie-
szowie, ograniczenie wykonywania 
od 6.04.2020  obowiązków pracowni-
czych w innych zakładach pracy, niż 
SP ZOZ w Hrubieszowie, z wyłącze-
niem osób niezbędnych do zachowa-
nia ciągłości opieki medycznej.

W związku z pandemią znacznie 
wzrosło zapotrzebowanie na środki 
ochrony osobistej pracowników i pre-
paraty dezynfekcyjne. W odpowiedzi 
na nasz apel otrzymaliśmy ogromne 
wsparcie, zarówno finansowe jak i ma-
terialne. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
zapewnić bieżące, bezpieczne funkcjo-
nowanie SP ZOZ-u. 

Wdrożone przez nas procedury bez-
pieczeństwa w Szpitalu i Przychodni 

Rejonowej pozwalają nam znacznie 
ograniczyć możliwość wystąpienia za-
każenia koronawirusem. W obecnej 
sytuacji epidemiologicznej w naszym 
kraju notuje się znaczny wzrost zaka-
żeń i zgonów, a przewidywany szczyt 
może nastąpić z końcem kwietnia i w 
maju 2020 roku. Hrubieszowski szpital 
nie był przewidywany do leczenia osób 
z objawami i potwierdzonym zakaże-
niem COVID-19. Dlatego też każdy 
przypadek potwierdzonego/wykryte-
go zakażenia w szpitalu może skutko-
wać czasowym wstrzymaniem przyjęć 
na oddziały, przenoszeniem pacjentów 
do innych szpitali i kwarantanną lub 
izolacją personelu medycznego. Pa-
miętajmy, że oprócz epidemii COVID-
19, w dalszym ciągu realizujemy ho-
spitalizacje pacjentów wymagających 
leczenia stacjonarnego, a wystąpienie 
zakażenia może spowodować znacz-
ne utrudnienia w realizacji świadczeń 
zdrowotnych. 

Zwracamy się z prośbą o przestrze-
ganie wszystkich zaleceń i wytycznych, 
które poprawią nasze wspólne bezpie-
czeństwo. Życzymy wszystkim Pań-
stwu zdrowia i odpowiedzialności w 
tym trudnym okresie, bo niestety naj-
gorszy czas jeszcze przed nami. 

Dariusz Gałecki
dyrektor hrubieszowskiego SP ZOZ

Dotychczas nie stwierdzili-
śmy przypadków niestoso-
wania się do kwarantanny. 
Od momentu obowiązko-

wej kwarantanny dla wszystkich 
osób powracających z zagranicy, 
powiat hrubieszowski w porów-
naniu do ościennych notuje nie-
znaczną liczbę osób poddanych 
kwarantannie. Początkowo było 
to 340, w weekend niecałe 300, 
a obecnie to 274 osób. W mi-
niony weekend przy współpracy 
ze Strażą Miejską i Wojskiem 
Obrony Terytorialnej prowadzo-
no działania weryfikujące prze-
strzeganie zakazów, nakazów i 
obowiązków nałożonych przez 
państwo. Widać, że mieszkań-
cy w dużej mierze przestrzegają 
wprowadzonych obostrzeń. Za-
uważono znaczny spadek ruchu 
pieszego i kołowego. W week-
end policjanci ujawnili ponad 
30 przypadków niestosowania 
się do zakazów przemieszczanie 
się i grupowania. Bardzo dobra 
współpraca pomiędzy lokalnymi 

służbami i instytucjami, wspólne 
służby ze Strażą Miejską i WOT-
-em oraz odpowiedzialne zacho-
wanie mieszkańców sprawiają, że 
podejmujemy skuteczną walkę 
o bezpieczeństwo nasze i na-
szych rodzin. Nadchodzi okres 
świąt, który zwykle spędzamy w 
gronie rodziny i bliskich. Jednak 
teraz sytuacja jest dla wszystkich 
nietypowa. Zapowiada się ładna 
pogoda, co może skłaniać do 
wyjścia na zewnątrz. Policjanci i 
inne służby w tym okresie będą 
pracować wyjątkowo. Będzie 
więcej patroli, wspólne służby z 
żołnierzami WOT i Strażą Miej-
ską. Będziemy nadal wykorzysty-
wali drona, który sprawdza się w 
czasie wiosennych dni. Apeluje-
my do wszystkich - zadbajmy o 
bezpieczeństwo swoje i innych. 
Bądźmy odpowiedzialni i zo-
stańmy w domu.

Komendant Powiatowy  
Policji w Hrubieszowie

 p.o. mł. insp. Ryszard Wasiak

Od 15 marca br. ruch 
graniczny w Zosinie 
został zawieszony do 
odwołania. Sytuacja 

ta spowodowała ogranicze-
nie ruchu cudzoziemców 
zarówno w Hrubieszowie 
jak i całym powiecie hrubie-
szowskim, co znacznie ogra-
nicza możliwość zakażenia 
wirusem COVID – 19. Od 
momentu ogłoszenia stanu 
epidemii w Polsce, Placów-
ka SG w Hrubieszowie nie 
odnotowała przypadków 
związanych z przekrocze-
niem granicy państwowej 
wbrew przepisom. W dal-
szym ciągu funkcjonuje ko-
lejowe przejście graniczne 
Hrubieszów-Włodzimierz 
Wołyński. Tu jednak odby-
wa się tylko ruch towaro-
wy. Funkcjonariusze Straży 
Granicznej podczas służby 
spotykali się z próbami węd-
kowania na Bugu. W takich 
przypadkach pouczamy o 

obowiązujących przepisach, 
dotyczących zakazu prze-
mieszczania się w celach 
innych niż zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb zwią-
zanych z bieżącymi sprawa-
mi życia codziennego. W 
przypadkach uporczywego 
niestosowania się  do zaka-
zu, nakładamy grzywnę w 
drodze mandatu karnego 
bądź kierujemy sprawę do 
sądu. Funkcjonariusze Pla-
cówki SG w Hrubieszowie 
wychodząc do służby, są 
dobrze przygotowani i wy-
posażeni w środki ochrony 
osobistej, tak aby sprawnie 
działać w obecnej sytuacji 
zagrożenia epidemiologicz-
nego. Wszystkie działania 
podejmujemy zgodnie z 
procedurami określonymi 
przez Państwowego Inspek-
tora Sanitarnego. 

Komendant PSG  
w Hrubieszowie

ppłk SG Dariusz Łopocki
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W walce z pandemią
K oronawirus wciąż daje 

się nam wszystkim we 
znaki. Liczba zakażonych 
w całym kraju rośnie, a 

media codziennie informują o 
tym, jak należy się zabezpieczać 
przed wirusem. Władze Hru-
bieszowa od samego początku 
pandemii prowadzą intensywną 
kampanię informacyjną o sy-
tuacji w mieście. Jak wiadomo, 
zamknięte są wszystkie pla-
cówki oświatowe i kulturalne. 
Nie można korzystać z placów 
zabaw, parków. Wszystkie służby 
odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo są postawione w stan naj-
wyższej gotowości i pracują na 
pełnych obrotach.

W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców, burmistrz Hru-
bieszowa postanowiła przepro-
wadzić prewencyjną dezynfekcję 
miasta. To  jedno z działań, które 
zapobiega rozprzestrzenianiu się 
wirusa. 

- W ubiegłym roku, odko-
marzając miasto korzystaliśmy 
z firmy zewnętrznej – mówi 
Marta Majewska. - W tym roku 
kupiliśmy już sprzęt na nasze 
potrzeby. Są to specjalistyczne 
opryskiwacze plecakowe, które 
dobrze sprawdzają się w tym 
trudnym dla wszystkich okresie 
pandemii.

Pracownicy odkazili już miej-
skie ławki, przystanki i place 
zabaw. Miasto zapewnia, że ma 
na razie wystarczającą ilość środ-
ków dezynfekujących. 

Mimo zamkniętych szkół, 
uczniowie uczą się zdalnie. Nie 
wszyscy jednak posiadają od-
powiednie do nauki laptopy czy 
tablety. Miasto zamówiło już 
dla nich odpowiedni sprzęt. W 
ubiegłym tygodniu odbyły się 
również (w większości online) 
próbne egzaminy ósmoklasistów. 
W SP nr 1 – 74, SP nr 2 – 27 i w SP 
nr 3 – 47 uczniów. 

Mieszkańcy miasto nie po-
zostali także obojętni na apel o 
pomoc w szyciu masek ochron-
nych. Zakup i dystrybucja mate-
riałów jest możliwa dzięki licz-
nym sponsorom. Pomysłodawcą 
i koordynatorką akcji jest Wioleta 
Skoczylas. Wolontariusze zrze-
szeni są w grupie Pomagamy - 
Hrubieszów i okolice. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
są zaangażowani w pomoc na-
szym mieszkańcom!

Miasto wspomoże także fi-
nansowo hrubieszowski szpital. 
Zakupione zostały przyłbice, 
które zostaną przekazane na-
szym służbom na pierwszej linii 
walki z koronawirusem. Do 
działań prewencyjnych włączyła 
się również Straż Miejska, której 
funkcjonariusze patrolują mia-
sto, podając aktualne komunika-
ty o zagrożeniu. 

Od 4 kwietnia przestał obo-
wiązywać zakaz handlu na 
targowisku „Mój Rynek” przy 
ul. Kruczej. Na targowisku jest 
możliwy handel artykułami 
żywnościowymi, płodami rol-
nymi oraz nasionami i sadzon-
kami roślin. Handel odbywa się 
we wtorki, piątki i soboty. Tar-
gowisko przy ulicy Kolejowej i 
bazar przy ulicy Ludnej pozo-
stają zamknięte. Należy pamię-

tać o zachowaniu szczególnej 
ostrożności – co najmniej 1,5 
metrowej odległości i korzysta-
nia w miarę możliwości z płat-
ności bezgotówkowej. 

Stowarzyszenie „JESTEM” 
im. św. Jana Bosko w Hru-
bieszowie we współpracy i 
przy wsparciu miasta Hru-
bieszowa organizuje zbiórkę 
pieniędzy  na  zakup śro d-
ków ochrony indywidualnej 

dla wszelkich służb z terenu 
miasta włączonych w walkę z 
wirusem i dbających o nasze 
bezpieczeństwo. Apelujemy 
do mieszkańców Hrubieszo-
wa, lokalnych przedsiębior-
ców i wszystkich, którzy chcą 

udzielić pomocy - jeśli ko-
chasz nasze miasto i naszych 
mieszkańców #ZostańwDo-
mu, ale nie siedź bezczyn-
nie i  wesprzyj tych, którzy 
ratują nasze życie oraz dbają 
o zdrowie i bezpieczeństwo 

każdego z nas. Wszyscy soli-
darnie włączmy się do zbiór-
ki !!!

Numer Rachunku Bankowego:
19 1240 2829 1111 0010 5704 
0245

Strażacy OSP Hrubieszów Paweł Małecki i Hubert Zubko dostarczyli partię materiałów 
dla wolontariuszy z terenu miasta Hrubieszów i powiatu hrubieszowskiego, którzy 
wyrazili chęć szycia maseczek ochronnych w związku z panującą pandemią wirusa 
SARS-CoV-2.

Pracownicy odkazili już 
miejskie ławki, 
przystanki i place zabaw.

Infolinia całodobowa  
o postępowaniu w sytuacji 
podejrzenia zakażenia 
koronawirusem  800 190 590.
Hrubieszowski sanepid pełni 
całodobowy dyżur 
telefoniczny pod numerem 
509 671 579.

Od 16 marca, budynki 
Urzędu Miasta Hrubieszów 
są dostępne wyłącznie dla 
pracowników. Prosimy, by 
załatwianie spraw 
urzędowych odłożyć w czasie. 
Apelujemy, by z urzędnikami 
kontaktować się za 
pośrednictwem internetu lub 
telefonicznie:
telefon kontaktowy do 
urzędu: (84) 696 23 80
e-mail: 
um@miasto.hrubieszow.pl
adres skrzynki ePUAP: 
/5ygqup835c/skrytka
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Podsumowanie akcji

Jestem stąd.  
Z Hrubieszowa!

„#HrubieszówJestemStąd” – tak nazywa 
się kampania wizerunkowa naszego mia-
sta, którą rok temu zainicjowała burmistrz 
Hrubieszowa. - Celem akcji jest budowanie i 
umocnienie wśród dzieci i młodzieży poczu-
cia lokalnej tożsamości oraz uświadomienie, 
że stąd pochodzą i tutaj zawsze mogą wrócić 
– wyjaśnia Marta Majewska. – W ramach 
kampanii prowadzimy działania skierowane 
zarówno do najmłodszych hrubieszowian 
i ich rodziców, jak również do tych, którzy 
przekraczają próg pełnoletności. 

Najmłodsi mieszkańcy Hrubieszowa już 
„zaznaczyli” swoją obecność w mieście. 
Ich rodzice posadzili dotychczas pięćdzie-
siąt drzewek na terenie Hrubieszowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Każde z nich 
jest poświęcone konkretnemu maluchowi. 
Podczas pierwszej edycji akcji – wiosną ub. 
r. – wzięło w niej udział 11 rodzin, w kolej-
nej już 39. Każde dziecko otrzymało również 
upominek. 

To nie wszystko. Kampania wizerunkowa 
jest również skierowana do starszych. 89 miesz-
kańców Hrubieszowa, którzy po 1 stycznia 
2019 r. ukończyli osiemnaście lat, otrzymało od 
burmistrz miasta wyjątkowy prezent - wieczne 
pióro z grawerem oraz list gratulacyjny. 

O szczegółach akcji można się dowiedzieć się 
w urzędzie miasta pod nr tel. 84 969 23 80, wew. 
25, 41 lub 56. 

Przegląd miejskich inwestycji 

Co się w mieście buduje?

Nowość: e-usługa

Klikasz i załatwiasz
M asz do załatwienia urzędową 

sprawę? Nie musisz już robić 
tego osobiście. Wystarczy 
dostęp do internetu - bez ko-

nieczności dostarczania dokumentu 
w postaci papierowej. Gmina miejska 
Hrubieszów uruchomiła już E-plat-
formę elektronicznej administracji. 
Powstała ona w ramach projektu „Cy-
frowy Urząd w Twoim domu - Elektro-
niczna administracja blisko Mieszkań-
ców Miasta Hrubieszowa”, dofinanso-
wanego ze środków UE w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego.

Zintegrowana platforma wymia-
ny danych dostępna jest pod adresem 
https://e-platforma.miasto.hrubieszow.
pl i umożliwia interesantom korzy-
stanie m.in. z następujących e-usług 
jak m.in.: elektroniczna obsługa rady, 

podatki, nieruchomości i planowanie 
przestrzenne, woda i ścieki, gospodar-
ka odpadami, usługa elektronicznego 
dziennika, system zarządzania obsługi 
petentów, zgłoszenie awarii, usterki, 
problemu, ubezpieczenie społeczne, 
ochrona zdrowia. Dostępne są także 
takie usługi jak e-przedsiębiorca, e-kon-
sultacje, e-obywatel.

 Celem projektu jest zwiększenie 
wykorzystania e-usług publicznych 
oraz wzrost dostępności e-usług dla 
mieszkańców Hrubieszowa. Całkowita 
wartość tego projektu to ponad 2,5 mln 
zł, z czego dofinasowanie wyniosło 2,1 
mln zł. 

Wszelkie problemy prosimy zgłaszać 
w ramach wsparcia technicznego 
serwisu (+48) 503-040-077 / serwis@
infosoftware.pl

Jeśli nie będzie opóźnień, inwestycja będzie oddana  
do użytku w 2022 r.

W centrum miasta wciąż trwa remont i adaptacja 
lokali w Sutkach, które są własnością miasta.

M imo pandemii, która 
paraliżuje nasz kraj, 
wciąż trwają prace 
na najważniejszych 

miejskich inwestycjach. Tak jest 
m.in. na budowie basenu przy ul. 
Żeromskiego, na której roboty 
przebiegają zgodnie z planem; 
obecnie trwają prace przy zbro-
jeniu tzw. podbasenia. 

Trwają też prace na ulicach 
Storczykowej, Konwaliowej i Tu-
lipanowej z przebudową dwóch 
skrzyżowań, budową chodników, 
kanalizacji deszczowej i zjazdów 
do posesji i oświetlenia ulicznego; 
wkrótce zakończy się także budo-
wa dróg w ul. Gródeckiej.
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Umowa  z Krakowem 

C hodzi o Politechnikę 
Krakowską, z którą mia-
sto podpisało umowę 
partnerską. - Jej celem 

jest współpraca na rzecz zrów-
noważonego wykorzystania 
zasobów krajobrazowych oraz 
ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytkowego Hru-

bieszowa, w tym zwiększanie 
dostępności przestrzeni miej-
skiej dla mieszkańców gminy 
– podkreśla burmistrz Marta 
Majewska. 

Umowę z miastem podpisała 
dr inż. arch. Izabela Sykta z Wy-
działu Architektury Politechniki 
Krakowskiej.

FO
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5-6 marca bur-
mistrz Marta 
M a j e w s k a 
uczestniczyła 

w XLIII Zgromadzeniu Ogól-
nym Związku Miast Polskich, 
we Wrocławiu. Hrubieszów 
był po raz pierwszy na Zgro-
madzeniu Ogólnym ZMP. 
Burmistrz Hrubieszowa po-
wierzono funkcję przewodni-
czącej komisji uchwał i wnio-
sków, w której pracowała wraz 
z prezydentem Częstochowy - 
Krzysztofem Matyjaszczykiem 

i prezydentem Sosnowca - Ar-
kadiuszem Chęcińskim.

Pierwszy dzień poświęcono na 
podsumowanie aktywności ZMP 
w minionym roku, odbyły się roz-
mowy m.in. o bieżących wyzwa-
niach i problemach samorządów.

Drugiego dnia spotkania de-
legaci wzięli udział w konferencji 
programowej. Rozmawiali m.in. 
o możliwościach rozwoju miast 
w kontekście rosnących obciążeń 
finansowych oraz o wyzwaniach 
globalnych, przed jakimi stoi sa-
morząd miejski.

D obiega końca budowa 
placu manewrowego pod 
mini-miasteczko ruchu 
drogowego przy Szkole 

Podstawowej nr 3. Inwestycja 

powstaje w ramach budżetu oby-
watelskiego. Wykonawcą robót 
jest hrubieszowska firma: Produ-
cent Materiałów Budowlanych 
Jacka Szumiaty.

Po zakończeniu prac ziem-
nych, plac będzie wyposa-
żony w niezbędne elementy 
oznakowania, na co szkoła 
będzie starać się pozyskiwać 

dodatkowe fundusze. Dzię-
ki tej inwestycji dzieci będą 
mogły dobrze przygotować 
się do egzaminu na kartę ro-
werową. 

Z powodu pandemii będą ulgi i raty

Miasto pomoże 
przedsiębiorcom
W związku z wpro-

wadzeniem stanu 
zagrożenia emide-
micznego na terenie 

kraju, związanego z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa 
SARS-CoV-2, burmistrz Marta 
Majewska postanowiła wyjść 
naprzeciw problemom, z jakimi 
mogą się w tym czasie zmagać 
przedsiębiorcy i wprowadzić 
dla nich różne formy wsparcia. 
Mając na względzie skutki go-
spodarcze wynikające  z obecnej 
sytuacji w kraju w obliczu pan-
demii koronawirusa burmistrz 
wprowadza program gospodar-
czy pod nazwą “Pakiet wsparcia 
dla przedsiębiorców”.

W praktyce oznacza to, że w 
uzasadnionych i wykazanych fak-
tycznie przypadkach - na wnio-
sek podatnika - będzie korzystać 
z art. 67a §1 ordynacji podatko-
wej w zakresie:

- odroczenia terminu płatności 
podatku lub rozłożenia podatku 
na raty,

- odroczenia lub rozłożenia na 
raty zaległości podatkowej wraz z 
odsetkami za zwłokę lub odsetka-
mi od nieuregulowanych w ter-
minie zaliczek na podatek,

- umorzenia w całości lub w 
części zaległości podatkowych, 
odsetek za zwłokę.

- podatek od nieruchomości, 
podatek od środków transpor-

tu, podatek rolny, podatek leśny 
oraz umowy najmu - odraczanie 
płatności w czasie, a w wyjąt-
kowych sytuacjach zawieszenie 
płatności

- Obecna sytuacja jest bardzo 
ciężka dla wszystkich przed-
siębiorców – podkreśla Marta 
Majewska. - Nie tylko dla wła-
ścicieli sklepów, ale również 
dla branży turystycznej, lokali 
usługowych, gastronomii czy 
przewoźników. Jako władze sa-
morządowe nie pozostaniemy 
jednak bezczynni i w ramach 
naszych możliwości i kompe-
tencji będziemy starali się wpro-
wadzić ulgi i ułatwienia, by w 
jak największym stopniu pomóc 

przedsiębiorcom i chronić miej-
sca pracy w naszym mieście. W 
związku z zagrożeniem pande-
micznym większość lokalnych 
przedsiębiorców postanowiła 
wstrzymać swoją działalność 
gospodarczą, generując w ten 
sposób straty finansowe, które 
zachwieją gospodarką danego 
przedsiębiorstwa, jednocześnie 
utrzymując zatrudnienie na 
dotychczasowym poziomie. Po-
wyższe założenia mają na celu 
wsparcie takich osób. Każda 
sprawa będzie rozpatrywana in-
dywidualnie na wniosek.

• Więcej informacji – na stro-
nie Um HrUbieszóW

Powstaje plac manewrowy   
Hrubieszów 
jest w związku…
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Będzie szach mat  
– będzie puchar

M arta Majewska, bur-
mistrz Hrubieszowa 
podpisała umowę z 
firmą MP Szach, któ-

rej celem jest zorganizowanie 
piętnastu szachowych turniejów 
o puchary burmistrza w szko-
łach podstawowych na terenie 
miasta. Przedsięwzięcie ma na 
celu popularyzację i naukę gry 
w szachy oraz wyłonienie i do-
skonalenie reprezentacji szkół 

do rozgrywek powiatowych i 
wojewódzkich. Turnieje roz-
grywane będą w trzech grupach 
wiekowych z podziałem na 
dziewczęta i chłopców: młodzi-
cy (klasy I-III), juniorzy młodsi 
(klasy IV-VI) i  juniorzy (klasy 
VII-VIII)

Zwycięzców poznamy na za-
kończenie rozgrywek Grand Prix 
2020, a najlepsi szachiści otrzy-
mają puchary i medale.

Tegoroczna Bitwa 
nad Bugiem odwołana

T o miała być kolejna atrak-
cja, która z pewnością 
ściągnęłaby do Hrubie-
szowa tłumy turystów. 

Niestety, z uwagi na pandemię 
koronawirusa, tegoroczna im-
preza zaplanowana na 27-28 
czerwca, się nie odbędzie. Or-
ganizatorzy postanowili, że 
z uwagi na bezpieczeństwo 
zarówno wykonawców i od-
wiedzających, wydarzenie to 
powinno zostać odwołane i 
przełożone na przyszły rok. W 
imprezach plenerowych o tak 
dużym zasięgu biorą udział od-
twórcy z wielu zakątków Polski, 

a także z zagranicy. Podobnie, 
przyjeżdżający do nas goście, 
pokonywali nieraz setki kilo-
metrów, by skorzystać z naszej 
oferty kulturalnej.

- Nie sposób w tej chwili nawet 
myśleć o rozrywce, skoro sto-
imy przed dużo ważniejszymi 
wyzwaniami. Samorządy muszą 
sprostać trudnym wymaganiom 
przystosowania zaplecza me-
dycznego, a służby mundurowe 
są w ciągłej gotowości na rozkazy 
zdecydowanie inne niż zorga-
nizowanie zaplecza dla imprezy 
plenerowej – podkreślają organi-
zatorzy. 

Wieści z sesji
27 lutego, na sesji rady 

miejskiej odbyło się 
oficjalne pożegnanie 
Emilii Feliksiak (na 

zdjęciu) dotychczasowej dyrek-
tor Hrubieszowskiego Domu 
Kultury.  Nową dyrektor HDK-u 
została Grażyna Temporowicz. 
Jest ona absolwentką Akademii 
Rolniczej w Lublinie. Ukończyła 
2-letni kurs tańca II stopnia ze 
specjalizacją taniec ludowy oraz 
Państwową Szkołę Muzyczną w 
Przemyślu. W trakcie studiów 
tańczyła w Zespole Pieśni i Tańca 
Akademii Rolniczej w Lublinie. 
Po ukończeniu studiów założy-
ła Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Hrubieszowskiej. Od początku 
swojej kariery zawodowej (od 33 
lat) związana jest z Hrubieszow-
skim Domem Kultury. Jest cho-
reografem, instruktorem tańca, 
animatorem kultury, trenerem i 
pedagogiem.

Podczas sesji wręczone zosta-
ły również nagrody i podzięko-
wania sportowe: dla Julii Janiak 
za zajęcie VI miejsca w kategorii 
+81 kg na Mistrzostwach Euro-
py Juniorek oraz trenera Leszka 
Tarnawskiego za pracę i poświę-
cenie włożone w przygotowanie 
zawodniczki do mistrzostw Eu-
ropy. Gratulacje i podziękowa-
nia otrzymali również hrubie-
szowscy modelarze: Piotr Wie-
losz-Hałasa za zdobycie tytułu 
drużynowego mistrza świata 
w klasyfikacji generalnej na 
Mistrzostwach Świata Modeli 
Swobodnie Latających F1ABC 
w USA oraz Dominik Skwarek 
za reprezentowanie Polski w 
klasie modeli szybowców F1A 
na Mistrzostwach Europy w 
Macedonii.

27 marca odbyła się kolejna 
sesja rady miasta, która z uwagi 
na pandemię ograniczyła się do 
podjęcia uchwał niezbędnych do 
funkcjonowania miasta z zacho-
waniem wszelkich możliwych 
środków ostrożności.  

Hrubieszów podpatruje Norwegów

Miliony do zdobycia
D okładnie czterdzieści mi-

lionów złotych. Tyle mo-
żemy uzyskać z funduszy 
norweskich na rozwój na-

szego miasta w ramach projektu 
„Rozwój Lokalny”. Co ważne, nie 
musimy mieć żadnego wkładu 
własnego. Pieniądze mogą być 
przeznaczone na inwestycje oraz 
wsparcie działań społeczno-go-
spodarczych. Hrubieszów zna-
lazł się już w ostatnim etapie tego 
projektu.  

W związku z tym, burmistrz 
Marta Majewska, wraz z inny-

mi samorządowcami z Polski, 
uczestniczyła w trzydniowej wi-
zycie studyjnej w Norwegii, gdzie 
spotkała się m.in. z ambasador 
RP w tym kraju.

W ramach wizyty odbyły się 
rozmowy z przedstawicielami 
norweskich miast oraz eksper-
tami, w celu realizacji hrubie-
szowskiego projektu finalnego. 
Uczestnicy spotkania poznali 
rozwiązania, jakie stosuje się w 
systemie norweskim, dotyczące 
m.in.: planów rozwoju miasta i 
zagospodarowania terenu, zasad 

etycznych, służby zdrowia, kon-
troli, zarządzania i audytu w gmi-
nach.

Nabór wniosków, z uwagi na 
pandemię został przesunięty na 
30 października 2020 r. Dofinan-
sowanie będzie można otrzymać 
jedynie na kompleksowe projekty.

- Liczę na wsparcie i aktyw-
ność mieszkańców – mówi Marta 
Majewska. – Możemy wspólnie 
powalczyć o to dofinansowanie. 
Zapewniam, że każdy projekt 
zgłoszony przez mieszkańców 
dokładnie przeanalizujemy. Burmistrz Marta Majewska wśród samorządowców w Norwegii
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Dyskutowali  
o euroregionie

B urmistrz Marta Ma-
jewska uczestniczyła w 
konferencji „Eurore-
gion Roztocze – szansą 

na rozwój pogranicza polsko-
-ukraińskiego”, podczas której 
został podpisany list intencyj-

ny w sprawie jego utworze-
nia. Jednym z argumentów za 
powstaniem takiego obszaru 
była decyzja ekspertów UNE-
SCO o ustanowieniu trans-
granicznego rezerwatu biosfe-
ry „Roztocze”.

MOPS

Wsparcie  
dla potrzebujących

C zterdzieści pięć osób z 
Hrubieszowa uczestniczy 
w projekcie mającym na 
celu wzrost aktywności 

społeczno-zawodowej oraz po-
prawę dostępu do rynku pracy. 
Projekt, realizowany przez hru-
bieszowski Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej jest skie-
rowany do osób wykluczonych 
lub zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym. Roz-
począł się w październiku ub. r. 
i potrwa do października 2022 r. 

w ramach programu rewitalizacji 
Hrubieszowa na lata 2017-2023.

Wartość projektu  to ponad 
813 tys. zł, w tym dofinansowanie 
wynosi 691,8 tys. zł. Uczestni-
cy projektu biorą udział m.in. w 
warsztatach zawodowych, hobbi-
stycznych, treningu umiejętności 
i kompetencji społecznych, tera-
pii rodzinnej i szkoleniach zawo-
dowych.

Realizacja projektu ma na celu 
zmniejszenie odsetka osób korzy-
stających z pomocy społecznej. 

Zmiany w radzie

M ateusz Partyka (I LO) 
oraz Renata Migas 
(ZS nr 1) – to nowi 
radni Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Hrubieszo-

wie. W radzie zastąpili dwóch 
innych radnych – Oliwię Ja-
worską (zrzekła się mandatu) 
oraz Patryka Grenia (zmiana 
szkoły).   

Obrady druhów

W świetlicy remizy OSP 
Hrubieszów odbyło 
się walne zebranie 
sprawozdawcze. Jej 

uczestnicy wysłuchali spra-
wozdania z działalności OSP w 
2019 r.  oraz poznali plan dzia-
łalności i plan finansowy na 
2020 r. Ponadto  wręczono me-
dale za Zasługi dla Pożarnictwa. 
Złote odznaczenia otrzymali 
druhowie: Tadeusz Garaj oraz 
Grzegorz Wojtiuk, zaś brązo-
wym Mariusz Warecki. 

Odznaczenia „Wzorowy Stra-
żak” otrzymali druhowie: Marek 
Maciejczyk, Zenon Traczuk oraz 
Maja Pukaluk. Podziękowanie za 
wzorową współpracę otrzymała 
również  burmistrz Marta Majew-
ska. OSP uhonorowała również 

Henrykę Letnianczyn, przewod-
niczącą hrubieszowskiego osiedla 
„Zielone” za długoletnią współpra-
cę na rzecz mieszkańców.

Druhowie OSP Hrubieszów 
zajęli wysokie lokaty w statysty-
kach udziałów w akcjach ratow-
niczych na terenie województwa 
i powiatu. Paweł Wojciechowski,  
zastępca burmistrza podziękował 
strażakom za trud i ofiarną służbę, 
wyróżniając najaktywniejszych 
członków: Grzegorza Wojtiuka, 
Jarosława Wojtiuka, Marka Ma-
ciejczyka i Pawła Małeckiego. 
Podziękowania otrzymał również 
druh Daniel Zubko, który wykazał 
się szczególnym  zaangażowaniem 
w służbę, spotykając na swojej dro-
dze sytuacje, w których należało 
podjąć czynności ratownicze.

Miasto wspiera 
Amazonki

6500 zł – taka kwota widnie-
ją na umowie, którą burmistrz 
Marta Majewska przekazała 
Stanisławie Aranowskiej, pre-
zes Stowarzyszenia Amazonki. 
Pieniądze będą przeznaczone na 

rehabilitację pacjentów onkolo-
gicznych. 

Hrubieszów od lat wspiera or-
ganizacje pozarządowe działające 
na terenie miasta w zakresie pro-
filaktyki zdrowia.

Nowa skarbnik w mieście

Rada Miejska w Hrubieszowie 
powołała Martę Woźnicę 
na stanowisko Skarbnika 
Miasta Hrubieszowa. Do-

tychczasowa skarbnik,  Halina 
Kuranc przeszła na emeryturę. 
Marta Woźnica jest absolwentką 
Uniwersytetu Marii-Curie Skło-
dowskiej w Lublinie. Ukończyła 

prawo, a także studia podyplomo-
we w zakresie ekonomii o specjal-
ności rachunkowość.

Posiada ponad 17-letnie do-
świadczenie zawodowe, w tym  
ponad 7-letnie doświadczenie w 
administracji samorządowej na 
stanowiskach związanych z księgo-
wością. 
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Taaakie jaja w HDK-u

Przegląd kabaretów  
w Hrubieszowie

W H r u b i e s z o w s k i m 
Domu Kultury – pod 
patronatem burmistrz 
miasta - odbył się festi-

wal kabaretowy „Taaakie Jaja na 
Kresach – Ogólnopolski Przegląd 
Kabaretów Autorskich” połączony 
z 20-leciem Kabaretu Szara Emi-
nencja.

To już druga tego typu impreza 
w mieście. Na scenie wystąpiły trzy 
kabarety: Kabaret Trzecia Strona 
Medalu z Krakowa, Kabaret Bez 
Próby z Kielc Kabaret i PKS z Lu-
blina.

Poza konkursem wystąpiły: Ka-
baret z Konopi-Kielce oraz Kabaret 
Szara Eminencja.

Jury postanowiło przyznać:
- I miejsce i nagrodę (3 tys. zł) 

burmistrz Hrubieszowa w wyso-
kości 3 000 zł Kabaretowi Trzecia 
Strona Medalu 

- II miejsce i nagrodę (2 tys. zł) 
starosty powiatu hrubieszowskie-
go Kabaretowi Bez Próby 

- III miejsce i nagrodę (1 tys. zł) 
wójta gminy Hrubieszów Kabare-
towi PKS 

Podczas festiwalu, świętowano 
również jubileusz 20-lecia Kaba-
retu Szara Eminencja. Z tej okazji 
burmistrz Marta Majewska prze-
kazała jubilatom list gratulacyjny 
oraz życzenia dalszej twórczości.

Kabaret „Szara eminencja” z 
Werbkowic powstał w 2000 r. Za-

łożycielem i kierownikiem arty-
stycznym kabaretu jest Sławomir 
Stasiuk.  Kabaret ma na swoim 
koncie wiele publicznych koncer-
tów oraz nagród i wyróżnień. 

Organizatorami festiwalu byli: 
Kabaret Szara Eminencja oraz Sto-
warzyszenie KULTURA NA KRE-
SACH, Urząd Miasta Hrubieszów, 
Starostwo Powiatowe oraz Gmina 
Hrubieszów

Sponsorami wydarzenia byli:
Zajazd Dworek – Mircze
Jerzy Rybczyński - hurtownia 

art. spożywczo-przemysłowych 
Werbkowice

Emeritus - Kompleksowe Ubez-
pieczenia

ARS - piekarnia i cukiernia
Adam Kurantowicz - Masarnia 

z Ubojnią
Gniecki - Hotel & Restaurant
Browar Sulewski
HYDRO-MET
P.P.U.H STER-TOR
Pracownia BRUNO
TRANSWAY
WIST-Drączkowski
Agencja Ubezpieczeniowa 

Maria Łukowiec- Zamość
KOT-METAL sp. z o.o.
Michał Miścior
Kablowtór 
Patronat Medialny: TVP 3 Lu-

blin, Kronika Tygodnia, lubiehru-
bie.pl, Radio RTM – Staszic Hru-
bieszów

Kobiety doradzą

Burmistrz Marta Majewska 
powołała Hrubieszowską 
Radę Kobiet. Rada stanowi 
kolegialny organ pomoc-

niczy burmistrza o charakterze 
opiniodawczym i doradczym w 
zakresie polityki rodzinnej, spo-
łecznej oraz spraw związanych z 
sytuacją kobiet w Hrubieszowie.

Do zadań rady należy m.in. 
inicjowanie, współorganizowa-
nie i wspieranie wydarzeń o cha-
rakterze społecznym, monitoro-
wanie działań miasta pod kątem 
realizowania polityki rodzinnej, 
społecznej (m. in. udzielonego 
wsparcia, dostępności żłobków, 

przedszkoli, przemocy wobec ko-
biet, itp.)

W skład rady zostały powo-
łane: Stanisława Aranowska, 
Magdalena Bień, Małgorzata Bo-
cheńska, Katarzyna Bryk, Danuta 
Bzdyra, Anna Dąbrowska, Okta-
wia Dudek, Jekaterina Feliksiak, 
Aneta Hołuj, Marta Kuczyńska, 
Marta Lackowska, Henryka Let-
nianczyn, Paula Lewicka, Marta 
Majewska, Małgorzata Malicka-
-Jankowska, Marta Marchlewska, 
Dorota Miazga, Barbara Nowo-
sad-Stadnicka, Sylwia Studziń-
ska, Maryla Symczuk i Anna Wi-
śniewska.

Hrubieszów w strefie

J ak ulepszyć przekaz in-
formacji kierowanych do 
przedsiębiorców, zwolnie-
nia podatkowe i dodatkowe 

ulgi stosowane przez samorzą-
dy  - to tylko niektóre z tematów 
omawianych podczas spotkania 
przedstawicieli samorządów w 
ramach obszaru Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej EURO-PARK WISŁOSAN, 
które odbyło się w Baranowie 
Sandomierskim. 

Hrubieszów reprezentował Ma-
teusz Drejs, podinspektor ds. ob-
sługi inwestorów i przedsiębiorców 
w Urzędzie Miasta Hrubieszowa.

Agencja Rozwoju Przemysłu 
S.A., która  zarządza EURO-PAR-
KIEM wsparła dotychczas cztery-
sta projektów, w ramach których 
firmy stworzyły 24 tys. miejsc 
pracy. Agencja sfinansowała rów-
nież budowę 8 hal produkcyjnych 
oraz zmodernizowała infrastruk-
turę na kwotę 200 mln zł.

Mamy czujne czujki
W mieście przybył ko-

lejny miernik jako-
ści powietrza. Zo-
stał zamontowany 

przy Szkole Podstawowej nr 3. 
Dzięki niemu możemy dowie-
dzieć się o aktualnym stężeniu 
pyłów, temperaturze, ciśnieniu 
i wilgotności powietrza. Każdy 
z mieszkańców może na bie-
żąco monitorować wskazania 
czujnika na mapie online, na 
której pokazywane są wskaza-
nia urządzenia. Zamontowany 
czujnik jest trzecim funkcjo-
nującym w mieście. W 2018 
r. sensory  zamontowano  na 
budynkach urzędu miasta oraz 
biblioteki przy ul. Unii Horo-
delskiej.

Po spotkaniu z ekspertami

Co nas czeka 
w Hrubieszowie?

„Hrubieszów Jutro” – to nazwa 
panelu, na którym toczyła się dys-
kusja podczas spotkania z udzia-
łem ekspertów w naszym mieście. 
Burmistrz Hrubieszowa zaprosiła 
na to spotkanie nie tylko przedsta-
wicieli zespołu projektowego UM 
Hrubieszów i ekspertów Związku 
Miast Polskich, ale również 

liczną grupę osób związanych z 
naszym miastem.

Na spotkaniu zaprezentowa-
no i zinterpretowano dane sta-

tystyczne  Hrubieszowa z obsza-
rów demografii i rynku pracy. 
Przeanalizowano, jakie skutki 
dla rynku pracy może przynieść 
zmieniająca się struktura wieku 
mieszkańców miasta. Dokona-
no również analizy aktywno-
ści ekonomicznej i społecznej 
mieszkańców. Spotkanie miało 
na celu zdiagnozowanie obec-
nej sytuacji Hrubieszowa w 
kontekście planowanych dzia-
łań rozwojowych.

- Założeniem spotkania było 
wysłuchanie opinii naszych 
gości m.in. o obecnym i przy-
szłym wizerunku miasta i co 
jest rzeczywistym kierunkiem 
strategicznym Hrubieszowa 
– wyjaśnia Marta Majewska. - 
Uzyskaliśmy sugestie dotyczące 
negatywnych zjawisk społecz-
nych, gospodarczych i środo-
wiskowych, które powodują 
marginalizację miasta oraz pro-
pozycje działań stymulujących 

rozwój lokalny i podnoszących 
jakość świadczonych usług pu-
blicznych. 

Podczas spotkania uczestnicy 
starali się określić jego  najmoc-
niejsze i najsłabsze strony, wska-
zać co jest dla miasta najważniej-
sze. Goście spotkania zwrócili 
uwagę na potencjał miasta, za-
równo te istniejące (położenie, 
czyste środowisko, bezpieczeń-
stwo), jak wymagające rozwinię-
cia (np. turystyka).
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Więcej 
ławek

Urząd Miasta w Hrubieszowie 
zakupił osiem nowych ławek. 
Na prośbę mieszkańców zostały 
ustawione na ul. Basaja (2 szt.), 
Wyzwolenia, Listopadowej, Pił-
sudskiego, Żeromskiego, Mickie-
wicza oraz na trakcie pieszym po-
między ul. Wodną i ul. Rubinową.

O pożarach 
wiedzą wszystko

W sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta Hru-
bieszów odbyły się 
miejskie eliminacje 

do XLIII edycji Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W  e l i m i n a c j a c h  w z i ę l i 
udział uczniowie szkół pod-
stawowych z terenu miasta 
z podziałem na dwie grupy 
wiekowe. W pierwszej grupie 
wiekowej zwyciężył Krzysz-
tof Płaszczewski,  zaś w dru-

giej Wojciech Widz - obaj ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Hrubieszowie. Drugie miejsca 
w swoich grupach wiekowych 
zajęli Jan Węcławik i Michał 
Suchecki, zaś trzecie Adam 
Pawłowski i Karol Kuczyński. 

Dzień Kobiet w HDK-u

8 marca, w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury, odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Paweł Wojciechowski, zastępca burmistrza złożył wszystkim paniom życzenia. Po 
nich, na scenie wystąpił Łukasz Jemioła, który przygotował repertuar specjalnie na tę okazję. Miłą niespodzianką był również mini recital grupy seniorów z Klubu Seniora CZAS.

Wieści z ZK

Pożegnanie 
dyrektora

27 stycznia w świetli-
cy Zakładu Kar-
nego w Hrubie-
szowie odbyła się 

uroczystość pożegnania płk. 
Janusza Krotkiewicza, dyrek-
tora Zakładu Karnego, który 
przeszedł na emeryturę.  Licz-
nie przybyli goście złożyli na 
ręce dyrektora podziękowania 
i wyrazy uznania za lata rzetel-
nej i sumiennie wykonywanej 
pracy. Płk Janusz Krotkiewicz 
zakończył długoletnią służ-
bę, której poświęcił ponad 
28 lat swojego życia. Niezwy-
kła umiejętność zjednywania 
sobie ludzi, życzliwość i spra-
wiedliwość jaką kierował się w 
codziennej służbie na zawsze 
pozostanie w pamięci wszyst-
kich funkcjonariuszy i pra-
cowników cywilnych hrubie-
szowskiej jednostki. Nowym 
szefem zakładu karnego został 
mjr Sławomir Stańczuk.

5 marca z kolei na terenie 
hrubieszowskiej jednostki pe-
nitencjarnej odbyła się uro-
czystość z okazji święta służby 

więziennej. Tegoroczne obcho-
dy przypadły w 101. rocznicę 
powołania więziennictwa. Na 
uroczystości przybyli przed-
stawiciele władz samorządo-
wych, służb mundurowych 
oraz duchowieństwa. W uro-
czystościach wzięła udział Mo-
nika Podolak, sekretarz mia-
sta, która w imieniu burmistrz 
Marty Majewskiej przekazała 
wszystkim funkcjonariuszom 
podziękowania za codzienną i 
bardzo trudną służbę.

Podczas uroczystości zosta-
ły wręczone odznaki „Za za-
sługi w pracy penitencjarnej” 
oraz akty nadania wyższych 
stopni służbowych. Brązową 
odznakę otrzymali: Justyna 
Piwkowska,  specjalista ds. 
obsługi sekretariatu, mł. insp. 
Ryszard Wasiak, p.o komen-
danta KPP w Hrubieszowie 
oraz ppłk SG Dariusz Łopocki, 
komendant PSG w Hrubieszo-
wie. Akty nadania wyższych 
stopni służbowych w korpu-
sie podoficerskim otrzymało  
8 funkcjonariuszy.
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Uczcili pamięć 
młodych patriotów
2 marca w Zespole Szkół nr 

1 w Hrubieszowie została 
odsłonięta tablica poświę-
cona Podziemnej Organi-

zacji Młodzieży Polskiej, zawią-
zanej przez uczniów ówczesnego 
hrubieszowskiego Technikum 
Mechanicznego i Gimnazjum 
Rolniczego. 

Na zaproszenie Instytutu Pa-
mięci Narodowej oraz Zespołu 
Szkół nr 1 w uroczystościach 
udział wzięła Marta Majewska, 
burmistrz Hrubieszowa. Po zło-
żeniu kwiatów pod pamiątkową 
tablicą, uczniowie przedstawi-
li montaż słowno-muzyczny 
oddając hołd członkom Pod-
ziemnej Organizacji Młodzieży 

Polskiej działającej na terenie 
Hrubieszowa; można było także 
obejrzeć wystawę o żołnierzach 
wyklętych.

Podziemna Organizac ja 
Młodzieży Polskiej (POMP) 
działała od września 1949 r. do 
sierpnia 1950 r. Na jej czele stał 
uczeń hrubieszowskiego Tech-
nikum Mechanicznego - Broni-
sław Sarzyński „Kmicic”, a jego 
zastępcą był Zygmunt Urba-
niak. POMP łączyła w swoim 
programie kwestie religijne 
i patriotyczne w myśl hasła: 
„Wiara, Niezawisłość, Wolność”. 
Jednym z jej głównych zadań 
był kolportaż antykomunistycz-
nych ulotek na terenie Hrubie-

szowa. Wzywano w nich do 
podjęcia oporu i przygotowania 
się do walki z nowym okupan-
tem.

Założycielem Polskiej Mło-
dzieży Walczącej był Jerzy Wa-
chowski, uczeń ówczesnego 
Gimnazjum Handlowego, a 
członkami wychowankowie tej 
szkoły oraz uczniowie Gim-
nazjum Ogólnokształcącego. 
Prowadzili oni działalność pro-
pagandową rozwieszając ulotki 
oraz wysyłając anonimowe listy 
do aktywnych działaczy PZPR 
i ZMP. We wrześniu i grudniu 
1950 r. także oni zostali skazani 
na kary od dwóch do ośmiu lat 
więzienia.

Święto babci, święto dziadka

W H r u b i e s z o w s k i m 
Domu Kultury odbył 
się koncert z okazji 
Dnia Babci i  Dziadka. 

Wcześniej jednak, w kościele św. 
Mikołaja odbyła się msza w in-
tencji babć i dziadków, a po niej - 
w HDK-u - został przygotowany 
dla nich słodki poczęstunek.

 Na scenie zaprezentowały 
się przedszkolaki z Miejskiego 
Przedszkola nr 3, Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej 
oraz dzieci i młodzież z działają-
cych w HDK-u grupach teatral-
nych.

W trakcie koncertu prowa-
dzona była zbiórka pieniędzy na 

rzecz Hospicjum Santa Galla w 
ramach akcji ”Pola Nadziei”.

Organizatorami Dnia Babci 
i Dziadka były: Hrubieszowski 
Dom Kultury, Miejskie Przed-
szkole nr 3 i Zespół Caritas przy 
parafii św. Mikołaja. 

Patronat nad koncertem objęła 
burmistrz Marta Majewska.

Miejskie uroczystości

Kronika wydarzeń
Orszak na ulicach miasta

6 stycznia, ulicami Hrubieszo-
wa przemaszerowały tradycyjne 
Orszaki Trzech Króli. O godz. 14 
ze wszystkich hrubieszowskich 
parafii wyruszyły równocześnie 
procesje, by połączyć się ze sobą 
przy Hrubieszowskim Domu 
Kultury, gdzie odbyły się jasełka 
przygotowane przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Hru-
bieszowie, wspólne kolędowanie, 
życzenia oraz poczęstunek.

Organizatorami uroczystości 
byli: burmistrz Marta Majewska 
oraz parafie: pw. Ducha Świętego, 
św. Stanisława Kostki, pw. Świę-
tego Mikołaja i pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy.

Hrubieszów pamięta
W lutym, w naszym mieście 

odbyło się kilka ważnych uro-
czystości związanych z historią 
Hrubieszowa i kraju. W 76. rocz-
nicę powstania 27.Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej 
oraz rozpoczęcia Akcji „Burza” 
na Wołyniu w kościele pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w 
Hrubieszowie odprawiono uro-
czystą mszę św., w której wzięła 
udział Marta Majewska, bur-
mistrz Hrubieszowa oraz Anna 
Naja, przewodnicząca rady miej-
skiej. Uczestnicy złożyli kwiaty 
pod znajdującą się w kościele 
tablicą pamięci poległych za oj-
czyznę, więzionych, internowa-
nych, deportowanych, pomor-
dowanych w obozach w latach 
1939-1944 bohaterów, obrońców 
Wołynia, żołnierzy konspiracji, 
Związku Walki Zbrojnej AK, sa-
moobrony 27.WDP

Na hrubieszowskim Rynku 
odbyły się także uroczystości 
z okazji 78. rocznicy powsta-
nia Armii Krajowej. Kwiaty 
na Pomniku Żołnierza Pol-
skiego Państwa Podziemne-
go złożyl i  przedstawiciele 
władz  miast a ,   Światowe-
go Związku Żołnierzy AK, 
władz samorządowych, służb 
mundurowych, organizacji 
kombatanckich, szkół oraz 
stowarzyszeń.

Również w kościele św. Miko-
łaja odprawiona została uroczysta 

msza w intencji upamiętnienia 
80. rocznicy wywozu polskich ro-
dzin na Syberię (na zdjęciu).

W uroczystościach uczestni-
czył Paweł Wojciechowski, za-
stępca burmistrz Hrubieszowa. 

Pamięci wyklętych
1 marca  2020 r.  na  dep-

t a ku  mie j sk im w Hr ubie-
szowie odbyły się obchody 
Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych,  zor-
g a n i z o w a n e  p r z e z  u r z ą d 
miasta.

Uroczystości z udziałem 
asysty honorowej 2. Hrubie-
szowskiego Pułku Rozpo-
znawczego im. mjra Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” oraz 
pocztów sztandarowych roz-
poczęły się od podniesienia 
f lagi państwowej na maszt 
przy dźwiękach hymnu pań-
stwowego.  Następnie  g łos 
zabrał Paweł Wojciechowski, 
zastępca burmistrza Hrubie-
szowa. List Ministra Obrony 
Narodowej oraz apel pamięci 
odczytał por. Paweł Wojta-

szek, a modlitwę w intencji 
żołnierzy wyklętych popro-
wadził kustosz Sanktuarium 
Matki Bożej Sokalskiej o. Wik-
toryn Krysa.

Kwiaty i  wieńce pod po-
m n i k i e m  Ż o ł n i e r z a  Po d -
ziemnego Państwa Polskiego 
Ziemi Hrubieszowskiej 1939-
1945 złożyli przedstawiciele 
urzędu miasta oraz delegacje 
władz samorządowych, służb 
mu n du row y c h ,  h a rc e r z y, 
związków kombatanckich, or-
ganizacji społecznych, insty-

tucji państwowych oraz dzieci 
i młodzież ze szkół miejskich 
i powiatowych.

Hrubieszów po raz kolejny 
dołączył do ogólnopolskiej 
akcji i uczcił pamięć Żołnie-
rzy Wyklętych na sportowo. 
Bieg Tropem Wilczym odbył 
się 1 marca na trasie Rynek - 
HOSiR.

Dystans biegu wynosił 1963 
m, nawiązując do daty śmierci 
ostatniego z Wyklętych. Wszyscy 
uczestnicy, którzy ukończyli bieg 
otrzymali pamiątkowe medale.
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SZKOŁA
PODSTAWOWA

1

Nowa sala

Pod koniec lutego zakończy-
ły się prace nad nową pra-
cownią językową. Sala jest 
wyposażona w najnowocze-

śniejszy sprzęt audiowizualny oraz 
nowe meble. Cały wystrój został 
skomponowany tak, aby uprzy-
jemnić naukę języków obcych 
naszym uczniom, ale również 
dorosłym, korzystającym z dodat-
kowych kursów. Nasi uczniowie 
mają teraz możliwość nauki ję-
zyków na najwyższym poziomie. 
Pracownia powstała dzięki środ-
kom finansowym pozyskanym w 
ramach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2020.

TEKST I FOT. PATRYCJA DJABIN

Mamy mistrza!
W Sosnowicy (pow. parczew-

ski) odbył się turniej KRAV 
MAGA FIGHT. Dominik Okoń-
ski z kl. IIa (sportowej) zajął I 
miejsce w kategorii wagowej do 
22 kg. W turnieju uczestniczyli 
zawodnicy z Hrubieszowa, Lu-
bartowa, Sosnowicy, Chełma i 
Rudy-Huty. Jesteśmy dumni z 
osiągnięć Dominika i życzymy 
mu dalszych sukcesów!

Szkolne szachy
W szkole odbył się czwarty tur-

niej szachowy klas I-III o puchar 
burmistrza Hrubieszowa 2020. 

Do turnieju zakwalifikowało się 
48 zawodników, w tym: 20 dziew-
czynek i 28 chłopców. Rozegrano 
7 rund, z tempem po 15 min. na 
partię dla gracza. 

Pierwsza „dziesiątka” w końco-
wej klasyfikacji:

1. Dawid Gancarz IIb
2. Marcel Czerkawski IIIa
3. Kajetan Majewski IIa
4. Dominik Zalichta IIIc
5. Jakub Kapkin IIa
6. Paweł Kołodziejczyk IIa
7. Gabriel Malec IIb
8. Maciej Świeca IIIb
9. Wiktor Skorupski IIIa
10. Igor Watras IIIc

Nagrody za recytacje

S iedemnaścioro uczniów z 
klasy 1a i 1b uczestniczy-
ło w szkolnym konkursie 
recytatorskim „Na zdro-

wie wierszem powiem”. Dzieci 
w pięknych strojach, przygoto-
wanych przez rodziców, zapre-
zentowały wiersze o owocach 
i warzywach. Jury przyznało 4 
nagrody i 4 wyróżnienia. Nagro-
dy otrzymali: Iga Biszczat – 1a, 
Klara Czernysz – 1a, Łucja Do-
rman – 1b, Emilia Wybranowska 
– 1a. Wyróżnienia: Zuzanna Ka-
mińska – 1b, Karol Kański – 1b, 
Liwia Mazurek - 1b, Karolina 
Pawełek – 1a.

Gratulujemy recytatorom i 
życzymy dalszych sukcesów. 
Organizatorzy: Monika Będziń-

ska przy współpracy z biblioteką 
szkolną.

Młodzi poeci
W Zamojskim Domu Kultury 

odbyło się podsumowanie 34. 
Konkursu Literackiego „DE-
BIUT 2020”. Po zapoznaniu się z 
40 pracami (proza, poezja) jury 
postanowiło przyznać nagrody i 
wyróżnienia. Wśród laureatów, 
uzdolnionych młodych poetów 
z województwa lubelskiego zna-
leźli się uczniowie z naszej szkoły 
(opiekun Ewa Sitnik-Pogwizd): 
Wiktoria Boniecka z kl. VII b ( 
nagroda) i Filip Szymański z kl. 
VI b ( wyróżnienie).

Serdecznie gratulujemy sukce-
su! Wszyscy uczestnicy konkursu 

w ramach spotkania wzięli udział 
w warsztatach pisania wierszy, 
prozy, a także form dziennikar-
skich.

Pierwszy bal
Uczniowie klas ósmych - wzo-

rem lat ubiegłych - przeżyli swój 
pierwszy bal. Inauguracja tej 
szkolnej uroczystości rozpoczę-
ła się tradycyjnie od poloneza. 
Wśród zaproszonych gości byli: 
Marta Majewska, burmistrz Hru-
bieszowa, ks. dziekan Wiesław 
Oleszek, Małgorzata Szczekan, 
wiceprzewodnicząca rady rodzi-
ców. Po części oficjalnej ósmokla-
siści pozowali do pamiątkowych 
fotografii i wyszli na parkiet, któ-
rego nie opuszczali do północy.

Vladyslav laureatem
D obiegły końca najważniej-

sze dla uczniów konkur-
sy wiedzy, a mianowicie 
kuratoryjne konkursy 

przedmiotowe. Uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Hrubie-
szowie licznie wystartowali do 
rywalizacji. Kolejnym sukcesem 
może poszczycić się uczeń klasy 
8 a – Vladyslav Yushchuk, który 
został laureatem konkursu z ję-
zyka rosyjskiego. Powtórzył osią-
gnięcie z ubiegłego roku. Uczeń 
pracował pod kierunkiem Ewy 
Filipowicz-Sidorczuk.

Jako laureat jest zwolniony z 
egzaminu z języka obcego (j. ro-
syjskiego) i uzyskuje maksymal-
ną liczbą punktów. Gratulujemy 
osiągnięć i życzymy powodzenia 
w kolejnych konkursach!

Mamy super pracownię!
27 lutego odbyło się uroczyste 

otwarcie pracowni komputero-
wej w ramach Projektu Obywa-
telskiego realizowanego przez 
Gminę Miejską Hrubieszów. 

Projekt jest jednym z działań 
władz samorządu, które ma przy-
czynić się do poprawy integracji 
mieszkańców gminy ze społe-
czeństwem informacyjnym, a w 
szczególności skierowany jest do 
osób mających dotąd trudności z 
dostępem do komputera i inter-
netu. Uroczyste otwarcie nowej 
pracowni komputerowej nastąpi-
ło podczas dni otwartych szkoły. 
Uczestniczyli w nim kandyda-
ci do grupy zerowej i do klasy 
pierwszej wraz z rodzicami, któ-
rzy licznie przybyli poznać swoją 
nową szkołę.

Wstęgę przecięli pomysłodaw-
cy projektu: Tomasz Magdziak, 
Andrzej Podlewski oraz Leszek 
Kryszczuk, wiceprzewodniczący 
rady miasta.

Nowoczesny sprzęt przyczyni 
się do poprawy wyników na eg-
zaminach zewnętrznych, a także 
zwiększy kompetencje informa-
tyczne przyszłych absolwentów 
naszej szkoły oraz okolicznych 
mieszkańców.
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Nowy prezes 
Unii

D ariusz Mękal został wy-
brany na stanowisko pre-
zesa Miejskiego Klubu 
Sportowego „Unia” Hru-

bieszów. Dotychczas stanowisko 
to pełnił Jarosław Łukiewicz, 
który złożył rezygnację z peł-
nionej funkcji. Obecnie, zarząd 
klubu przedstawia się następu-

jąco:  Antoni Czerniak, wice-
prezes zarządu ds. podnoszenia 
ciężarów,  Tomasz Magdziak, wi-
ceprezes zarządu ds. lekkiej atle-
tyki, Wojciech Lecko, wiceprezes 
zarządu ds. piłki nożnej, Tomasz 
Pańko, skarbnik, Ernest Lipski i 
Piotr Stadnicki, członkowie za-
rządu. 

Miasto wspiera 
sport

U czniowski Klub Sportowy 
„Ogólniak” oraz Miejski 
Klub Sportowy „Unia” 
Hrubieszów otrzymały 

323 tys. zł na rzecz rozwoju kul-

tury fizycznej. Uroczyste prze-
kazanie umowy – w obecności 
Marty Majewskiej, burmistrz 
miasta odbyło się 19 lutego br. w 
Urzędzie Miasta Hrubieszów.

Sukcesy UKS „Jedynki”

Modelarze 
wciąż na fali
J akub Wezgraj, absolwent 

sekcji modelarskiej UKS 
„Jedynka”, obecnie uczeń 
hrubieszowskiego liceum, 

został powołany do kadry naro-
dowej modelarstwa lotniczego. 
W sierpniu br. – o ile nie stanie 
na przeszkodzie pandemia koro-
nawirusa - będzie reprezentował 
Polskę na Mistrzostwach Świata 
Modeli Swobodnie Latających 
w Devie (Rumunia) w kategorii 
wiekowej junior w klasie modeli 
F1A (szybowce). Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

W lutym Hrubieszów gościł 
ponad siedemdziesięciu mo-
delarzy z całej Polski. W hali 
HOSiR-u odbyły się XIII Ogól-
nopolskie Zawody Modeli Szy-
bowców Halowych klasy F1N 
zaliczane do  Pucharu Polski ,,O 
puchar Burmistrza Miasta Hru-
bieszowa’’. Zawody stały na wy-

sokim poziomie, o czym świad-
czy nowy rekord obiektu - 49,3 
sek. ustanowiony przez Filipa 
Rudzińskiego z OSiR-u Suwałki. 
Najlepsi zawodnicy otrzymali 
puchary i upominki, ufundowa-
ne przez Martę Majewską, bur-
mistrz Hrubieszowa. Nagrody 
wręczył  Paweł Wojciechowski, 
zastępca burmistrza. Ozdobą 
zawodów był puchar świata wy-
walczony przez reprezentację 
Polski na Mistrzostwach Świata 
w Lost Hills w Kalifornii w paź-
dzierniku 2019 r. Jest to puchar 
przechodni, który od lat 80. XX 
w. jest przekazywany zwycięskiej 
ekipie do czasu rozegrania kolej-
nych mistrzostw. Puchar był pre-
zentowany przez zawodników 
mistrzowskiej drużyny: Piotra 
Wielosza-Hałasa z UKS Jedynka 
Hrubieszów oraz Stanisława Ski-
bickiego z Suwałk.

Unia na podium

W Zamościu odbył się 
XX finał Piłkarskiej 
Gali Zamojszczyzny, 
podczas której roz-

dano nagrody dla najlepszych 
zawodników, działaczy oraz 
trenerów piłkarskich w naszym 
regionie. Patronat nad imprezą 
objęła Marta Majewska, bur-

mistrz Hrubieszowa, którą re-
prezentował Artur Kern, prze-
wodniczący Miejskiej Rady 
Sportu.

W kategorii Drużyna Roku, 3. 
miejsce w głosowaniu czytelni-
ków zajęła Unia Hrubieszów. Na-
grodę odebrał Artur Kern i były 
trener Unii - Dariusz Herbin.

Dyskutowali o sporcie

W U r z ę d z i e  M i a -
s t a  H r u b i e s z ó w 
o d b y ł o  s i ę  p o -
s i e d z e n i e  M i e j -

skiej Rady Sportu, w którym 

uczestniczyła Marta Majew-
ska, burmistrz Hrubieszowa. 
Członkowie rady podsumo-
wali miniony sezon sportowy 
podjęli decyzję o wydaniu 

rocznika sportowego za 2019 
r.

Podczas posiedzenia wrę-
czono burmistrz podziękowa-
nie za wsparcie finansowe Po-

wiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego, mającego na celu 
upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu wśród dzieci i 
młodzieży.

Rozmowa z Markiem Sadowskim, trenerem piłkarzy Unii Hrubieszów

Nasz cel 
to utrzymanie
P andemia pokrzyżowała 

wszystkim szyki. Nikt nie 
wie, kiedy wrócimy do 
normalnego życia, także 

sportowego. Nie wiadomo kiedy 
ruszą rozgrywki, kluby praktycz-
nie nie funkcjonują. Jak to wy-
gląda w przypadku Unii?

- Zawodnicy mają za zadanie 
ćwiczyć indywidualnie i mam 
nadzieję, że to robią. Nic innego 
nam nie pozostaje. 

Zakładając, że jednak uda się 
dokończyć rundę, to jaki cel sta-
wia pan przed zespołem?

- Oczywiście utrzymanie. 
Chyba, że nie będzie w tym roku 
ani spadków ani awansów. Stra-
ta do bezpiecznej strefy w tabeli 
nie jest duża i mam nadzieję, że 
ją na tyle zmniejszymy, żeby być 
pewnym ligowego bytu. Do dru-
żyny dołączyło kilku nowych za-
wodników, ciężko pracowaliśmy 
w okresie przygotowawczym i 
musimy teraz cierpliwie czekać 
na efekty. Nie jestem do końca 
zadowolony z dotychczasowej 
frekwencji na treningach, bo nie 
była ona zadowalająca, ale nie 
mam wątpliwości, że moi zawod-
nicy dadzą z siebie wszystko na 
boisku.

Na co kładł pan największy 
nacisk w przerwie między sezo-
nami?

-  D o t y c h c z a s  p i ł k a r z e 
strzelali dużo bramek, ale i 
też dużo tracili. Staram się to 
zmienić. Kluczem do sukcesu 
będzie bardziej skuteczna de-
fensywa. 

Jak został pan przyjęty w Hru-
bieszowie?

- Bardzo dobrze. Współpraca 
zarówno z poprzednim zarzą-
dem, jak i z obecnym układa się 
wzorcowo. Unia z takim zaple-
czem, wspaniałymi kibicami i pił-
karskimi tradycjami z pewnością 
zasługuje na co najmniej czwartą 
ligę. Na razie zapłaciliśmy fry-
cowe, ale już myślimy perspek-
tywicznie. Nie sprowadzamy 
zawodników, żeby grali u nas 
kilka miesięcy, ale zależy nam na 
takich, którzy z Unią zwiążą się 
na dłużej.

Kto z ligi awansuje?
- Myślałem, że Lewart, ale 

wydaje mi się, że Tomasovia 
może im pomieszać szyki. Ma 
poukładany zespół i będzie z 
pewnością groźna dla wszyst-
kich. Dla nas każdy mecz będzie 
ważny, a te z Kłosem, Victorią 
czy Ładą będą z gatunku tych za 
sześć punktów. Ale są to rozwa-
żanie na razie czysto teoretycz-
ne, bo dotychczas nic nie wska-
zuje na to, żebyśmy się prędko 
zobaczyli na boisku.

 


