
 

 

  

  

 W sobotę, 18 października b.r na moje zaproszenie oraz Zarządu powiatowego Prawa i 

Sprawiedliwości w Hrubieszowie Przewodniczący Rady Programowej Prawa i 

Sprawiedliwości prof. Piotr Gliński odwiedził Hrubieszów. 

   Wizytę rozpoczęła konferencja w parku miejskim przy pomniku pisarza Bolesława Prusa 

podczas której Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydata Prawa i Sprawiedliwości na 

urząd  burmistrza miasta Hrubieszowa  p. Radosława Maksymowicza 

Radosław Maksymowicz, urodzony w Hrubieszowie i do dnia dzisiejszego jest związany z 

tym miastem. Ma 54 lat, w latach 1980-84 pracował w PSS '' Społem ", od roku 1984 do roku 

1991 pracował w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hrubieszowie na stanowisku 

instruktora, od 1992 roku do dnia dzisiejszego prowadzi działalność gospodarcza w branży 

elektronicznej. 

Posługuje się trzema jeżykami - angielskim , niemieckim oraz rosyjskim. Od 2012 roku jest 

przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości w powiecie hrubieszowskim. Bierze czynny 

udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Światowy Związek 

Żołnierzy Armii Krajowej, której to organizacji jest członkiem. Jest koordynatorem pomocy 

charytatywnej   " Pomóż dzieciom przetrwać zimę ". 

Po prezentacji kandydat na burmistrza z Prawa i Sprawiedliwości  Radosław Maksymowicz 

przedstawił program, jaki będzie realizował na stanowisku burmistrza miasta Hrubieszowa: 

> * priorytetem kandydata na burmistrza miasta Hrubieszowa będzie stworzenie nowych 

miejsc pracy oraz ochrona miejsc pracy już istniejących, ważnym celem będzie ściągniecie 

inwestorów którzy by zapewnili nowe miejsca pracy , ochrona małych i średnich 

przedsiębiorców przed wielkimi korporacjami 

> * Środki europejskie jakie uda się pozyskać będą przeznaczone na tworzenie nowych 

miejsc pracy oraz rozbudowy infrastruktury kreowania działań dla dobra mieszkańców 

miasta 

> * Zdrowie - Będę  przeciwstawiał się prywatyzacji szpitala. Zdrowie Polaków nie może 

być przedmiotem gry rynkowej gdzie liczy się tylko zysk a pacjent jest traktowany 

przedmiotowo 



 

 

>  * Miasto Hrubieszów jest jednym z miast powiatowych, w którym nie ma kąpieliska. 

Przeanalizuję raz jeszcze czy nie powrócić do zarzuconego projektu " Delfinek ". Jeśli 

będzie to niemożliwe, zlecę zaprojektowanie nowego projektu zalewu 

>  *  Bede współpracował ze starostwem powiatowym oraz z wójtami poszczególnych gmin 

w projektach dla dobra mieszkańców m. Hrubieszowa. Na dzień dzisiejszy współpracy tej 

nie ma lub jest w stopniu niewielkim nie przynoszącym wymiernej korzyści mieszkańcom. 

>  * Priorytetem będzie naprawa fatalnego stanu dróg zarówno w samym mieście jak i w 

powiecie ,  które  są z jedna z przeszkód dla pozyskiwania nowych inwestorów 

>  * Oświata - będę starał się utrzymać obecne szkoły podstawowe oraz gimnazja , będę 

popierał działania na rzecz przywrócenie szkolnictwa zawodowego 

> w miarę możliwości budżetowych miasta będę starał się zatrudnić w każdej szkole 

stomatologa 

 

Po prezentacji programu kandydata Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza miasta 

Hrubieszowa Radosław Maksymowicz wspólnie z prof. Piotrem Glińskim oraz posłem 

Sławomirem Zawiślakiem oraz z mieszkańcami Hrubieszowa złożył kwiaty oraz zapalił 

znicze pod krzyżem katyńskim przy kościele pw. św. Mikołaja w 30 rocznice męczeńskiej 

śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.  

Po modlitwie zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta Hrubieszowa udali się na wykład 

prof. Glińskiego do Hrubieszowskiego Domu Kultury , przed wykładem poseł Sławomir 

Zawiślak zaprezentował kandydatów na wójtów z poszczególnych gmin oraz kandydatów na 

radnych do sejmiku Lubelskiego. 

> Profesor Piotr Gliński w swoim wystąpieniu zaprezentował program zrównoważonego 

rozwoju miast i powiatów. Ukazał też negatywne efekty  braku pracy w małych 

miejscowościach oraz działania jakie podejmie Prawo i Sprawiedliwość w celu 

zmniejszenia bezrobocia . Po zakończeniu wykładu długo dyskutowano z mieszkańcami 

Hrubieszowa na temat rynku pracy w mieście. 
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