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Partnerskie miasta

Uczestnicy spotkania znaleźli również czas na zwiedzanie Hrubieszowa

Podpisanie umowy partnerskiej z miastem Kapuvar

W

ęgierski Kapuvar i Kamieniec Podolski na
Ukrainie dołączyły
do miast partnerskich
Hrubieszowa. Oficjalne podpisanie umów o współpracy odbyło
się we wrześniu w obecności
przedstawicieli innych miast, z
którymi hrubieszowski samorząd takie porozumienia zawarł
już wcześniej.
To spotkanie w Hrubieszowskim Domu Kultury było jednym z punktów tegorocznych
obchodów Dni Miasta i 617.

rocznicy nadania praw miejskich. Tematem konferencji
było szeroko pojęte partnerstwo
międzynarodowe miast europejskich, rola samorządu w rozwoju współpracy społeczności
lokalnych miast partnerskich
oraz korzyści wynikające z takiej kooperacji. Hrubieszowską
konferencję otworzył burmistrz
Tomasz Zając, który w swoim
przemówieniu podkreślił rolę
międzynarodowych kontaktów,
które wpływają na rozwój gospodarki oraz kultury.

Burmistrz Hrubieszowa w otoczeniu przedstawicieli partnerskich miast
Kluczowym punktem konferencji było podpisanie umów
partnerskich między Hrubieszowem a miastami Kapuvar i
Kamieniec Podolski. Podpisy
pod stosownymi doku netami
złożyli: burmistrz Tomasz Zając,
burmistrz Kapuvaru Gyorgy Hamori i sekretarza Rady Miasta
Kamieniec Podolski - Dmytro
Vasylianov.
Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele miast Bijelo
Polje w Czarnogórze oraz Sokal
na Ukrainie. Z tymi władze Hru-

bieszowa umowę podpisały już
wcześniej.
Sekretarz miasta Paweł Wojciechowski przedstawił w prezentacji multimedialnej Hrubieszów
z perspektywy historycznej, gospodarczej, kulturowej i społecznej. Spotkanie zakończyła konferencja prasowa.
Nasi partnerzy
Kapuvar - miasto w
północno-zachodniej części
Węgier, w pobliżu granicy
austriackiej. Kapuvár liczy ok.

10 tys. mieszkańców i zajmuje
obszar ponad 96 km².
Miejscowość słynie m.in. z
okazałego, barokowego
pałacu z XVIII w. oraz z
termalnych basenów.
Bijelo Polje – to siódme pod
względem liczby ludności
miasto w Czarnogórze.
Mieszka tu ok. 15 tys. osób.
Nazwa oznacza „białe pole” i
jest związana z okresem
wiosny, kiedy okolica jest
pokryta kwitnącym białym
kwieciem.

Sokal – to 25-tysięczne miasto
położone 20 km od polskiej
granicy. Święty Obraz Matki
Bożj Sokalskiej od 2002 r.
znajduje się w naszym mieście.
Kamieniec Podolski – to
największe nasze miasto
partnerskie liczy ponad 100 tys.
mieszkańców i leży w
obwodzie chmielnickim.
Najcenniejszym zabytkiem
Kamieńca jest zespół
urbanistyczno-architektoniczny
Starego Miasta i twierdzy w
Kamieńcu Podolskim.
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Nowe inwestycje
sportowe

Pierwszy trening podopiecznych MKS Unii Hrubieszów na nowym boisku

N

owe boiska z bieżnią,
skatepark oraz ścianka
wspinaczkowa – to inwestycje, z których od
tego miesiąca mogą korzystać
wszyscy mieszkańcy Hrubieszowa. Na nowe atrakcje spor-

towo-rekreacyjne w naszym
mieście nie mogli się doczekać
zwłaszcza najmłodsi. To głównie z myślą o nich doszło do tej
budowy. Boisko wraz z bieżnią
powstało na terenie Zespołu
Szkół Miejskich nr 2 przy ul.

Żeromskiego, a ścianka wspinaczkowa wraz ze skateparkiem – na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ciesielczuka.
Dwustumetrowa bieżnia pozwoli na treningi lekkoatletyczne

Miejski Dzień
Edukacji Narodowej

D

yrektorzy, nauczyciele
oraz pracownicy administracji i obsługi z miejskich szkół podstawowych i przedszkoli uczestniczyli
w obchodach Dnia Edukacji
Narodowe, które odbyły się
w Szkole Podstawowej nr 3 w
Hrubieszowie. Na uroczystość
przybyli także byli nauczyciele
oraz przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych i
rady rodziców.
Nagrody burmistrza Hrubieszowa za szczególne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali:
- Dorota Cybula – wicedyrektor SP
nr 1
- Ewa Bohonos – nauczycielka SP
nr 1
- Marta Kuczyńska – nauczycielka
SP nr 1

- Barbara Mielniczuk – nauczycielka SP nr 1
- Robert Jóźwiak – nauczycielka SP
nr 2
- Iwona Kociach – nauczycielka SP
nr 2
- Ewa Flis – nauczycielka SP nr 2
- Bogusława Hrycaj – nauczycielka
SP nr 2
- Danuta Krawczuk – dyrektor SP
nr 3
- Tomasz Lenard – nauczycielka SP
nr 3
- Justyna Marcych – nauczycielka
SP nr 3
- Alicja Strójwąs-Mojsym – nauczycielka SP nr 3
- Dorota Pirogowicz – dyrektor
Miejskiego Przedszkola nr 2
- Iwona Semeniuk – nauczycielka Miejskiego Przedszkola
nr 1
Podczas wojewódzkich uroczystości Lubelski Kurator Oświaty

odznaczeni za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z
pracy zawodowej otrzymali:
Złoty Medal za Długoletnią Służbę:
- Jadwiga Hukowska – nauczycielka SP nr 3
- Wiesława Pawliczak – księgowa
SP nr 3
Srebrny Medal za Długoletnią
Służbę:
- Helena Kicun – nauczycielka SP
nr 3
- Alicja Dudas – nauczycielka SP
nr 3
Brązowy Medal za Długoletnią
Służbę:
- Justyna Marcych – nauczycielka
SP nr 3
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji
Edukacji Narodowej otrzymała
Aneta Franke – nauczycielka SP
nr 3

Boisak otworzyli: Burmistrz Tomasz Zając, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
Arkadiusz Bratkowski, Monika Żur Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu,
Proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy ks. Andrzej Puzon, Bogdan Kozłowski
przedstawiciel TAMEX Obiekty Sportowe S.A., Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna
Świstowska
oraz rozgrywanie zawodów w tej
dyscyplinie. Cały obiekt posiada
system odwadniający, jest również ogrodzony.
O ile obiekt jest przeznaczony głównie dla uczniów miejscowej szkoły, o tyle inwestycje

na terenie HOSiR-u powstały
z myślą o szerszej dostępności.
Skatepark powinien zaspokoić gusta wszystkich amatorów
rolek. Mieszkańcy Hrubieszowa
mogą już również korzystać z
nowej 7-metrowej ścianki wspi-

naczkowej, która powstała na
terenie HOSiR-u. Jest ona m.in.
wyposażona w 10 indywidualnych punktów asekuracyjnych i
spełnia wszelkie normy wymagane przy tego rodzaju obiektach.

Seniorzy na scenie

W

Hrubieszowskim Domu Kultury odbyły
się eliminacje XVIII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów. Na
scenie zaprezentowało się 11 zespołów
wokalnych, 8 kabaretów, 10 recytatorów i 2 solistki.
Do finału w Dęblinie, który odbędzie się 18 listopada
zakwalifikowali się:
- Klub Złotego Wieku, Hrubieszowski Dom Kultury
- Maria Adamczyk, Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu

- Danuta Buryła, GOK Wołajowice
- Anna Wanda Góra, GOK Werbkowice
- Wiesław Smolej, GOK Horodło
Wyróżnienia otrzymali:
- Anna i Czesław Pisarczyk z Klubu Seniora Relaks
w Majdanie Wielkim
- Kabaret „Ona i On”, GOK w Horodle
- Danuta Ślązak, GOK w Mirczu
- Anna Raczkiewicz, GOK w Tomaszowie Lubelskim
z/s w Podhorcach

Absolwent hrubieszowskiej szkoły na ustach całej Anglii

Nowa publikacja etnograficzna

Dzielny pilot
spod Hrubieszowa

Spotkania
z tkania
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F

ranciszek Kornicki, ostatni
żyjący dowódca polskiego
dywizjonu lotnictwa z II
wojny światowej zwyciężył
w plebiscycie Muzeum Królewskich Sił Powietrznych (RAF) i
dziennika „The Telegraph” na
bohatera wystawy na stulecie
RAF w 2018 r.
Kornicki zdobył 325 tys. głosów - szesnaście razy więcej niż
wszyscy pozostali rywale łącznie.
Dzięki zwycięstwu w plebiscycie
podobizna Kornickiego zostanie
umieszczona na zaplanowanej
na przyszły rok wystawie z okazji
100-lecia RAF - tuż obok spitfire’a, słynnego samolotu myśliwskiego, który był używany przez
RAF podczas II wojny światowej,
m.in. przez pilotów Polskich Sił
Powietrznych w Wielkiej Brytanii.
Franciszek Kornicki urodził
się w 1916 r. w Wereszynie koło
Hrubieszowa jako szósty syn
Łukasza i Anieli. Uczęszczał
tam do szkoły powszechnej,
a następnie do gimnazjum w
Hrubieszowie.
W 1940 r. - przez Rumunię i
Francję - trafił do Wielkiej Brytanii, tam dołączył do Dywizjonu
303. W 1943 r. został dowódcą
Dywizjonu 308. Był najmłodszym (miał wtedy 26 lat) tej rangi
oficerem w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii.
Pracował też dla 9. Grupy Myśliwskiej RAF i wykonywał zada-

W

nia dla brytyjskich sił lotniczych
w Holandii i Belgii.
Po wojnie postanowił pozostać
w Wielkiej Brytanii. Nigdy nie
uznał komunistycznego rządu
w Polsce. Wstąpił do RAF– u, w

którym odsłużył ponad 20 lat. Był
także aktywnym członkiem polskiej społeczności emigracyjnej.
Syn Kornickiego, Richard
powiedział, że rodzina jest „zachwycona” wynikami plebiscytu.

Dodał jednocześnie, że jego ojciec „chciałby, aby równą uwagę
poświęcano wszystkim, którzy
wzięli udział w tej walce”.
Część rodziny Kornickiego
mieszka w Polsce.

Hrubieszowskim
Domu Kultury odbyła się promocja
książki Magdaleny
Sielickiej „Historia kilimowa ze
Lwowa do Hrubieszowa”. Jest to
publikacja o działalności Społecznych Szkół Przemysłu Ludowego założonych przez braci
Pawła i Szczepana Gajewskich,
w okresie międzywojennym na
terenie pow. hrubieszowskiego oraz kontynuacji rzemiosła
tkackiego. Książka powstała
przy wsparciu finansowym ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Patronat honorowy
nad publikacją przyjęło Państwowe Muzeum Etnograficzne
w Warszawie.
Na terenie gmin Trzeszczany i Uchanie, gdzie funkcjonowały szkółki tkackie, odbyły
się spotkania przypominające
mieszkańcom to dawne rzemiosło. Pod koniec września
odbyły się również warsztaty
tkackie w Historyczno-Edukacyjnej Pracowni Tkackiej

działającej przy Hrubieszowskim Domu Kultury. Promocji publikacji towarzyszyła
wystawa projektów kilimów i
szkiców z okresu międzywojennego zorganizowana przez
Muzeum im. ks. Stanisława
Staszica w Hrubieszowie oraz
kilimów wykonanych przez
uczniów.
Patronat honorowy nad tym
wydarzeniem objął Sławomir
Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, natomiast sponsorem głównym
było Nadleśnictwo Strzelce Lasy Państwowe. Organizatorem projektu była Powiatowa
Biblioteka Publiczna im. prof.
Wiktora Zina w Hrubieszowie. Partnerami działań projektowych są: Muzeum im. ks.
Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Hrubieszowski Dom
Kultur y oraz Towarzystwo
Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej. Poczęstunek przygotował Zespół Szkół nr 1 w
Hrubieszowie.

Rozmowa z Bartkiem Caboniem, pochodzącym z Hrubieszowa muzykiem,
wokalistą i trenerem wokalnym. Jurorem programu „Hit, hit hurra”.
• Jak zaczęła się pańska przygoda z muzyką i kiedy zdecydował Pan, że zwiąże z nią swoje
życie ?
Przygoda z muzyką zaczęła się
bardzo wcześnie. Zawsze ciągnęło mnie do perkusji i gitary. W
liceum byłem już totalnie zaangażowany. Miałem swój pierwszy
zespół i liczyły się tylko dziewczyny i muzyka. Od zawsze też wolałem grać swoje dźwięki i śpiewać
swoje teksty.
• Dostrzega Pan w Hrubieszowie talenty wokalne i muzyczne ?
Mam duży dystans do słowa
„talent”. Doświadczenie pokazało mi wielokrotnie, że jeśli
liczysz na talent to możesz być

pewny, że Cię zawiedzie. Za
to bardzo lubię słowo „pragnienie”, jest o wiele silniejsze
niż talent. Od zawsze kojarzę
Hrubieszów z młodymi ludźmi, którzy mają pragnienie iść
swoją drogą i konsekwentnie do
tego dążą. Tomek Kiełbowicz,
Dawid Nowak, Kamil Smerdel,
ode mnie z klasy Ilona Patro
(robiła blogi zanim wszyscy robili blogi)czy Ewelina Dyda (pisarka), to moje pokolenie, które
zerwało ze stereotypem ludzi z
małego miasta. Młodsze pokolenie Magda Hajkiewicz, która
dba o dietę polskich gwiazd czy
Martyna Temporowicz, która
kontynuuje pracę swojej Mamy
dalej w Polskę.

• Co według Pana jest większym wyzwaniem, kształtowanie młodego, początkującego
wokalisty, czy praca z doświadczonym artystą ?
Cel jest zawsze taki sam. Każdy
człowiek obojętnie czy amator
czy profesjonalista ma bariery
fizyczne, które go ograniczają. Psują komfort, intonację i
brzmienie. Nauczyciel śpiewu
pomaga te bariery znieść i pokazuje inne rozwiązania. Ciekawe
to jest, że bez względu na poziom
wokalistów cel pracy z nimi jest
ciagle ten sam.
• Jakie cechy powinien posiadać dobry trener wokalny ?
Nieustanna chęć rozwoju osobistego. Uczenie śpiewu to to jak

słyszysz, jak sam śpiewasz, jak
grasz, jak rozmawiasz, jaki masz
kontakt, jakie masz obycie muzyczne, energię. Ludzie, którzy
przychodzą na lekcje angażują
się w swój głos ale też w to, kim
jest nauczyciel, jak się przy nim
czują, wchodzą też w mój świat.
To bardzo ważne, żeby samemu
ciągle się rozwijać na różnych poziomach życia.
• Pańskie plany na przyszłość ?
Na jesień i zimę czeka mnie
trasa akustyczna z Dawidem
Kwiatkowskim, skończenie materiału tworzonego wspólnie z
Piotrkiem Koncą i Sebastianem
Piekarkiem, koncert urodzinowy
i cała masa lekcji z fajnymi ludźmi
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w obiektywie gazety hrubieszowskiej

Świętowaliśmy uroczy

Uroczysta msza św. odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej

Dożynki były połączone z pielgrzymką działkowców do sanktuarium

fot: MBP

Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego

3

września w Sanktuarium
Matki Bożej Sokalskiej odbyły się pierwsze Dożynki
Miejskie, które były połączone z odpustem w parafii św.
Stanisława Kostki i I pielgrzymką członków Polskiego Związku
Działkowców do Sanktuarium
Matki Bożej Sokalskiej. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu uczestników pielgrzymki
do sanktuarium, gdzie odbyła
się msza św. Nabożeństwo koncelebrował biskup Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Marian

Rojek w asyście kustosza parafii
o. Wiktoryna Krysy.
Organizatorami dożynek byli:
burmistrz Hrubieszowa, Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej i
Polski Związek Działkowców.
Święto strażników
Straż Miejska w Hrubieszowie obchodziła niedawno podwójne święto – Dzień Straży
Miejskiej i 25-lecie działalności. Z tej okazji, 30 sierpnia
burmistrz Tomasz Zając złożył
funkcjonariuszom gratulacje i

życzenia. W przemówieniu burmistrz podziękował strażnikom
za odpowiedzialną i sumienną
pracę oraz za służbę na rzecz
utrzymania ładu i porządku
publicznego oraz zapewnienie
bezpieczeństwa obywatelom
naszego miasta. Burmistrz złożył również na ręce komendanta Tadeusza Wdowiaka list gratulacyjny i pamiątkowy grawer.
Straż Miejska w Hrubieszowie
funkcjonuje od 17 sierpnia 1992
r. Obecnie w skład SM wchodzi
pięciu funkcjonariuszy.

Narodowe Czytanie
2 września przed Hrubieszowskim Domem Kultury zebrali się
hrubieszowianie, by wspólnie
czytać. Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Dramat
Wyspiańskiego zwyciężył podczas
internetowego głosowania spośród czterech propozycji.
W Hrubieszowie wydarzenie
przygotowała Miejska Biblioteka
Publiczna, wsparli ją: Biblioteka
Pedagogiczna w Zamościu Filia
w Hrubieszowie, Szkoła Podsta-

wowa nr 2 ze szczególnym zaangażowaniem pań Beaty Drewnik
i Beaty Caboń, Zespół Szkół nr 2,
Anna Lisiczyńska i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Husynnym oraz
pOBUDZENI. Specjalne podziękowania za pomoc techniczną dla
Hrubieszowskiego Domu Kultury.
Pamięci poety
W Hrubieszowskim Domu
Kultury odbyła się konferencja z
okazji 140. rocznicy urodzin Bolesława Leśmiana. Uroczystości rozpoczęły się od występu Zespołu

Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Konferencja składała się z
sześciu prelekcji poświęconych
poecie. Na zakończenie konferencji głos zabrał prof. Paweł Czubik
z Krajowej Rady Notarialnej,
który podziękował za zaproszenie
i pogratulował organizacji konferencji, która przyczyniła sie do
upamiętnienia osoby Bolesława
Leśmiana jako poety i notariusza.
Burmistrz Tomasz Zając wraz
z zaproszonymi gośćmi złożyli
kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym Bolesława Leśmiana.
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stości i jubileusze

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa

11

lipca odbyły się obchody Dnia Pamięci
Ofiar Ludobójstwa
dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów na
obywatelach II Rzeczypospolitej
Polskiej. Uroczystości rozpoczęły się od mszy w kościele pw.
Ducha Świętego w Hrubieszowie. Następnie przemaszerowano na cmentarz parafialny
pod mogiły kolejarzy pomordowanych w Gozdowie 14 marca
1944 r. Burmistrz Tomasz Zając
przypomniał tragiczne wydarzenia, jakie dokonały się w latach
1943-45 wobec obywateli II Rzeczypospolitej, a następnie wraz z
przewodniczącą Rady Miejskiej
Anną Świstowską i sekretarzem
Pawłem Wojciechowskim złożył
wieniec pod pomnikiem. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa ustanowiono 22 lipca
2016 r. w celu upamiętnienia
zbrodni dokonanej na ludności
cywilnej Kresów Wschodnich II
RP przez działające na tamtych
terenach oddziały OUN i UPA.
Dni Francji
W dniach 14-16 lipca w Hrubieszowskim Dom Kultury obchodzono Dni Francji. Pierwszego
dnia uroczystości w HDK-u odbyła
się wieczornica z okazji 228. roczni-

W tym roku obchodziliśmy 140. rocznicę urodzin Bolesława Leśmiana. W HDK-u odbyła się z tej okazji uroczysta
konferencja

cy Rewolucji Francuskiej. Spotkanie zorganizowała Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej
im. Stefana i Krystyny Du Chateau
we współpracy z Hrubieszowskim
Domem Kultury. Spotkanie poprowadziły Katarzyna Partyka, prezes
Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej i Jolanta Głowacz
z Hrubieszowskiego Domu Kultury. Zaproszeni goście wysłuchali
wykładu Marka Blima, wiceprezesa fundacji. Dokonano również
wstępnej prezentacji komiksu
„Hrubcio i ród Du Chateau”, którego pomysłodawcą jest Mirosław
Dąbrowski. Ilustracje do komiksu
wykonali uczniowie z Gimnazjum
w Strzyżowie pod opieką jego dyrektor - Elżbiety Denys. Burmistrz
Tomasz Zając w swoim wystąpieniu pogratulował organizacji obchodów z tak dużym zaangażowaniem uczestników. Pozostałe dwa
dni upłynęły pod znakiem przeglądu filmów francuskich. W HDK-u
można też było zobaczyć wystawę
Marii Flore „Imagine France”.
73. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
W całej Polsce obchodziliśmy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji
mieszkańcy Hrubieszowa wysłuchali w kawiarence plenerowej na
placu Hrubieszowskiego Domu

Hrubieszowscy strażnicy obchodzili w tym roku 25-lecie działalności
Kultury słuchowiska „Powstanie
Warszawskie w oczach walczących”. O godzinie „W” zawyły

syreny. Minutą ciszy uczczono
pamięć ofiar powstania. Sekretarz miasta, Paweł Wojciechow-

ski przybliżył wydarzenia z sierpnia 1944 r. Ostatnim punktem
obchodów była projekcja filmu

dokumentalnego „Powstanie
Warszawskie”, która odbyła się w
kinie „Plon”.
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Rubienalia 2017

Tak świętował Hrubieszów

17 września świętowaliśmy 617. rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu. W tym roku Rubienalia odbyły
się równolegle ze Zlotem X-lecia ZHR na Roztoczu.

fot. Aleksandra Chimczuk

Uczestnicy jubileuszu 10 - lecia ZHR na Roztoczu przed kościołem pw. Ducha Św. w Hrubieszowie

Gwiazdą wieczoru był raper TAU

P

ierwsza część Rubienaliów
rozpoczęła się na miejskim
rynku od kulinarnych prezentacji koła gospodyń z
okolicznych gmin; dodatkową
atrakcją były pokazy artystyczne,
które otworzył polonez w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Hrubieszowskiej i uczestników wydarzenia. W dalszej
części uroczystości burmistrz –
tradycyjnie już - przekazał młodzieży klucze do miasta, a pieczę
nad Rubienaliami przejęli radni
Młodzieżowej Rady Miasta Julia Świeca i Andrzej Duda.
Na stoiskach wystawowych
wyroby kulinarne i rękodzieło
prezentowali: Gmina Dołhobyczów - KGW Witków i Warsztaty Terapii Zajęciowej Oszczów,
Gmina Horodło - KGW Horodło, Gmina Miejska Hrubieszów
- Ogrody Działkowe, Gmina
Hrubieszów - KGW Dąbrowa,

Gmina Mircze - KGW Wereszyn,
Gmina Uchanie - Stowarzyszenie
Kobiet Gminy Uchanie, Gmina
Trzeszczany - KGW Trzeszczany, Gmina Werbkowice - Klub
Seniora z Werbkowic, Ojcowie
Bernardyni z Sanktuarium Matki
Bożej Sokalskiej.
Ponadto swoje stoiska promujące wystawili: 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy, Zespół
Szkół nr 3 w Hrubieszowie, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Hrubieszowski Dom Kultury i
Młodzieżowa Rada Miasta.
W prezentacjach artystycznych wystąpili: Zespół Pieśni i
Tańca Ziemi Hrubieszowskiej,
Gmina Trzeszczany - Zespół
Echo, Gmina Uchanie – Zespół
Ludowy Staszicowiacy z Jarosławca, Gmina Dołhobyczów
- Zespół Pogranicze z Przewodowa, Gmina Horodło - Kapela
Horodlacy, Gmina Hrubieszów

fot. lubiehrubie

- Zespół To i Owo Na Ludowo z
Gródka, Capoeira Unicar Hrubieszów wraz z zaprzyjaźnionymi grupami z całej Lubelszczyzny.
W konkursie kulinarnym
na najsmaczniejszy „tarciuch
hrubieszowski” startowały koła
gospodyń wiejskich z Dąbrowy,
Trzeszczan, Wereszyna, Witkowa, Horodła, Klub Seniora z Werbkowic i Stowarzyszenie Kobiet
Gminy Uchanie. Organizatorem
konkursu był Hrubieszowski
Dom Kultury. Komisja w składzie: Emilia Feliksiak - dyrektor
HDK, Anna Wiśniewska - dietetyk, Joanna Janicka - technolog
żywienia w ocenie tarciuchów
brała pod uwagę walory smakowe, wygląd, przepis i sposób wykonania. Nagrodę na najsmaczniejszy tarciuch hrubieszowski
komisja przyznała Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Uchanie.

Rubienalia rozpoczął tradycyjny polonez na deptaku
Tegoroczna nagroda Hrubcia
- przyznana w czterech kategoriach dla osób społecznie zaangażowanych powędrowała do:
Jolanty Janiec - koordynatorki
nieformalnej grupy młodzieży
«pOBUDZENI», działającej przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Hrubieszowie w kategorii kultura, Beaty Tomaszczuk - inicjatorki wielu akcji charytatywnych
m.in. «Wokół wielkanocnej
nadziei» i «Szlachetna paczka»
w kategorii wolontariat, Rafała
Fedaczyńskiego - chodziarza,
trzykrotnego olimpijczyka, sześciokrotnie uczestniczącego w
Pucharze Świata, trzykrotnie w
Pucharze Europy, w kategorii
sport i Justyny Tywoniuk - właścicielki restauracji Magistrat,
sponsorki wielu imprez charytatywnych i akcji zorganizowanych
na rzecz dzieci i młodzieży w kategorii biznes.

Animacje dla dzieci, tańce
integracyjne i konkurs wiedzy o
historii Hrubieszowa przygotowała Młodzieżowa Rada Miasta.
Koncert zagrały hrubieszowskie
zespoły SONIC i STRYCH.
Pierwsze Rubienalia odbyły
się we wrześniu 2016 r. Nazwa
wydarzenia jest połączeniem
studenckich juwenaliów i dawnej
nazwy miasta - Rubieszowa. Impreza łączy ze sobą lokalną historię i folklor ziemi hrubieszowskiej
oraz koncerty i współczesne wydarzenia kulturalne.
Tegoroczne Rubienalia były
połączone z jubileuszem X-lecia ZHR na Roztoczu. Harcerze swoje święto rozpoczęli
od kina plenerowego. Po mszy
w kościele pw. św. Ducha mieli
okazję zwiedzić miasto, skorzystać z parku linowego i
uczestniczyć w grze miejskiej.
Wieczorem na Rynku rozpo-

częła się część koncertowa.
Jako pierwszy wystąpił zespół
Seaking Dreams, następnie
odbył się koncert pieśni Jacka
Kaczmarskiego i Przemysława
Gintrowskiego. Gwiazdą wieczoru był raper Tau.
W niedzielę harcerze uczestniczyli w uroczystościach na cmentarzu wojskowym i we mszy św.
na Rynku, po której odbył się apel
harcerski. Zlot zakończył się pożegnalnym kręgiem.
Organizatorami wydarzenia
byli: Urząd Miasta w Hrubieszowie, Hrubieszowski Dom Kultury, Hrubieszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Młodzieżowa
Rada Miasta w Hrubieszowie,
Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej i Związek Harcerzy Rzeczypospolitej. Patronat medialny
objęli: Katolickie Radio Zamość,
Kronika Tygodnia, LubieHrubie.
pl i RTM Staszic.
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Docenili nas

Promocyjny sukces
Hrubieszowa

W HDK

Spotkanie autorskie

T

hriller chrześcijański jako
gatunek literacki; przesłanie, przeznaczenie i wiara
w książce „Anielski plan”
– to tylko niektóre tematy poruszone podczas spotkania autorskiego z Tomaszem Przybyszem.

Spotkanie odbyło się 23 września. Uczestnicy mogli bliżej poznać pisarza związanego z Hrubieszowem. Czy nasze miasto
stenie bohaterem jego kolejnej
powieści? Przekonamy się gdy,
książka zostanie wydana.

Hrubieszów na
konferencji DiverCITY3.

W
w samorządzie i administracji
państwowej, która odbyła się
pod koniec września w Krakowie. Marta Majewska poprowadziła jedną z prelekcji w panelu
„Najlepsza kreatywna kampania promocyjna – jak przekuć
porażkę w sukces”, podczas
której przybliżyła szereg działań promocyjnych związanych
z przyjazdem do Hrubieszowa

estońskiego pokerzysty, reakcjach mieszkańców, zainteresowaniu medialnym, a także
o pozytywnych skutkach tych
działań.
Konferencja poświęcona marketingowi w samorządzie odbyła
się w Krakowie już po raz 15. Jej
ideą jest prezentacja najlepszych
wzorców, metod i sposobów budowania wizerunku jednostek sa-

Wizyta w Czarnogórze

28

lip ca burmistrz
Hrubieszowa Tomasz Zając i burmistrz Bijelo Polja
(Czarnogóra) Aleksandar
Żurić podpisali umowę partnerską między tymi miastami. Umowa została zawarta w

obecności ambasador Polski
w Czarnogórze Ireny Tatrzyńskiej, burmistrza miasta Veles
Slavco Čadieva i delegacji z
Mołdawii, która gościła w Bijelo Polju.
- Współpraca partnerska
między Hrubieszowem a Bije-

morządu terytorialnego, instytucji administracji państwowej czy
spółek komunalnych. W konferencji biorą udział przedstawiciele JST, prezydencji, burmistrzowie, wójtowie a także rzecznicy
prasowi i osoby odpowiedzialne
za promocję i marketing w sektorze publicznym. Organizatorami
konferencji są Miasto Kraków i
Grupa PRC.

Liczba dnia

1036

W

ykorzystanie przyjazdu estońskiego
pokerzysty Janara
Kokka do promocji
Hrubieszowa znalazło uznanie
w oczach specjalistów ds. PR i
marketingu. Zastępca burmistrza Hrubieszowa, Marta Majewska opowiedziała o szczegółach działań promocyjnych na
ogólnopolskiej konferencji PR

lo Poljem pozwoli na aktywną
wymianę doświadczeń w zakresie samorządności, dziedzictwa historycznego, kultury, sportu, edukacji, turystyki,
przedsiębiorczości i rozwoju
lokalnego – mówi Tomasz
Zając.

– turystów
odwiedziło od
czerwca do sierpnia
hrubieszowskie
muzeum

dniach 3 i 4 października br. we Wrocławiu
odbyła się trzecia edycja
cyklicznego wydarzenia, jakim była konferencja DiverCITY3, w tym roku przebiegająca
pod hasłem „Festiwal Miast”.
Tematyka spotkań wszystkich
edycji dotyczy jakości życia w mieście i sposobu jej kształtowania. Tematem przewodnim tegorocznego
spotkania był „pomysł na miasto”,
czyli jak wyobrażamy sobie miasto
dzisiaj i w przyszłości, jakie mamy
oczekiwania wobec życia w mieście, jakimi środkami możemy te
oczekiwania realizować.
Na zaproszenie organizatorów
jedną z prelekcji w tegorocznej
edycji pt. „Inicjatywa mieszkańców w planowaniu rozwoju miasta – pomysł na mój Hrubieszów”
poprowadził Burmistrz Miasta
Hrubieszowa Tomasz Zając.
Konferencja skierowana była
przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, osób
zajmujących się planowaniem

i zagospodarowaniem przestrzennym, transformacją miast,
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz działaczy
miejskich.
Drugiego dnia konferencji odbyła się wizyta studyjna w Trzebnicy. Uczestnicy trzeciej edycji DiverCITY mieli okazję przyjrzeć się
dynamicznemu rozwojowi miasta
i zmianom, jakie w ostatnich 10
latach wdrożono w przestrzeni
publicznej. Zamiarem organizatorów było pokazanie potencjału
rozwojowego małego miasta, które
szerzej Burmistrz Trzebnicy omówił na konferencji w panelu „Przyjazna Przestrzeń”.
Konferencja odbyła się we Wrocławskim Centrum Kongresowym. Jej celem była wymiana doświadczeń w zakresie rewitalizacji.
«DiverCITY3: Festiwal Miast» to
wydarzenia realizowane wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju,
Miasto Wrocław oraz Norweski
Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Z kina i biblioteki

Co się czyta i ogląda w Hrubieszowie?

W

e wszystkich bibliotekach naszego miasta
mamy do wyboru prawie 60 tysięcy książek.
Do końca sierpnia br. wypożyczyliśmy ponad 41 tysięcy książek.
Co ciekawe, najmłodszy czytelnik
ma dopiero rok, a najstarszy 93
lata. Z biblioteki korzystają głównie kobiety, a wśród grup społecznych najliczniej - uczniowie.
Książki, na które jest największa
liczba rezerwacji to:
„Stulecie winnych” Ałbeny Grabowskiej, „Ósme życie” Nina Haratischwili, „Kiedy odszedłeś” Jojo
Moyes, „Dziesięć godzin” Marii
Nurowskiej, „Małe życie” Hanya
Yanagihary, „Czerwień Jarzębin”

Katarzyny Michalak, „Dziesięć
płytkich oddechów” K. Tucker.
Książki najczęściej wypożyczane:
Seria „Szukaj mnie wśród lawendy”, książki Harlana Cobena,
Katarzyny Michalak, Nicolasa
Sparksa, Katarzyny Bondy, ks.
Jana Kaczkowskiego, Remigliusza
Mroza, Ewy Cielesz.
W ciągu ostatnich trzech
miesięcy mieszkańcy naszego
miasta najchętniej oglądali w
kinie PLON bajki dla dzieci.
W czerwcu był to film „Dudi:
Cała naprzód” (118 widzów), w
lipcu – Smerfy (468 widzów), a
w sierpniu - Gru, Dru i Minionki
(543 widzów)
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Odeszli - pamiętamy

Smutne pożegnania

lubiehrubie.pl

Janina Ewa Kitlińska i Andrzej Greszeta odeszli zdecydowanie za wcześnie. Byli nie tylko związani ze sportem, ale
także nauczycielami i wspaniałymi wychowawcami. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Z

Janina Ewa Kitlińska
marła 13 października.
Miała 66 lat. Wielka osobowość, wielka charyzma
i wielkie serce. Nauczyciel oraz wychowawca, działacz
sportowy, związkowy, społeczny,
organizator tysięcy imprez sportowych dla dzieci i młodzieży,
mgr wychowania fizycznego,
nauczyciel dyplomowany, wielokrotny wychowawca klas szkolnych, opiekun SKS, instruktor i
sędzia lekkoatletyczny, działacz i
organizator imprez w Szkolnym
Związku Sportowym (do szczebla wojewódzkiego), LZS, LKS,

MKS „Unia” Hrubieszów, Okręgowym Związku Lekkiej Atletyki w Zamościu, spiker podczas
zawodów, członek Towarzystwa
Regionalnego Hrubieszowskiego, przewodnicząca szkolnego
NSZZ „Solidarność”, metodyk
wychowania fizycznego w Kuratorium Oświaty i Wychowania w
Zamościu i inne.
Na zasłużoną emeryturę odeszła 1sierpnia 2007 roku. Kiedy
było potrzeba nadal sędziowała
na zawodach w Hrubieszowie,
czy Zamościu, pracowała także
w biurze organizacyjnym razem
z synową Agnieszką w Lublinie,

kiedy dyrektor lubelskich biegów
syn Piotr zapraszał.
Od wielu lat kibicowała wnukom Michałowi i Bartkowi, którzy
starają się podtrzymać tradycje
rodzinne i doskonalą się w swoich
ulubionych dyscyplinach. Michał
(trener, ojciec Piotr) jest kilkakrotnym medalistą i członkiem
kadry narodowej juniorów i młodzieżowców w biegach średnich,
a młodszy o 6 lat Bartek (trener,
mama Agnieszka), jak na razie to
biegacz oraz siatkarz i również już
wielokrotnie stawał na podium w
tych dyscyplinach.
źródło - Marek Ambroży Kitliński

S

Andrzej Greszeta
port hrubieszowski stracił
człowieka oddanego bez reszty dyscyplinie sportowej, której się poświęcił od najmłodszych lat. Treningi podnoszenia
ciężarów rozpoczął po podjęciu
nauki w ZS nr 1 w Hrubieszowie.
W 1997 r. w Sewilli wywalczył brązowy medal podczas
Mistrzostw Europy Juniorów w
kategorii +108 kg. Wielokrotnie
zdobywał medale lub punktowane miejsca w mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych. Zdobywał wiele punktów
w rywalizacji ligowej.

Podczas studiów w Akademii
Wychowania Fizycznego w Białej
Podlaskiej reprezentował miejscową drużynę AZS AWF występującą w najwyższej polskiej
lidze, zdobywał medale i wysokie
miejsca w kategorii młodzieżowej i seniorów. Był wieloletnim
członkiem kadry narodowej od
juniora do seniora.
Po ukończeniu studiów i zdobyciu uprawnień trenerskich
wrócił do Hrubieszowa i zaczął
pracę jako nauczyciel wf, jednocześnie prowadził zajęcia w sekcji
podnoszenia ciężarów w hrubieszowskim klubie.

Do końca walczył z podstępną chorobą, jakim okazał się
guz na wątrobie, o czym dowiedział się na początku sierpnia.
Nadzieją był zabieg termoablacji, nastąpiła wielka zbiórka
darczyńców, zebrano pieniądze
na zabieg; niestety pojawiły się
komplikacje pooperacyjne i
serce Andrzeja tego nie wytrzymało.
Pozostawił w smutku rodzinę,
w tym żonę Magdalenę, jedenastoletnią córkę Zuzannę, środowisko sportowe, grono pedagogiczne, uczniów, zawodników,
kolegów i wielu innych.

Hrubieszowskie ciężary

Grad medali sztangistów Unii

D

rugie półrocze naszych
ciężarowców rozpoczęły się od czterech medali
zdobytych na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. W
kategorii do 48 kg tytuł mistrzyni
Polski wywalczyła niezawodna
Natalia Bobrowska; w tej samej
kategorii wagowej Wiktoria Litwin zdobyła brąz, a Klaudia
Szelestowska była ósma. W kategorii do 63 kg brązowy medal
wywalczyła Kinga Kwiatkowska,
a Kinga Kisielewska była jedenasta.
Wśród chłopców - w kategorii
69 kg - Michał Kościuk zdobył
brązowy medal, poprawiając

swoje rekordy życiowe aż o 14
kg. W kategorii do 77 kg Konrad
Litwin zajął 16 miejsce. Następna kategoria do 85 kg okazała się
bardzo pechowa - Michał Puchala, faworyt do medalu przegrał z
chorobą i zajął 4. Miejsce; drugi
nasz reprezentant, Mateusz Staszczuk był trzynasty.
Pod koniec września w Prisztinie (Kosowo) odbyły się Mistrzostwa Europy juniorek i
juniorów do lat 15 i 17. W składzie reprezentacji kraju znaleźli
się nasi zawodnicy: Natalia Bobrowska, Karolina Czajka (do lat
17) oraz Julia Janiak i Kuba Dziewiczkiewicz (do lat 15). Osta-

tecznie na tych mistrzostwach
wystartowali nasi najmłodsi Julka i Kuba.
Julka, rekordzistka Polski w
swojej kategorii nie zaliczyła jednak żadnego podejścia w rwaniu,
a na dodatek doznała kontuzji.
Jakub sprawił olbrzymią niespodziankę i wywalczył brązowy
medal. Dokładnie dwadzieścia
lat temu taki sam sukces odniósł
Andrzej Greszeta w Sewilli.
W dniach 6-7.10 w Ciechanowie odbył się Drużynowy Puchar
Polski kobiet. W gronie 17 zespołów zajęliśmy drugie miejsce, a
tym samym drużynowe wicemistrzostwo Polski seniorek. Nasza

drużyna wystąpiła w składzie:
Kinga Kwiatkowska, Karolina
Czajka, Diana Flak i wypożyczona Joanna Łochowska.
Prze d nami w ty m roku
jeszcze start Diany Flak na Mistrzostwach Europy Juniorek
do lat 20 w Albanii, Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 15
i Mistrzostwa Polski Kobiet i
Mężczyzn, które odbędą się w
Zamościu.
Ten rok okazał się rekordowy
w całej historii działania sekcji.
W kadrze mieliśmy pięcioro naszych reprezentantów, a w zawodach ogólnopolskich sztangiści
Unii wywalczyli 15 medali.

Natalia Bobrowska na Podium z trenerem
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Odwiedzili nas

Tancerze z Meksyku…

Wytrwali rowerzyści

Uczestnicy rajdu propagowali idee życia w trzeźwości

Gości z Meksyku mogliśmy podziwiać podczas konkursu „Europa na ludowo”

7

lip ca bur mistrz Toma s z Z aj ą c sp ot k a ł
się z meksykańskimi
tancerzami, którzy
wystąpili w naszym mieście.
Zespół Arte y Folklor Mexico de Aranza Zu Lopez przy-

pa na Ludowo”, który odbył
się na placu przed Hrubieszowskim Domem Kultury.
Organizatorami koncertu był
Hrubieszowski Dom Kultury
i Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne.

jechał do Hrubieszowa na
zaproszenie Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Oba zespoły mogliśmy
podziwiać podczas występu
na jednej scenie w ramach
corocznego koncertu „Euro-

…Młodzież z Czarnogóry

Goście z Czarnogóry wzięli udział m.in. w kursie tańca w HDK-u

P

rzyjechali 24 lipca. Wizyta
była związana ze współpracą Hrubieszowa z czarnogórskim Bijelo Poljem.
Kolonie w Polsce dla młodzieży
i studentów, którzy uczą się języka polskiego zorganizowało Stowarzyszenie Polaków w
Czarnogórze „ZBOP „Polonika
Bałkanika”. 46-osobowa grupa
przyjechała do nas z Puław, gdzie

spędzałą wakacje. W Hrubieszowskim Domu Kultury gości
powitał burmistrz Tomasz Zając.
Czarnogórcy w trakcie pobytu w
Hrubieszowie zwiedzili miasto,
skorzystali z parku linowego oraz
wzięli udział w kursie tańca w
Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. - Wizyta młodzieży
nawiązuje do deklaracji o współpracy, która została podpisana w

kwietniu br. przez przedstawicieli
samorządów obu miast – podkreśla Tomasz Zając. - Deklaracja
ma na celu pogłębienie stosunków partnerskich we wszystkich
obszarach, w których możliwa
oraz pożądana będzie wymiana
doświadczeń, a także informacji
w dziedzinach kultury, edukacji i
turystyki. Młodzież z Izraela z wizytą w Hrubieszowie.

W

lipcu po raz kolejny
odwiedzili Hrubieszów uczestnicy XIX
Raciborskiego Rajdu
Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski im.
Jana Pawła II. Gości tradycyjnie
powitał burmistrz, który dołączył do uczestników w Terebiniu
i towarzyszył im w drodze do
Hrubieszowa.

Po o f i c j a l n y m p o w i t a niu przed Hrubieszowskim
Domem Kultury, uczestnicy
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 w
mszy odprawionej w intencji

uczestników rajdu w kościele
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następnego dnia
uczestnicy wyruszając z Hrubieszowa do Chełma rozpoczęli kolejny etap rajdu. Na
pożegnanie Tomasz Zając - na
pamiątkę pobytu - wręczył
upominki komandorom rajdu
Leszkowi Mazurkowi i Stanisławowi Strojwąsowi.

… i Izraela

Młodzież z Izreala odwiedziła m.in. cmentarz żydowski

3

s i e r p n i a g o ś c i l i ś my
także młodzież z Izraela, którzy już po raz 21
odwiedzili Hrubieszów.
Nasze miasto było jednym ze
stałych punktów 10-dniowego
pobytu w Polsce licealistów z
Holonu. Izraelscy uczniowie
odwiedzają Hrubieszów w
ramach współpracy między
szkołą Kiryat Sharet w Holonie (Tel Awiw), a Zespołem

Szkół nr 2 w Hrubieszowie.
Podczas jednodniowego pobytu młodzież odwiedziła
cmentarz żydowski, gdzie
wspólnie z hrubieszowskimi uczniami modlili się przy
Ścianie Pamięci. Kwiaty pod
monumentem złożyli burmistrz Tomasz Zając, opiekun
społeczny cmentarza Kazimierz Łukiewicz oraz przedstawiciele obu szkół.

Następnie wszyscy uczniowie
przeszli przez miasto pod dom
Henry΄ego Orensteina. W Hrubieszowskim Domu Kultury – w
części artystycznej - zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Hrubieszowskiej oraz wokaliści ze szkoły Kiryat Sharet.
Ostatnim punktem wizyty
był tradycyjny mecz koszykówki między uczniami z Holonu i
Hrubieszowa.
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W Y D A R Z E N IA

Miasto pomaga zadłużonym lokatorom

Masz dług?
Odpracuj

Urząd miasta chce pomóc tym, którzy zalegają z czynszem za mieszkania komunalne. W tym
celu opracowano specjalny program, dzięki któremu każdy zadłużony lokator będzie mógł
spłacić swoje zobowiązania poprzez wykonanie określonych prac na rzecz miasta.
- Celem tego programu jest
wygaśnięcie zobowiązania pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów a dłużnikiem poprzez
spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w
treści pierwotnej umowy – mówi
Tomasz Zając, burmistrz Hrubieszowa. – Jest on skierowany do
dłużników, którzy są lub mogą
być zagrożeni utratą mieszkania
w związku z powstaniem zaległości czynszowych. Udział w nim
jest dobrowolny. Należy jednak
pamiętać, że program nie dotyczy
zadłużenia objętego postępowaniem komorniczym i dotyczy

tych, których zadłużenie przekracza 2,5 tys. zł.
Osoba zainteresowana odpracowaniem swojego długu
powinna złożyć do burmistrza
wniosek, w którym określa, jakie
czynności może wykonać, w
jakich godzinach oraz w jakim
okresie czasowym (np. tydzień,
miesiąc). Na tej podstawie – po
akceptacji przez burmistrza
– urząd przygotuje stosowną
umowę w sprawie odpracowania spłaty zadłużenia w formie
świadczenia rzeczowego.
Jakiego rodzaju prace wchodzą w rachubę? Są to głównie

prace porządkowe: sprzątanie piwnic, strychów, klatek
schodowych, w lokalach po
eksmisjach lub remontach, zamiatanie i porządkowanie ulic,
chodników, skwerów, parkingów, odśnieżanie chodników,
dróg wewnętrznych i przystanków, załadunek i wyładunek
rzeczy, rozładunek opału do
kotłowni, usuwanie ogłoszeń i
reklam, zbieranie śmieci z terenów gminnych. Dłużnik może
również wykonywać drobne
prace remontowe, malarskie,
prace ogrodnicze jak np. koszenie, grabienie i usuwanie

liści, podlewanie kwietników,
odchwaszczanie i porządkowanie terenów zielonych. Urzędnicy podkreślają, że zakres prac
może obejmować również inne
świadczenia.
Warto dodać, że każdy dłużnik może uzyskać zgodę na
zmianę formy spłaty zadłużenia
tylko jeden raz. Miasto ze swojej
strony gwarantuje dłużnikowi
przeszkolenie BHP, zapewnia
też narzędzia niezbędne do wykonania zleconego świadczenia
rzeczowego, którego wartość
ustalono w wysokości 12 zł za
godzinę.

Nowe zbiory muzeum

N

ie upłynął jeszcze rok od
oficjalnej promocji katalogu „Malarstwo Pawła
Gajewskiego w zbiorach
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie”, a już mo-

żemy pochwalić się kolejnym
ważnym wydarzeniem związanym z postacią naszego rodzimego malarza (1889-1950).
Do zbiorów muzeum trafiła
pokaźna ilość obrazów, rysun-

ków, szkiców oraz dokumentów i fotografii przekazanych
przez wnuków Pawła Gajewskiego. Pozyskane dokumenty i fotografie rzucają nowe
świtało na wiele szczegółów z

życia zawodowego i prywatnego malarza, a wiele z nich
wnosi nowe, nieznane dotąd
informacje. Za dwa lata będziemy obchodzić jego 130.
rocznicę urodzin.

Kalendarz imprez

Nagrodzili nas

Czysta woda z nagrodą
„Czysta Woda na Pobużu Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa
i Włodzimierza Wołyńskiego
- ETAP II 28” – to nazwa projektu, za który Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała wyróżnienie
podczas Gali Orłów Tygodnika
„Wprost”. Odbyła się ona pod
koniec czerwca w Rzeszowie. W
tym roku organizatorzy postanowili nagrodzić najlepsze projekty
w ramach programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Jedno z wyróż-

nień przypadło właśnie naszemu
miastu. Głównym celem projektu
było zwiększenie dostępności
mieszkańców i instytucji publicznych w Hrubieszowie oraz
Włodzimierzu Wołyńskim do
bieżącej wody poprzez budowę i
przebudowę wodociągu w Hrubieszowie i Włodzimierzu Wołyńskim oraz zmodernizowanie
jednej stacji uzdatniania wody we
Włodzimierzu Wołyńskim. Całkowita wartość projektu to ponad
4 mln euro, z czego dofinansowanie UE wyniosło 3,6 mln euro.

Nowa wieża
w jednostce

N

a terenie 2. Pułku Rozpoznawczego oddano
do użytku budynek suszarni spadochronów
wraz z wieżą spadochronową,
ścianą do nauki podstawowych
technik wspinaczki skałkowej
oraz symulatorem technik linowych. Wieża spadochronowa
będzie używana do treningu
praktycznych czynności skoczka spadochronowego, od momentu oddzielenia się od pokładu statku powietrznego do
lądowania, jak również czynności skoczka podczas sytuacji
awaryjnych. Wysokość wieży i
długość lin zjazdowych umożliwia symulację skoku zarówno
z wolnym, samoczynnym, jak
i kombinowanym systemem
otwarcia.
4 października przeprowadzony został pierwszy trening z
zakresu wspinaczki i ratownictwa górskiego z użyciem nowo-

czesnej ściany wspinaczkowej.
Szkolenie przeprowadził instruktor wspinaczki skałkowej
- st. chor. Daniel Młynarczuk.
Tematyką szkolenia poza podstawowymi sposobami wspinania się, wykorzystywanymi
technikami i sprzętem były
również linowe techniki zjazdowe i ewakuacyjne z wykorzystaniem różnych przyrządów
zjazdowych.

Co nas czeka w tym roku?
Listopad
11.11 Miejskie uroczystości w 99. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Miejsce: plac przy kościele pw.
św. Mikołaja. Organizator: Komitet Obchodów Uroczystości
i Świąt Państwowych. Uroczystości z udziałem wojska, młodzieży szkolnej, władz samorządowych itp.
11.11 ,,Nasza Niepodległa”koncert. Miejsce i organizator:
HDK. Koncert dla mieszkańców miasta w Dzień Niepodległości.
11 listopada III Bieg ,,Biegajmy razem w Dniu Niepodległości”. Miejsce: ulice miasta Hru-

bieszów. Organizator: HOSiR.
Impreza cykliczna dla uczczenia niepodległości Polski.
16-19.11 XXII Ogólnopolski
Festiwal Pieśni Patriotycznej
i Religijnej Wojska Polskiego
Hrubieszów 2017. Miejsce:
HDK. Organizator: dowódca 2.
Pułku Rozpoznawczego.
25.11 Jubileusz 30-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Hrubieszowskiej. Miejsce i organizator: HDK. Koncert jubileuszowy.
21.11 Spotkanie autorskie
z Justyną Bednarek. Miejsce:
sala GotArt HDK. Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna
LXIV Grand Prix Hrubieszowa w Tenisie Stołowym. Miej-

sce: ZS Nr 2. Organizator: UKS
Ogólniak. Otwarty turniej
tenisa stołowego w kategorii
open.
Sztafeta Ognia Niepodległości. Miejsce: Hrubieszów. Organizator: ZHP Hufiec Hrubieszów
Woj e wó d z k a L i c e a l i a d a
w Tenisie Stołowym. Miejsce:
ZS Nr 2. Organizator: UKS
Ogólniak. Biorą udział najlepsi
zawodnicy szkół średnich z
województwa.
Hrubieszowska Liga Piłki
Koszykowej. Miejsce: ZS Nr
2. Organizator : UKS Ogólniak. Udział biorą amatorskie
drużyny koszykówki sezon
2016/17.

Grudzień
1-6.12 Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Miejsce i organizator: ZSM Nr 1.
6.12 Mikołajki w HDK. Miejsce i
organizator: HDK. Impreza mikołajkowa dla dzieci.
09.12 Jesień Plastyczna – Hrubieszów 2017. Miejsce i organizator:
HDK. Konkurs plastyczny o nagrodę Burmistrza Miasta Hrubieszów.
LXV Grand Prix Hrubieszowa
w Tenisie Stołowym. Miejsce: ZS
Nr 2. Organizator: UKS Ogólniak.
Otwarty turniej tenisa stołowego w
kategorii open.
Turniej Mikołajkowy o Puchar
Burmistrza Miasta Hrubieszów w
podnoszeniu ciężarów. Miejsce:

ZS Nr 1. Organizator: MKS ,,Unia”,
ZS Nr 1.
XXX Turniej i XVIII Mini
Turniej Piłki Nożnej ,,Kto Lepszy”. Miejsce: HOSiR. Organizator:
ZSM Nr 3
Memoriał Skoku Wzwyż
im. Wiesława Grzyba. Miejsce i organizator: ZSM nr 3. Betlejemskie
Światło Pokoju. Miejsce: Hrubieszów. Organizator: ZHP Hufiec
Hrubieszów. Betlejemskie Światło
Pokoju realizowane w III etapach.
Etap I –wyjazd na ogólnopolskie
spotkanie do Zakopanego. Etap II przekazanie Betlejemskiego Światła
Pokoju społeczności ukraińskiej.
Etap III-Rozproszenie Betlejemskiego Światła Pokoju wśród społeczności Hrubieszowa.

,,W Grudniowy Dzień”. Miejsce
i organizator: HDK. Konkurs plastyczny dla dzieci.
Misterium Bożonarodzeniowe.
Miejsce: HDK. Organizator: ZSM
Nr 2, HDK
Jasełka. MRM
Koncert Świąteczny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.
Miejsce i organizator: HDK. Koncert z kolędami.
Koncert Kolęd i Pastorałek. Miejsce: ZSM Nr 1. Organizator: ZSM
Nr 1, Parafia pw. Ducha Św.
Turniej ,, Gwiazdkowy” w piłce
nożnej Orlików trampkarzy i juniorów o puchar Prezesa MKS
,,UNIA” Hrubieszów. Miejsce:
HOSiR. Organizator : MKS
,,UNIA” HOSiR.
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Zza oceanu w Hrubieszowie

Amerykańscy kawalerzyści na
III Święcie Strzelca Konnego
W

Tegoroczne święto strzelca
konnego objął swoim
patronatem prezydent
Andrzej Duda

Hrubieszowie odbyło
się III Święto Strzelca
Konnego, Memoriał
2. Pułku Strzelców
Konnych z gościnnym udziałem
kwatermistrzów 2. Regimentu
Kawalerii US Army. Tegoroczne
święto rozpoczęło się od przeglądu mundurowego i zawodów w
strzelaniu z karabinka. Drugiego
dnia przeprowadzono konkurs
ujeżdżania i konkurencję terenową - cross.
W kościele garnizonowym
odbyła się również msza z udziałem pocztów sztandarowych i
kwatermistrzów 2. Regimentu
Kawalerii US Army celebrowana
przez ks. prałata ppłk Andrzeja
Puzona. Następnie uroczystość
przeniosła się na teren koszar,
gdzie delegacje złożyły kwiaty i
znicze pod obeliskiem oficerów
2. Pułku Strzelców Konnych

zamordowanych w Charkowie
przez NKWD w 1940 r.
Uczestnicy zawodów rywalizowali w takich konkurencjach, jak
skoki przez przeszkody, władanie
lancą i szablą. Ponadto odbył się
pokaz dynamicznego działania w
wykonaniu zwiadowców.
Zwycięzcą tegorocznego memoriału został Patryk Sagan reprezentujący Szwadron Ziemi
Hrubieszowskiej.
W zawodach Militari zwyciężyli:
W klasie L:
- I miejsce wachmistrz Kawalerii Ochotniczej Grzegorz Woj-

taczka z 20. Pułku Ułanów im.
Jana III Sobieskiego
- II i III miejsce Patryk Sagan
- Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych (podwójna klasyfikacja wynika z udziału tego zawodnika na
dwóch koniach).
W klasie LL zwyciężył plutonowy Kawalerii Ochotniczej
Artur Brzozowski - 9 Pułk Ułanów.
Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja
Dudy. Święto Strzelca Konnego
zorganizowali: Szwadron Ziemi
Hrubieszowskiej im. 2. Pułku
Strzelców Konnych, Miasto Hrubieszów, 2. Pułk Rozpoznawczy
im. mjr Henryka Dobrzańskiego
„Hubala”, Federacja Kawalerii
Ochotniczej oraz Fundacja Niepodległości.

Turniej oldbojów

Rowerowy wyścig

R

eprezentant Ukrainy Sergiy Grechyn
był najszybszy na
mecie zawodów
kolarskich, które zorganizowało Stowarzyszenie
Hrubieszów na Rowerach. Kolarze ścigali się na
67-kilometrowej trasie z
Hrubieszów do Żmudzi i
z powrotem. Honorowym

starterem wyścigu był burmistrz Tomasz Zając.
Zwycięzca pokonał trasę
ze średnią prędkością 39,4
km/h. Drugie miejsce zajął
Radosław Wasilewski z Biłgoraja, który po pasjonującej walce na końcowych
metrach pokonał Romana
Seliverstova z Ukrainy o zaledwie pół sekundy.

518 N

Pierwsi Raidersi

– osób odwiedziło podczas wakacji
Lokalną Organizację Turystyczną

a boisku HOSiR-u rozegrano Turniej
Oldbojów 30+ o Puchar Burmistrza
Miasta Hrubieszowa Tomasza Zająca.
Do imprezy zgłosiły się 3 drużyny i zagrały systemem „każdy z każdym”. W ostatnim, bardzo wyrównanym meczu miejscowi
Raidersi wywalczyli rzut karny w ostatniej
minucie, którego później na zwycięskiego gola
zamienił Jarosław Jasina. Puchary wręczał sekretarz Urzędu Miasta w Hrubieszowie Paweł

UKS Jedynka

Wysokie loty naszych modelarzy

G

rupa modelarzy z Hrubieszowa wraz ze swym
opiekunem - Leszkiem
Kryszczukiem odniosła
kolejne sukcesy na zawodach
– w tym również międzynarodowych. Nasi zawodnicy startowali m.in. w Stalowej Woli,
Krośnie oraz Lesznie. Oto wyniki:
Puchar Polski w Stalowej Woli:
F1A – junior:
III miejsce – Piotr Wielosz-Hałasa
F1B – junior:
III miejsce – Patryk Bajer

Międzynarodowe Zawody w
Stalowej Woli:
F1A – junior:
II miejsce - Piotr Wielosz-Hałasa
III miejsce - Dominik Skwarek
F1B – junior:
III miejsce - Patryk Bajer
IV miejsce - Kacper Kaczmarek
Zawody w Krośnie:
F1 w klasie OPEN:
I miejsce - Patryk Bajer
F1H w klasie – Małe Formy:

I miejsce - Jakub Wezgraj
II miejsce - Mateusz Mięczak
82. Mistrzostwa Polski w Lesznie:
Drużyna Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Jedynka” w
składzie: Piotr Wielosz–Hałasa,
Leszek Kryszczuk i Dominik
Skwarek została drużynowym
wicemistrzem Polski, a Piotr
Wielosz–Hałasa zdobył indywidualnie tytuł wicemistrza
Polski.
Wszystkim naszym modelarzom serdecznie gratulujemy!

Młodzi modelarze z
Hrubieszowa po raz
kolejny potwierdzili
mistrzowską klasę

Wojciechowski oraz dyrektor HOSiR Marek
Watras.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Raiders Hrubieszów 6 pkt.
2. Jednostka Wojskowa Chełm 3 pkt.
3. Jednostka Wojskowa Hrubieszów 0 pkt.
Najlepszym strzelcem został Mirosław Tymicki z JW Chełm, a najlepszym bramkarzem
Krystian Łamejko reprezentujący barwy Raiders
Hrubieszów.
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Blisko nas

Jest takie miejsce w naszym mieście…

Sanktuarium
Matki Bożej Sokalskiej
Ż

yjący pod koniec XIV w.
malarz Jakub Wężyk, przepełniony wdzięcznością
za cud uzdrowienia oczu
przez wstawiennictwo Matki
Bożej Jasnogórskiej, postanawia
namalować podobny do częstochowskiego obraz i umieścić go
w „jakimś” kościele. Wielokrotne
próby namalowania zakończyły
się niepowodzeniem. Pewnego
dnia „zobaczył jaśniejący światłością wizerunek Najświętszej Maryi
Panny namalowany przez Anioła
i usłyszał słowa: Jakubie, masz to
w nagrodę za twoje pobożne pragnienia”. W 1392 r. Jakub Wężyk
umieścił ten właśnie obraz w cerkiewce znajdującej się koło Sokala.
W czasie najazdu tatarskiego
w 1519 r. cerkiew spłonęła, obraz
zaś cudownie ocalał. Sława cudownie ocalałego wizerunku dociera
w 1599 r. do biskupa chełmskiego
Stanisława Gomolińskiego, który
złożony „ciężką niemocą, zdrowie
swoje zawierza Matce Bożej Sokalskiej”. Doznawszy cudu uzdrowienia, postanawia sprowadzić na to
niezwykłe miejsce ojców bernardynów ze Lwowa. Na początku
1600 r. zakonnicy uzyskali zgodę
na budowę kościoła i klasztoru.
Rozbudowa sokalskiego sanktuarium i jego sława spotęgowały
się w czasie wojen z kozakami.
Pod sokalskim klasztorem miała
miejsce koncentracja wojsk królewskich przed wyruszeniem pod
Zborów. Jeszcze więcej pospolitego
ruszenia zgromadziło się w Sokalu
w 1651 r. Wówczas w pomieszczeniach klasztoru znajdował się
majątek szlachty i książąt. Nigdy
później przed Cudownym Wizerunkiem Sokalskiej Pani nie zgromadziło się tylu dostojników, a byli
to: król Jan Kazimierz, hetmani,
urzędnicy, wojsko i szlachta.
To w tym właśnie czasie, sanktuarium i wizerunek Matki Najświętszej z Sokala stały się sławne w całej
Polsce, a miejsce to zaczęto nazywać „Częstochową Rusi”. Sokal
uważano za miejsce bezpieczne
i otoczone szczególną interwencją Matki Bożej, która cudownie
ocaliła klasztor przed atakiem
wojsk Chmielnickiego w 1655 r.,
gdy samego hetmana kozackiego

poraziła światłem, zmuszając do
odstąpienia. Gdy w 1656 r. król Jan
Kazimierz wraca ze Lwowa, nawiedza sokalską świątynię, by dziękować Matce Pocieszenia za odmianę
swych losów.
8 września 1724 r., ma miejsce
w Sokalu uroczystość koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej.
Pierwszy rozbiór Polski, w 1772 r.
rozpoczyna okres upadku świetności Sokala. Cesarz austriacki
Józef II ogranicza życie religijne
w dawnej formie. Następuje
rekwizycja drogocennych przedmiotów kościelnych. Zamknięto
nowicjat zakonny, a wielu zakonników wydalano z zakazem powrotu. Ucichły hejnały, przestała grać
kapela klasztorna, umilkły śpiewy
pielgrzymów, którzy nie mogli już
swobodnie przybywać z Wołynia,
Podlasia i Lubelszczyzny. W 1843
r. spłonął ołtarz wraz z cudownym
obrazem Pani Sokalskiej - nowy
zostanie namalowany w 1848 r.
Kolejny pożar w 1870 r. zniszczy
odbudowany kościół i klasztor,
oszczędzi jednak obraz.
Pierwsza wojna światowa przynosi dalsze zniszczenia. W lipcu
1915 r. sanktuarium znalazło się
pod ostrzałem artyleryjskim.
W czasie II wojny klasztor stał
się schronienia dla uciekinierów
z różnych stron Polski, później
zaś, po zajęciu przez Niemców,
był miejscem wypadowym grupy
szturmowej a także urządzono tu
szpital zakaźny.
Pod koniec wojny klasztor stał
się schronieniem dla ocalałych, a 5
marca 1945 r. został zamordowany
o. Stanisław Mucha – ostatni kapłan w klasztorze.
Dopełnieniem tragicznych
wydarzeń była decyzja władz
sowieckich z 1951 r. o „wyrównaniu” wschodniej granicy Polski. Klasztor został opuszczony
w październiku 1951 r., a wyposażenie kościoła i zakrystii zostało
przewiezione do Leżajska. Cenna
biblioteka i archiwum klasztoru
i sanktuarium zostało dołączone
do zbiorów Archiwum Prowincji
oo. Bernardynów w Krakowie.
Mury sokalskiego kościoła i klasztoru, zostały zaadoptowane na
więzienie.

Po kilku wiekach rozkwitu kultu
Matki Bożej z Sokala, obraz został
ukryty w murach krakowskiego
klasztoru. Po półwiecznym okresie
trwania Polski Ludowej, po przemianach ustrojowych końca lat
80. i początku 90., powoli rodzi się
myśl o powrocie Matki Bożej do
miasta, które w administracyjnym
podziale Polski zajmuje najdalej
na wschód wysunięte miejsce – do
Hrubieszowa.
24 czerwca 2001 r. odbywa się
uroczystość założenia klasztoru
w dawnej „plebanii” przy kościele
św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie, a wszystko po to, aby przygotować duchowy fundament pod
przyjęcie słynnego sokalskiego obrazu w nowym miejscu jego czci.
7 i 8 września 2002 r. odbyła się
intronizacja obrazu Matki Bożej
Sokalskiej w Hrubieszowie. Najpierw przygotowano nowe korony dla wizerunku, które poświęcił
osobiście Jan Paweł II. Następnie

Zareklamuj się u nas!

Maryja w znaku obrazu sokalskiego nawiedziła klasztory bernardyńskie w Tarnowie, Rzeszowie
i Przeworsku, by 7 września 2002
r. w drodze przez Zamość przybyć
do Hrubieszowa.
Od 15 lat przybywają do niej
wierni z obu stron Bugu. Sanktuarium Sokalskie, od początku
swojego istnienia, obok codziennej duszpasterskiej troski zakonników o pielgrzymów cechowało się
powoływaniem i prowadzeniem
modlitewnych wspólnot nadając
im formę bractw o określonej duchowości i zwyczajach. Było więc
w Sokalu Bractwo Świętej Anny,
Bractwo Paska Świętego Franciszka, Bractwo Świętego Szkaplerza
oraz Trzeci Zakon św. Franciszka.
Jednak najliczniejszą grupę wiernych tworzyli sami pielgrzymi.
W okresie największej świetności
sanktuarium w 1680 r., porównywano je m.in. do Loreto we
Włoszech, Monserat w Hiszpanii

i oczywiście do Częstochowy. Nabożeństwa sprawowano z największą wystawnością, kapela klasztorna uświetniała każą uroczystość,
a z wieży kościelnej rozbrzmiewały
hejnały o określonych godzinach.
Wspólnota zakonna posiadała
znaczny potencjał duszpasterski,
który opierał się na posłudze 24
ojców zakonnych, 17 braci i 4 kleryków.
Dziś pewnie najbardziej umiłowanym przez czcicieli Matki Bożej
Sokalskiej jest nabożeństwo sprawowane w środy po mszy św. wieczornej, zaczynające się do słów:
„Najczystsza, Niepokalana Panno,
najmiłosierniejsza Matko nasza,
jedyna ozdobo krajów polskich,
a osobliwie wołyńskiej, sokalskiej
i hrubieszowskiej ziemi Dziedziczko. Wszechwładną twą moc wysławiali umarli, których przed Twym
świętym obrazem wskrzesiłaś. Błogosławią Cię kalecy, którym zdrowie wróciłaś, wyśpiewują dzięki
nieszczęśliwi, których pocieszyłaś.
Sławią imię Twoje topiący się w falach Bugu, których wybawiłaś...”
Po tej, odmówionej przez kapłana
inwokacji, następuje odczytanie
próśb i podziękowań, których
autorzy przybywający do Hrubieszowa z różnych zakątków Polski
oraz Ukrainy – a przez internetową skrzynkę intencji – nawet zza
oceanu szukają ratunku, pomocy
i pociechy u Matki Pocieszenia.
Sanktuarium nie ogranicza swej
posługi wyłącznie do terytorium
przypisanej mu parafii. Grupy
modlitewne jak i bractwa działające dziś w sanktuarium posiadają
w swoich szeregach przedstawicieli
wszystkich czterech hrubieszowskich parafii oraz wielu jeszcze
z bliższych i dalszych okolic miasta.
Najwierniejszą wspólnotą oddającą cześć Matce Bożej w duchu
Biedaczyny z Asyżu jest Franciszkański Zakon Świeckich. Zupełnie
młodym bractwem jest Hrubieszowska Młodzież Franciszkańska.
Matka Boża Sokalska nie ma
już własnej orkiestry zakonnej,
ale posiada swój chór. Nie można
pominąć szczególnej czci, jaką
otrzymuje Pani Sokalska od członków Bractwa Różańcowego. Jest
też grupa niezwykła – Piesza Piel-

grzymka z Gozdowa. Od początku
istnienia sanktuarium w Hrubieszowie przybywa co roku z radosnym śpiewem, prowadzona przez
swego przewodnika i proboszcza Księdza Stanisława Solilaka,
w grupie 150 osób pochodzących
z różnych miejscowości powiatu
a nawet i z samego Hrubieszowa.
W archiwum klasztoru znajduje się świadectwo rodziców oraz
teczka z dokumentacją medyczną
czteroletniego dziecka zaatakowanego przez mięsak prążkowanokomórkowy wielkości 6x4cm.
Żaden szpital nie chciał operować
nowotworu. Rodzice nie przestawali ani na chwilę modlić się i ufać
w cudowną pomoc Matki Bożej
Sokalskiej. Bardzo szybko nastąpiła regresja guza, która umożliwiła
operacyjne usunięcie jego pozostałości, po badaniu patomorfologicznym stwierdzono zanik komórek nowotworowych.
Są też bezpośrednie świadectwa
osób uleczonych z lęków, stanów
depresyjnych, uzależnień. Jeden
ze świadków mówi wprost: „po
wielu miesiącach ciężkiej depresji,
gdy nie potrafiłem już wykonać
najzwyklejszych czynności, a bliscy modlili się za mnie gorąco pewnego dnia rano obudziłem się
zdziwiony, że tak długo leżę bez
sensu...? wstałem i zabrałem się do
życia... i nie potrafię wytłumaczyć
jak to się stało...”
Liczne są nawrócenia osób po
wielu latach odejścia od Boga. Ktoś
powiedział po wyjściu z kościoła:
„przyszedłem się tu pomodlić, coś
mnie tu przywiodło, a potem „wepchnęło” do kratek konfesjonału...
wyspowiadałem się właśnie po 30
latach...”
Matka Boża z Sokala – od sześciu wieków – króluje, uzdrawia
i pociesza. Słucha nas uważnie,
choć wzrok kieruje ponad powszedniość naszych ziemskich spojrzeń. Jakby zamyślona, wypatruje
gdzieś w oddali echa dawnej pieśni
chwały … Przywołana szeptem
„Zdrowaś Marjo – Zdrowaś Maryjo” uśmiecha się czule, mruży oczy,
... dziwnie tajemniczo.
o. Wiktoryn Krysa OFM – kustosz
Sanktuarium MB Sokalskiej w
Hrubieszowie

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

