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ZAKOŃCZENIE BUDOWY OBWODNICY W DZIELNICY UZDROWISKOWEJ
W październiku 2019 r. zakończyła się budowa nowej drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyńcu-

Zdroju realizowana z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury na lata 2016-2019.

Wybudowana droga ma długość 0,502 km i łączyć się będzie
z drogą powiatową nr 1662 RNowe Brusno –Horyniec poprzez
planowane do budowy skrzyżowanie oraz drogą gminną
nr 105064 R.

Powstanie drogi spowodowało zmniejszenie ruchu na drodze
powiatowej nr 1662 R Nowe-Brusno - Horyniec-Zdrój,
biegnącej przez dzielnicę uzdrowiskową, z której korzystają
mieszkańcy Nowego Brusna, społeczeństwo Horyńca-Zdroju
oraz ogromna liczba turystów i kuracjuszy leczących się
w sanatoriach, a także pracownicy sanatoriów oraz krytej
pływalni „Wodny Świat”

Wartość zadania wynosi: 993 455,18 zł i w 50% zostanie
dofinansowana ze środków Wojewody Podkarpackiego
w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej.

W związku z realizacją zadania zmieniona została również
organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Rolnej i Wodnej.
PW

NOC ODKRYWCÓW
18 października 2019 r. 35 uczniów z klas VII i VIII naszej szkoły w ramach zajęć z projektu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dołączyło do grona pasjonatów
„Nocy Odkrywców – V Nocnych Spotkań z Nauką” organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską.

Nasi uczniowie uczestniczyli w pokazach i warsztatach
fizycznych, zwiedzili laboratorium chemiczne, uczestnicząc
w demonstracjach niezwykłych doświadczeń.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat:
„Historia światła”, podziwiali ekspozycję samolotów i silników
lotniczych. Oglądali również zaprezentowany łazik marsjański
i bolid.

Niezwykle spektakularnym punktem programu „Nocy
Odkrywców” był „Teatr wysokich napięć”, w trakcie którego
wykorzystano jeden z największych w swojej klasie transformator
Tesli. Pokaz został poprzedzony krótką historią badań nad
elektrycznością.

Najbardziej oczekiwaną przez naszych uczniów chwilą była
próba sił na symulatorze lotów. Pomimo późnych godzin nocnych
żaden z uczniów nie zrezygnował z tej możliwości.
ART. ZE STR. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W H-Z
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II RAJD PIESZY PAMIĘCI MARKA JANCZURY
W sobotni ranek 12 października 2019 r. na parkingu przed szkołą zebrało się 42 uczniów

SP w Horyńcu- Zdroju pod opieką nauczycieli (było nas 13), kilku absolwentów
horynieckiego gimnazjum; przybyła grupa naszych harcerek, a także nie zabrakło osób, które

zwyczajnie chciały spędzić ten dzień na wędrówce.

Organizatorem imprezy był pan Tadeusz Dziechciarz, który
zadbał o potrzebną dokumentację i aprowizację dla uczestników.
Dzięki finansowemu wsparciu GKPiRPA w Horyńcu-Zdroju
uczniowie otrzymali wodę i słodycze. Humory dopisywały,
a i pogoda zapowiadała się wspaniale.

Przypomniawszy o zasadach bezpiecznego poruszania się po
drogach publicznych, pan Tadeusz przywołał w naszej pamięci
postać nauczyciela, powiernika młodych i społecznika - śp. Marka
Janczury. W czasach istnienia gimnazjum chętnie wybierał się
z uczniami klas pierwszych i wychowawcami na jesienny rajd
integracyjny. Zwykle były to rajdy dwudniowe z noclegiem
w Werchracie lub Nowym Bruśnie. Nigdy nie żałował czasu dla
młodzieży. Choć dziś nie ma Go wśród nas, chcemy, aby pamięć o
Nim przetrwała, stąd inicjatywa organizowania rajdów Jego
pamięci. (pomysłodawczynią jest pani dyrektorDorota Rachwalik).

Ruszyliśmy zatem w drogę, mając w planie pokonać ok. 20 km.
Najpierw do Nowin Horynieckich, tam przystanek przy kaplicy
Matki Boskiej, potem cmentarz z I wojny światowej na Pańskiej
Górze. Stamtąd leśnymiwąwozami doŚwiątyni Słońca i dalej lasem
do rezerwatu jałowców ,,Sołokija”. Pogoda rozpieszczała. Była taka,
jaką Marek lubił najbardziej: rześki wietrzyk jak jesienią na prerii:
ani gorąco, ani chłodno- komfortowo. Z rezerwatu ruszyliśmy
(nadal w pięknych okolicznościach przyrody) do Dziewięcierza
Słotwiny. Wszyscy byli bardzo zdyscyplinowani, nikogo nie trzeba
było przywoływać do porządku. Idąc, miałam wrażenie, że Marek
patrzy na nas gdzieś z góry i jest zadowolony, że oNimw ten sposób

pamiętamy…. Kierowaliśmy się na Moczary, aby lasem dojść do
stacji kolejowej w Werchracie. Widoki niezapomniane -
roztoczańskie pagórki w rdzawych barwach liści i przejrzyste
powietrze…Sił nie brakowało, nikt niemarudził, szło sięwybornie.
Pod lasem zrobiliśmy grupowe zdjęcie przy kopcu Piłsudskiego.
Potem parę kroków przez lasek i ostatnia prosta do szkoły
wWerchracie, gdzie czekał na nas poczęstunek (pieczona kiełbaska
i gorąca herbatka). Dziękujemy wszystkim, którzy zadali sobie
trudu, aby nas tak smakowicie podjąć, a po takim marszu apetyty
dopisywały.

Przed wyruszeniem na rajd panTadeusz poprosił, aby uczniowie
bacznie czytali tablice informacyjne i słuchali, bo będzie konkurs i…
nadeszła ta chwila. Przydały się wiadomości z geografii i historii
regionu, życiorys pana Marka, logiczne myślenie oraz praca
zespołowa. Najwięcej punktów zdobyli uczniowie klasy
VIII a, ale i pozostałe grupy były mocne.

Jako że wszystko co dobre, szybko się kończy, więc nadeszła pora
odjazdu. Choć przyjemnie nam się szło, to chyba wszyscy ucieszyli
się, że do Horyńca odwiezie nas autobus. Uczestnicy rajdu wrócili
cali i zdrowi, dotlenieni i napewnozadowoleni.Niekażdą sobotę tak
spędzamy.

Nie ma już lekcji z panem Markiem, nie ma też
wHoryńcu ,,Strzelca”, ale jeszcze żyje idea rajdów i są chętni, by go
organizować i w nim uczestniczyć- jesteś z nami, Marku…
Ane
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HARCERSKA PAMIĘĆ
Dla tych którzy odeszli w nieznany świat,

Płomień na wietrze kołysze wiatr…
Dla nich harcerskie warty

I chorągiewek gromada, i dla nich ten dzień
Pierwszy dzień Listopada.

Kilka dni przed uroczystościąWszystkich Świętychwielu
ludzi porządkuje groby swoich bliskich, zdobi je gałązkami,
zniczami i kolorowymi chryzantemami, chcąc w ten sposób
jeszcze bardziej zaznaczyć swoją bliskość z tymi, którzy już
odeszli.

2 DH Żywego Słowa, jak co roku, także odwiedziła
miejsca pamięci i groby na naszym, horynieckim cmentarzu.
Harcerze porządkowali zapomniane groby, grabili liście,
palili znicze i w cichej modlitwie prosili o wieczny
odpoczynek dla zmarłych.
TW

HORYNIECCY HARCERZE WE LWOWIE

Młodzi obrońcy Lwowa
Na te groby powinni z daleka przychodzić pielgrzymi,
By się uczyć miłości do Ojczyzny…

Orlęta Lwowskie – to nazwa młodych mieszkańców Lwowa,
uczniów lwowskich szkół, którzy nie czekając na pomoc polskiego
wojska, w listopadzie 1918 roku, bronili miasta przed oddziałami
wojsk ukraińskich, a w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920
roku niezwykle ofiarnie i bohatersko walczyli o ukochane miasto,
często poświęcając za to swoje młode życie.

W tym roku, jużpo raz kolejny, harcerze z 2DHŻywegoSłowa”
wybrali się wraz z innymi harcerzami Hufca ZHP Lubaczów
do Lwowa. Głównym celem wyjazdu było zapalenie biało –
czerwonych zniczy, złożenie wiązanek i chorągiewek, modlitwa
i oddanie hołdu Orlętom Lwowskim, poległym w obronie
Ojczyzny. O godzinie 6:00 wyjechaliśmy autobusem z parkingu
w stronę granicy. Droga była dosyć krótka, ale na przejściu
granicznym spędziliśmy około godziny.

Do Lwowa jechaliśmy m.in. przez Niemirów, Janów, Jaworów.
Po drodze widzieliśmy poligon, kilka cerkwi i ruiny kościoła.
Naszym pierwszym celem po przyjeździe do Lwowa był cmentarz
Orląt Lwowskich. Oprócz zniczy, które zapaliliśmy na wielu

grobach poległych, zaśpiewaliśmy też polski hymn. Odwiedziliśmy
również grób Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej
i Władysława Bełzy. Po wyjściu z cmentarza skierowaliśmy się
do centrum Lwowa i rozpoczęliśmy zwiedzanie. Byliśmy w dwóch
katedrach, widzieliśmy operę, wspaniały pomnik Adama
Mickiewicza, piękną starówkę. W czasie wolnym poszliśmy
do fabryki czekolady, w której zasmakowaliśmy lwowskich
pyszności i zwiedziliśmy kopalnię kawy, w której panował czarujący
klimat. Na koniec odwiedziliśmy parę sklepów z pamiątkami
i wróciliśmy do miejsca spotkania ustalonego przez bardzo miłą
panią przewodniczkę Basię, która całą drogę opowiadała nam
rozmaite historie związane z tym miastem i całym krajem.
Wprzytulnej i klimatycznej restauracji zjedliśmyprzepyszny obiad.
Po całymdniuniezwykłychwrażeń ruszyliśmywdrogępowrotnądo
domu.

Ta ekscytująca i wzruszająca wycieczka dużo nas nauczyła
i na długo pozostanie w naszej pamięci.
Julia Presz
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Ten dzień wyznaczono jako datę umowną, gdyż proces
odbudowy niezależności przez nasz kraj nie został wdrożony
w ciągu jednego dnia, ale składał się z serii wydarzeń.
To przedwojenny rząd II Rzeczypospolitej ustanowił go jako
święto. Władze II RP chciały w ten sposób upamiętnić objęcie
władzy w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego. Zbiegło się to
również z zawarciem rozejmu w Compiègne i oficjalnym
zakończeniem I wojny światowej.

Święto Niepodległości zaczęto oficjalnie obchodzić
11 listopada 1937 roku. Warto jednak pamiętać, że obchody te
odbyły się tylko w kolejnych dwóch latach ze względu na wybuch
IIwojny światowej w 1939 roku.W1945 roku zniesiono je namocy
ustawy KRN. Ostatecznie przywrócono je dopiero w 1989 roku
pod nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.

101. rocznicę, która przypada w tym roku (2019 r.) uczczono
również w naszej gminie. Z tej okazji już 9.11.2019 r. przy nowym
deptaku w dzielnicy uzdrowiskowej posadzono drzewka
miododajne. Następnego dnia, w niedzielę, na basenie Wodny
Świat przy CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju odbyły się po raz
dwunasty zawody pływackie. W zmaganiach wzięło udział ponad
200 uczestników, a reprezentanci naszego klubu pływackiego
zdobyli w sumie 41 medali, których im mocno gratulujemy.

Finał tegorocznych obchodów był przewidziany oczywiście na
dzień 11 listopada. Tuż o poranku, przy obelisku przed Szkołą
Podstawową w Horyńcu-Zdroju odbył się montaż słowno-
muzyczny wykonany przez uczniów tej szkoły. Odsłonięty został
ponadto mural z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, po której

w korowodzie udano się pod pomnik Wolności. Tam delegacje
z naszej gminy złożyły kwiaty.

Ostatnim elementem obchodów było wspólne odśpiewanie
hymnu ,,Mazurka Dąbrowskiego” w amfiteatrze w parku
Zdrojowym, do którego wszyscy weszli przy dźwiękach poloneza.
W parku czekała również bardzo ciekawa wystawa plenerowa
ze starymi fotografiami Horyńca-Zdroju oraz wydrukowany na tę
okazję album (rozszedł się w mgnieniu oka). Wystawa oraz album
przygotowane zostały dzięki środkom z Programu Dotacyjnego
„Koalicje dla Niepodległej” pozyskanym przez współpracujące
z Gminnym Ośrodkiem Kultury Stowarzyszenie Rozwoju
Promocji i Aktywności Przystanek Horyniec.

W imieniu organizatorów: Szkoły Podstawowej w Horyńcu-
Zdroju, Parafii Horyniec-Zdrój, GminnegoOśrodka Kultury oraz
Stowarzyszenia Przystanek Horyniec, dziękujemy wszystkim,
którzy uczestniczyli w tak ważnym dla Polaków święcie.
AW

OBCHODY NIEPODLEGŁOŚCI
Każdego roku 11 listopada jest dla nas Polaków bardzo szczególnym dniem. Obchodzimy wówczas święto

odzyskania niepodległości.
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PODPISANIE POROZUMIENIA WSPÓLNEJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY
GMINĄ HORYNIEC-ZDRÓJ, A LUBYCZĄ KRÓLEWSKĄ

Wpiątkowe popołudnie 29.11. 2019 r.Wójt GminyHoryniec-
Zdrój, Robert Serkis gościł przedstawicieli Gminy Lubycza
Królewska na czele z burmistrzem Markiem Łuszczyńskim.

Na spotkaniu włodarze obu gmin podpisali porozumienie
o współpracy między oboma organami. Wpisuje się ono idealnie
w zawarte w ostatnim czasie podobne porozumienia pomiędzy
województwem podkarpackim i lubelskim oraz powiatami-
tomaszowskim i lubaczowskim. Władze obu jednostek
samorządowych liczą na owocną współpracę w wielu dziedzinach
oraz możliwość wymiany doświadczeń.
KK

DZIEDZICTWO UTRWALONE. RZECZ O JANUSZU BURKU
8 grudnia 2019 r. w budynku muzealnym przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu odbył się wernisaż wystawy:

„Dziedzictwo utrwalone. Rzecz o Januszu Burku”. Wystawę w 10. rocznicę śmierci śp. Janusz Burka
zorganizowało Muzeum Kresów w Lubaczowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Horyńcu-Zdroju.

Janusz Burek to postać, która wpisała się wielkimi literami
w życie naszej społeczności i regionu. Pan Janusz – na co dzień
nauczyciel w horynieckiej szkole podstawowej- zajmował się
malarstwem, grafiką, fotografią oraz ochroną dziedzictwa
kulturowego. Na otwarciu wystawy poświęconej Jego osobie
można było zobaczyć liczne prace, które stworzył, jak również
fragment filmu dokumentalnego z Jego udziałem.
Wspomnieniami o swoim nauczycielu podzielili się
wychowankowie, również przyjaciele i współpracownicy
przywołali w pamięci tę niezwykłą postać.

Uroczyste otwarcie wystawy cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem. Wśród przybyłych na wernisaż nie mogło
zabraknąć córek pana Janusza Burka - Małgorzaty Stelmach
i Jadwigi Burek-Otręby z rodziną. Obecni byli także: Poseł na
Sejm RP Teresa Pamuła, Starosta Lubaczowski Zenon Swatek,
Wójt Gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis. Goście wernisażu
nie tylko podziwiali twórczość p. Janusza Burka, ale obejrzeli też
ciekawy montaż przygotowany przez Karolinę Kopę-Jonak
i Ryszarda Urbana.

KGW"Rozdrożanka" z Radruża przygotowało poczęstunek,
na który zostali zaproszeni uczestnicy wernisażu.

Kto jeszcze nie miał okazji zobaczyć wystawy, może to zrobić
do końca marca 2020 r. w budynku muzealnym przy Zespole
Cerkiewnym w Radrużu. Zapraszamy, bo warto.
AW

GMINNY AGREGAT
Z inicjatywy Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, Roberta Serkisa

i za przyzwoleniem rad sołeckich został zakupiony agregat
prądotwórczy o mocy ponad 100kW w zabudowie kontenerowej
wraz z przyczepką. Zakup pozwoli na zabezpieczenie energii
elektrycznej podczas organizacji imprez i wydarzeń plenerowych na
terenie całej gminy. Do tej pory agregat był wynajmowany od
sąsiedniej gminy.
PW
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NOWY SAMOCHÓD DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W HORYŃCU-ZDROJU

8 grudnia br. gmina Horyniec-Zdrój otrzymała nowy, 9-osobowy samochód do przewozu osób
niepełnosprawnych z terenu gminy, w szczególności podopiecznych Środowiskowego Domu

Samopomocy w Horyńcu-Zdroju.
Realizacja zadania była możliwa w ramach Programu

wyrównywania różnic między regionami III finansowanego przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wRzeszowie.Kwotadofinansowania zPFRONwyniosła80.000zł,
pozostała kwota 59.000 zł pochodziła ze środków finansowych
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Nowy samochód przyczyni się do likwidacji barier
transportowych oraz podwyższenia standardu usług świadczonych
na rzecz osóbniepełnosprawnych zamieszkującychwnaszej gminie.
PW

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
15 grudnia 2019 r. harcerze z 2DH Żywego Słowa po raz kolejny uczestniczyli w Rzeszowie

w uroczystości przekazania BŚP do wszystkich hufców na Podkarpaciu.
Najpierw wzięli udział w apelu i ogniobraniu w Parku Jedności

Polonii z Macierzą, następnie uczestniczyli w kościele farnym
o godz. 16.30 we Mszy św. pod przewodnictwem bp. Edwarda
Białogłowskiego, podczas której światło z Betlejem zostało
przekazane hufcom Chorągwi Podkarpackiej ZHP oraz różnym
instytucjom.

19grudniaharcerze i zuchyprzekazaliBŚPdoparafiiwHoryńcu
– Zdroju oraz do Werchraty, a także do Domu Opieki „Ostoja”
w Podemszczyźnie, o godz. 18.00 wzięli też udział w uroczystości
rozesłania światła w Lubaczowie i wWigilii harcerskiej. 20 grudnia
harcerze przekazali światło w szkole oraz ponieśli je do różnych
miejscowości w naszej gminie, jak też do zakładów pracy,
przychodni, sanatoriów i innych instytucji.
Z poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku zakończyli
tegoroczną służbę przy BŚP.
TW

K.KŁYSEWICZ – NAGRODA WE WROCŁAWIU
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz redakcyjny kolega, Krystian Kłysewicz zdobył pierwsze

miejsce na międzynarodowym konkursie Drone Film Festival Poland 2019, który odbywał się we Wrocławiu.
Za film „DzieńnaRoztoczu– ziemia lubaczowska” autor odebrał

Kryształowego Drona podczas Gali Finałowej, która odbyła się we
Wrocławiu 15 grudnia 2019 r.

Była to już czwarta edycja wydarzenia, które zrzesza pasjonatów
i doświadczonych operatorów bezzałogowych statków
powietrznych oraz miłośników fotografii i filmów lotniczych. Na
tymmiędzynarodowymfestiwaluprezentowanebyłynajlepsze filmy
i zdjęcia wykonane dronem. Krystian otrzymał pierwsze miejsce
w kategorii Nature/city/industrial. W swoim filmie pokazał
najciekawsze zakątki naszego regionu i ich piękno na tle
zachwycającej przyrody. Serdecznie gratulujemy Autorowi
i życzymy wielu dalszych sukcesów w realizacji swojej pasji.
AW
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY I SPOTKANIE OPŁATKOWE
Organizowany corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju kiermasz bożonarodzeniowy cieszył

się jak zawsze dużym zainteresowaniem.

22 grudnia 2019 r. w amfiteatrze w parku Zdrojowym odbyło się
spotkanie opłatkowe, na które przybyło wielu mieszkańców naszej
gminy oraz goście i kuracjusze. Przy dźwiękach znanych polskich
kolęd mogli podziwiać oraz nabywać wyroby rękodzielnicze
o tematyce świątecznej. Lokalni twórcy przygotowali bardzo
ciekawą i bogatą ofertę ozdób dla każdego zainteresowanego.

Tegoroczny kiermasz świąteczny był połączony ze spotkaniem
opłatkowym. Proboszcz parafii, wójt gminy oraz dyrektor szkoły
podstawowej złożyli mieszkańcom świąteczne życzenia.
Gdy zabrzmiał śpiew dzieci działających przy Gminnym Ośrodku
Kultury, wszyscy podzielili się opłatkiem oraz poczęstowali się
barszczem z uszkami i tradycyjnym makowcem przygotowanym
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Radruża.

Mamy nadzieję, że tradycja przedświątecznych spotkań
opłatkowych przyciągać będzie co roku większą liczbę uczestników.
AW

20 grudnia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Horyńcu -
Zdrojuprzeżywali szkolnąwigilię.Dzieńgrudniowy, lecz ciepły, był
wyjątkowyiz tegowzględu,żeuczniowieprzyszliodświętnieubrani.
Najmłodszeklasyzaczęłyświętowanie jużogodzinie9:00.Harcerze
z drużyny działającej w naszej szkole przekazali Betlejemskie
Światło Pokoju. Starsze klasy (IV-VIII) miały w tym czasie trzy
lekcje.
Ok. 10:30 udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie dzieci z klas

pierwszych pod opieką pani Bożeny Mróz i pani Bernardy

Krzyśkowskiej przedstawiły przepiękne ,,Jasełka” Całość
przedstawienia dopełniał pełen energii, radosny śpiew kolęd
w wykonaniu Horynieckich Aniołków oraz scholi Greccio
z towarzyszeniem sekcji muzycznej pod opieką o. Bogdana Klóski.
Jak zawsze przygotowana została piękna scenografia-to zasługa pani
Małgorzaty Stelmach. Czuć było atmosferę zbliżających się świąt.
Gdy przebrzmiały oklaski dla wszystkich, którzy przygotowali

jasełka oraz w nich wystąpili, głos zabrała pani dyrektor Dorota
Rachwalik. Podziękowała za przygotowanie inscenizacji, a przede
wszystkim złożyła całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia
zokazji zbliżających się świątBożegoNarodzenia.Ponadtożyczenia
przekazała przewodnicząca Rady Rodziców pani Marlena Golenia
i przewodnicząca szkołyKlara Kornaga. Pani dyrektor podzieliła się
z uczniami i nauczycielami opłatkiem.
Następnie wszyscy udali się do klas, gdzie nasi rodzice

przygotowali dla nas wigilijny poczęstunek. Był barszczyk
z uszkami, pierogi, kompot i piernik. W klasach złożyliśmy sobie
życzenia, zaśpiewaliśmy kolędy. Potem udaliśmy się na
wyczekiwanąprzerwę świąteczną. Takie chwilepozostająwpamięci
na długo…
Julia Czereba, Ane

WIGILIA SZKOLNA 2019
W naszej szkole pielęgnuje się tradycje świąteczne. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia w sali
gimnastycznej spotyka się cała społeczność szkolna, wystawiane są Jasełka, rozbrzmiewa śpiew kolęd.

Przełamujemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia świąteczne. Tak było i ostatnio…
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WIGILIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
W święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia 2020 r. odbyła się uroczysta wigilia Kół Gospodyń Wiejskich

z terenu naszej gminy.
Pomysłodawczynią tego spotkania była p. Beata Ługowska –

koordynator gminny KGW. Na spotkanie przybyli członkowie
wszystkich kół. Przy wspólnym stole raczono się tradycyjnymi
daniami przygotowanymi specjalnie na tę okazję. W spotkaniu
uczestniczyli również zaproszeni goście: pani AnnaHuk- członkini
Zarządu Województwa Podkarpackiego, pani Marlena Golenia -
kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Lubaczowie oraz wójt
naszej gminy – pan Robert Serkis. Podzielono się opłatkiem,
złożono sobie życzenia.

Tobyłowyjątkowe spotkanie dla osób, które tworzą jakże ważną
strukturę w życiu lokalnej społeczności. Nie wyobrażamy sobie
kiermaszów, dożynek i innych imprez bez pyszności
przygotowanych przez KGW. Życzymy zatem wszelkiej
pomyślności w nowym roku 2020.
KK

BIBLITEKA GMINNA DOCZEKAŁA SIĘ REMONTU
Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na zadanie: „Przebudowa i zakup

wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu- Zdroju”.
Zadanie obejmuje przebudowę obecnego pomieszczenia

biblioteki oraz adaptację dodatkowych pomieszczeń na
czytelnię dla czytelników dorosłych i dzieci z księgozbiorem
podręcznym oraz czytelnię internetową. W jednym z nowych
pomieszczeń powstanie Izba Pamięci, w której umieszczone
zostaną pamiątki i eksponaty związane z historią ziemi
horynieckiej.

Planowane prace umożliwią również likwidację barier
architektonicznych, co pozwoli na samodzielne korzystanie
z biblioteki przez osoby niepełnosprawne. W bibliotece pojawi
się także nowy sprzęt i wyposażenie: gabloty do izby pamięci,
lady i regały biblioteczne, meble i siedziska dla dzieci.
Realizacja zadania podniesie standard prowadzonej działalności
i pozwoli na poszerzenie oferty programowej dla dzieci
i młodzieży a także dla seniorów.

Projekt ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu
oferowanych usług w zakresie czytelnictwa dla społeczności
lokalnej oraz dla turystów i kuracjuszy przebywających
w tutejszych sanatoriach. Prace budowlane rozpoczną się
jeszcze w tym roku zaś ich zakończenie przewidziane jest na

kwiecień 2020 roku. Całkowita wartość prac remontowych
zamyka się kwotą 380 000 zł zaś dofinansowanie wyniesie
285 000 zł.
PW
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FERIE CZAS ZACZĄĆ, CZYLI ZABAWA KARNAWAŁOWA
W aurze zupełnie nie zimowej, lecz raczej przedwiosennej, 11 stycznia br. w naszej szkole odbyła się zabawa

karnawałówa zorganizowana przez Radę Rodziców. W tym roku – po hawajskich i kosmicznych wrażeniach z lat
poprzednich - przyszedł czas na swoistą dowolność w kwestiach kostiumowych.

Motyw przewodni tegorocznej zabawy brzmiał:
,,Miszmasz- ubierasz się w to, co masz”.

Przed południem w towarzystwie wodzireja, czyli pani Beaty
Ługowskiej, bawiły się dzieci z klas młodszych: I-IV, a po południu
pojawili się uczniowie klas V-VIII. Nad muzyką czuwał pan Jacek
Szczupak.Młodzież bawiła sięwyśmienicie, w jedynej i niepowtarzalnej
atmosferze sali gimnastycznej udekorowanej balonami. Tańczyliśmy do
19:30, a może i troszkę dłużej.

Nasi rodzice w tym czasie przygotowywali dla nas kultowy
poczęstunekw stołówce szkolnej – nigdy i nigdziewięcej tak nie smakuje!
Wczasiebaluodbywały się różnekonkursy,m.in.wybór „króla i królowej
balu”. Zostali nimi: Oliwia Łuczyszyn oraz Filip Szymeczko, którzy
najbardziej spodobali się jurorom w wiązance tańców.

Uczniowie naszej szkoły potrafią się integrować, toteż wspólnie
zatańczyli belgijkę i taniec irlandzki.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zorganizowanie tej wspaniałej
zabawy, a wychowawcom za opiekę nad nami.
Klara Kornaga

Okazuje się, że kamieniarka bruśnieńska i przydrożne kamienne
krzyże mają duży potencjał kulturowy, który został dostrzeżony
wMinisterstwieKultury iDziedzictwaNarodowego.W2016 roku,
dzięki dofinansowaniuMinistra i pierwszego stupendiumGrzegorz
Ciećka z Horyńca - Zdroju wykonał ogrom pracy polegający na
inwentaryzacji kamiennych krzyży przydrożnych z terenu powiatu
lubaczowskiego. Opisanych zostało wtedy około 600 obiektów.
Występują one także poza ziemią lubaczowską, możliwe, że w ilości
około 500. Niestety są one rozsiane nawet w promieniu 100 km od
Starego Brusna, gdzie rzeźbiono krzyże. Towłaśnie na kolejny etap
ich inwentaryzacjiGrzegorzotrzymałdrugie już stypendium,dzięki
któremu w jednym miejscu zostaną przedstawione i opisane
wszystkie krzyże pochodzące z Nowego Brusna. Dotychczasowe
wyniki można sprawdzić na stronie www.kamiennekrzyze.pl, gdzie
sukcesywnie będą dodawane kolejne znaleziska.
KK

MINISTERIALNE STYPENDIUM DLA GRZEGORZA CIEĆKI
Po raz kolejny stupendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafia do Grzegorza Ciećki, który zajmuje

się inwentaryzacją bruśnienskich krzyży.
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28 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Po raz 28. w całej Polsce odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wielu uczniów naszej szkoły 12 stycznia stało się
wolontariuszami. Można nas było spotkać w różnych
miejscowościach gminy Horyniec-Zdrój. Uczniowie prowadzili
zbiórkę charytatywną na rzecz polskiej medycyny zabiegowej.

O godzinie 15:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu-
Zdroju odbyło się podsumowanie finału. Bardzo dużo osób
przyszłodopiękniewyremontowanegoGOK-u, gdzie panTadeusz
Dziechciarz przeprowadzał licytację zgromadzonych rzeczy.
Bardziej zapobiegliwi i obdarzeni talentem kulinarnym
wolontariusze sprzedawali przepyszne ciasta. Przygotowane zostały
również występy taneczne oraz wokalne, w których zaprezentowali
się uczniowie działający w grupach artystycznych prowadzonych
przez GOK.

Mieszkańcy i kuracjusze bardzo licznie przychodzili oglądać
występy i z chęcią brali udział w zbiórce. Nasza gmina zebrała
w sumie 16 575,09 zł. Pobiliśmy dotychczasowy rekord dokładnie
o 1 546,01 zł więcej niż w zeszłym roku.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie akcji. Liczymy na dalszą
współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w naszej
gminie.
Kamila Czernysz
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BIWAK HARCERSKI
W ramach Harcerskiej Akcji Zimowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie w dniach 16-17 stycznia
2020 roku zorganizował biwak dla harcerzy i zuchów z powiatu lubaczowskiego. Grupa harcerzy ze Szkoły

Podstawowej w Horyńcu, pod przewodnictwem pani Teresy Wojtyszyn, także wzięła w nim udział.
Biwak rozpoczął uroczysty apel powitalny, na którym

komendantka Hufca Lubaczów- Anna Hawrylak wraz z druhną
Kingą Kornagą przedstawiły wszystkim kadrę pomocniczą,
opiekunów i współorganizatorów.

Harcerki z 16 DH „Sokoły” zorganizowały warsztaty dla dzieci
i młodzieży. Uczestnicy zimowiska pozyskali wiedzę na temat
udzielania pierwszej pomocy, poznali symbole i historię skautingu,
dowiedzieli się, jak uzyskać poszczególne stopnie i odznaki
harcerskie. Harcerze wzięli także udział w zajęciach plastycznych,
na których powstawały kolorowe, bogato zdobione maski
karnawałowe. Po warsztatach nadszedł długo wyczekiwany przez
wszystkich moment - drużyny wyruszyły do lasu na grę terenową
pod hasłem: „Walka o byt”. Reprezentanci grup otrzymali mapy, na
których zaznaczono 6 przystanków. Na każdym z nich czekały
zadania, polegające na wykorzystaniu zdobytej wcześniej wiedzy
w praktyce. Za prawidłowo wykonane zadanie harcerze
otrzymywali część kolacji (dżem, ser, krem czekoladowy, chleb,
twarożek, masło i wędlinę). Następnie wszystkie drużyny spotkały
się przy ognisku, gdzie rozbrzmiewały harcerskie pieśni. Ostatnim
już punktem tego wieczoru była dyskoteka, mimo późnej pory
młodzież była pełna wigoru, a na twarzach malował się szczery
uśmiech.

Skoro świt, ponieprzespanej, ale pełnejwrażeńnocy, odbyły się:
poranna zbiórka, gimnastyka i śniadanie. Tego dnia harcerze wzięli
jeszcze udział w warsztatach z musztry, które przeprowadził pan
Aleksander Smagalski. Następnie odbył się apel pożegnalny,
po którym drużyny, bogatsze o nowe doświadczenia, zmęczone,
ale szczęśliwe, wróciły do swoich miejscowości. Myślę, że harcerze
z niecierpliwością czekają na kolejne, tak ciekawe spotkanie.
ES

OJCOWIE FRANCISZKANIE BUDUJĄ W NOWINACH HORYNIECKICH
Ojcowie Franciszkanie z Horyńca-Zdroju

w tym roku planują realizację projektu
współfinansowanego ze środków unijnych pn.
„Budowa atrakcyjnego produktu
turystycznego poprzez budowę zadaszonego
grilla wraz z placem zabaw dla dzieci oraz
placów postojowych w Nowinach
Horynieckich”.

Projekt obejmuje budowę placów
postojowych, zadaszonego, ogólnodostępnego
miejsca do grillowania, a także
ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci.
Na chwilę obecną w planowanym miejscu
realizacji komunikacja poprowadzona jest po
gruncie natomiast ewentualne ogniska czy
grille organizowane są „na dziko”, co w dużym
stopniu zagraża bezpieczeństwu. Realizacja
tego projektu będzie kolejnym etapem
zagospodarowania terenu wokół kapliczki
w Nowinach Horynieckich. Kwota
dofinansowania to 300 tys. złotych.
AW
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41. BIESIADA TEATRALNA W HORYŃCU – ZDROJU
W dniach 16–19 stycznia 2020 roku Horyniec – Zdrój po raz kolejny zamienił się w teatralną stolicę Polski,

odbyła się tu 41. Biesiada Teatralna. Jest to jeden z najstarszych w kraju festiwal amatorskich zespołów
teatralnych małych form, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem.

Na deskach Gminnego Ośrodka Kultury prezentują się teatry
z różnych zakątków naszego kraju, które rywalizują o „Złoty Róg
Myśliwski Króla Jana” i „Złotą Misę Borowiny”. Organizatorzy –
Centrum Kulturalne w Przemyślu i Gminny Ośrodek Kultury
w Horyńcu-Zdroju – zakwalifikowali do udziału 14 grup
teatralnych, m.in. z Przemyśla, Stalowej Woli, Sopotu, Zielonej
Góry, Warszawy, Raciborza.

W tegorocznej edycji jurorami i konsultantami byli: Józefa
Zając-Jamróz (Ziuta Zającówna) – aktorka, wykładowca PWST
w Krakowie, Stanisław Górka – aktor Teatru Współczesnego w
Warszawie oraz wykładowca PWST wWarszawie, Łukasz Czuj –
reżyser teatralny, dramaturg z Krakowa oraz Robert Kaczorowski –
instruktor teatralny, reżyser z Lublina.

W piątek odbył się spektakl towarzyszący: „Colas Breugnon”
Romaina Rollanda w reżyserii Tadeusza Wiśniewskiego. W roli
tytułowej wystąpił Stanisław Górka.

Podczas gali finałowej rozdano nagrody:
w kategorii Zespołów Teatralnych Małych Form:

Złoty Róg Myśliwski Króla Jana wraz z nagrodą pieniężną
w wysokości 4 000 zł ufundowaną przez Marszałka Województwa
Podkarpackiego otrzymał Teatr Ecce Homo z Kielc
za spektakl ,,Być świniąwmaju” w reżyserii Marcina Bortkiewicza.

Srebrny Róg Myśliwski Króla Jana wraz z nagrodą pieniężną
w wysokości 3 000 zł ufundowaną przez Dyrektora Centrum
Kulturalnego w Przemyślu trafił do Teatru Tetraedr z Raciborza
za spektakl ,,Gwoli jakiejś tajemnicy” w reżyserii Grażyny Tabor.

Brązowy Róg Myśliwski Króla Jana wraz z nagrodą pieniężną
w wysokości 2 500 zł ufundowaną przezWójta Gminy Horyniec –
Zdrój – powędrował Teatru W MIĘDZYCZASIE za
przedstawienie „Kartki z przeszłości” w reżyserii PaulinyWysockiej
– Fularz.
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W kategorii indywidualnych dokonań twórczych:
Złotą Misę Borowiny wraz z nagrodą pieniężną w wysokości

2 000 zł ufundowaną przez Starostę Powiatu Lubaczowskiego –
otrzymał Wojciech Kowalski za osobowość aktorską
w przedstawieniu ,,Uwolnić słowa – MIŁOŚĆ” we własnej
reżyserii.

SrebrnąMisę Borowiny wraz z nagrodą pieniężną w wysokości
1 500 zł ufundowaną przez Dyrektora Centrum Kulturalnego
w Przemyślu otrzymał Robert Konowalik za kreację w autorskim
przedstawieniu ,,Woda w płucach”.

BrązowąMisęBorowiny wraz z nagrodą pieniężnąwwysokości
1 000 zł otrzymał Adam Karasiewicz za reżyserię i scenariusz
spektaklu ,,Dziady” Teatru KAPRYS w Łapach.

Nagroda specjalna „Róża Horyniecka” w wysokości 500 zł
ufundowana przez Uzdrowisko Horyniec spółka z o.o. trafiła do
Teatru Ubogi Relacji z Sopotu.

Jury postanowiło przyznać trzy honorowe wyróżnienia:
- dla Teatru Seniora z Lublina za spektakl „Kabaret Starszych Pań
i Panów” w reżyserii Michała Zgieta wraz z nagrodą rzeczową dla
reżysera ufundowaną przez Mirosława Golasińskiego z Galerii
autorskiej ZA RZEKĄ z Siedlisk.
- dla teatru Martwej Wyobraźni z Krakowa za spektakl ,,Go”
w reżyserii Dominika Setlaka.
- dla Grupy Teatralnej II LO w Przemyślu za spektakl ,,W”
w reżyserii Rafała Paśki.

Biesiadę w Horyńcu-Zdroju śmiało można określić mianem
jednego z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce. Na
sceniemiejscowego teatru od lat pojawiają sięwiodący twórcy teatru
amatorskiego ze swoimi najbardziej wartościowymi dziełami.
Młodzi aktorzy uczestniczący w Biesiadzie Teatralnej cenią
dziedzinę sztuki, której poświęcili życie. Proponują chwilę
teatralnego oddechu. Scenariusze prezentowanych spektakli pisane
są z wrażliwością i elegancją, którą cenią i której poszukują ludzie
teatru oraz filmu. Ranga wydarzenia wzrasta z roku na rok,
a dowodem tego jest przede wszystkim sala pełna widzów, którzy
przychodzą podziwiać kunsztowność przedstawianych spektakli.
ES
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NOWY WODOCIĄG NA OSIEDLU SOBIESKIEGO
W okresie letnim bieżącego roku rozpocznie się

budowa nowego wodociągu,
który zasilał będzie osiedle Sobieskiego.

Nowa sieć poprowadzona będzie od hydroforni na osiedlu
Dąbrowskiego.Wchwili obecnej sieć zasilająca osiedle Sobieskiego
jest bardzo awaryjna i przestarzała. Całość inwestycji
dofinansowana będzie ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Rzeszowie. W ramach inwestycji wykonane zostaną
również przyłącza do budynków, których koszt w całości pokryje
KOWR.
PW

Briefing prasowy w Radrużu
„Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat” to temat briefingu prasowego, który

odbył się 17 stycznia 2020 roku w budynku muzealnym przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Projekt ma na celu pokazanie wspólnego dziedzictwa
kulturowego regionu Karpat. Szczególną uwagą objęto drewnianą
architekturę sakralną, która jest niezwykle ważnym elementem
krajobrazu kulturowego tego regionu.

Przedsięwzięcie zakłada wytypowanie 20 obiektów drewnianej
architektury sakralnej (10 cerkwi z terenówPolski oraz 10 z terenów
Ukrainy), na podstawie których realizowane będą poszczególne
działania:
- warsztaty fotograficzne z udziałem artystów fotografików
wyłonionych w drodze konkursu,
- warsztaty dotyczące doświadczeń w zakresie zachowania
architektury drewnianej (z udziałem ekspertów, władz
samorządowych oraz lokalnych społeczności),
- 2 wystawy fotograficzne będące efektem pracy artystów
fotografików biorących udział w projekcie,
- utworzenie bazy ok. 400 fotografii artystycznych dotyczących
wytypowanych obiektów drewnianej architektury sakralnej na
terenie Polski i Ukrainy,
- wydawnictwa promocyjne,
- poradnik dotyczący ochrony drewnianej architektury, skierowany
dowłaścicieli tego typuobiektów,opracowanyprzez ekspertówwtej
dziedzinie (wersja elektroniczna). Po polskiej stronie, do projektu zostały wybrane takie cerkwie

jak: pw. św. Paraskewy w Radrużu, pw. Narodzenia NMP
w Gorajcu, pw. św. Dymitra w Łukawcu, pw. św. Paraskewy
w Nowym Bruśnie, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
wBorchowie, pw. św. ParaskewywŁówczy, pw.NarodzenieNMP
w Kowalówce, pw. Narodzenie NMP w Prusiu, pw. św. Dymitra
w Szczutkowie, pw. św. Mikołaja w Radrużu.

Szerzenie wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Karpat,
rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy Polską i Ukrainą,
wymiana doświadczeń w zakresie zachowania architektury
drewnianej, promocja regionu karpackiegow celu rozwoju turystyki
i gospodarki regionu, to najważniejsze założenia projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 przez
Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej
„Zakarpacie” zUżhorodunaUkrainie (liderprojektu)orazMuzeum
Kresów w Lubaczowie (partner projektu). Czas trwania projektu
wynosi 12 miesięcy.
ES
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KOLOROWE FERIE
Już po raz kolejny w okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury wyszedł z ciekawą propozycją spędzenia

wolnego czasu dla najmłodszych.
Kolorowe Ferie, bo o nich mowa, zawsze cieszą się dużym

zainteresowaniem, co z kolei mocno motywuje instruktorów
GOK-u do przygotowywania interesujących zajęć. W tym roku
dzieci przez pięć dni z uśmiechem na buzi przychodziły do
oddanego po remoncie budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
Dzięki pomocy finansowej z Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Horyńcu-Zdroju
udało się przygotować takie zajęcia jak: wykonywanie
trójwymiarowych kartek z okazji Dnia Babci i Dziadka,
projektowanie i tworzenie biżuterii, zabawa karnawałowa wraz
z przygotowywaniem przekąsek, zabawa z kolorami – tworzenie
ogromnych obrazów na folii, tworzenie wspólnego obrazu ze ścinek
z temperówki, zajęcia taneczne z zabawami integracyjnymi.
W całym projekcie uczestniczyło ponad 50 dzieci, co potwierdza
potrzebę organizowania podobnych spotkań skierowanych do
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Instruktorzy bardzo
dziękują wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę. Już teraz
zapraszamy na kolejne edycje.
AW
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III MIEJSCE W „HERODACH”
Zgodnie z 12-letnią tradycją w niedzielę 26 stycznia odbył się w sali teatralnej konkatedry w Lubaczowie

XII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych ,,Herody” 2020.
Wśród zgłoszonych grup znaleźli się także uczniowie klas

V-VIII, którzy zaprezentowali się w 15-minutowym
przedstawieniu. To pierwszy występ tej grupy, która stanęła na
podium, zdobywając 3 miejsce.

W ,,Herodach” wystąpili: Kacper Stobierski, Bartłomiej
Szewczuk, Michalina Kulczycka, Oliwia Drapała, Wiktor
Marcicki, Dawid Bąk, Hubert Kiełbasa, Piotr Rozner, Michał
Hałabuda, Filip Szymeczko. Na skrzypcach zagrała Emilia Kazik,
a kolędy zaśpiewały: Oliwia Pruchnicka, Karolina Rawska, Liliana
Stopyra, Amelia Kornaga.

Nad przygotowaniemwystępu czuwały: AgataNesterak iMarta
Lewko. Uczniowie pracowali od listopada, a na próby przychodzili
nawet w czasie ferii. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w pracę.
Swoją wdzięczność wyrażamy także rodzicom uczniów za
odpowiedzialną współpracę w kwestii dowożenia dzieci na próby
i występ w Lubaczowie.
Ane, Marta Lewko

DLA ZAKOCHANYCH I NIE TYLKO
„Miłość niejedno ma imię..” udowodnili to nasi młodzi artyści podczas niedzielnego Koncertu Walentynkowego.

Na deskach horynieckiego GOK-u 16.02.2020 zaprezentowały
się wszystkie grupy działające w naszym ośrodku. Swoim śpiewem,
tańcem uświetniły zabawny scenariusz teatralny, który pokazywał
oblicza miłości w różnych epokach. Koncert mocno przypadł do
gustu licznie zgromadzonej publiczności, która tuż przy wejściu
dostała serduszka z miłosnymi sentencjami. Gromkie brawa, które
na koniec otrzymała nasza młodzież, sprawiły jej wielką radość,
wywołałyuśmiech na twarzach.Takie podziękowania są zachętądo
tworzenia kolejnych ciekawych przedstawień.
AW
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SZKOLNE WYJAZDY DO TEATRU
Pierwszego dnia po feriach, czyli w poniedziałek 27 stycznia klasy drugie, szóste i ósme pojechały do MDK-u

w Lubaczowie na przedstawienia przygotowane dla nich przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia.
I tak klasy drugie obejrzały spektakl ,,Doktor i jego zwierzęta”,

klasy szóste podziwiały adaptację lektury ,,Hobbit, czyli tam
i z powrotem”, zaś ósmoklasiści obejrzeli „Kamienie na szaniec”.
Oprócz nas na przedstawieniach były także inne szkoły z powiatu.

Możliwość obejrzenia sztuki teatralnej na pewno pogłębia
odbiór danego dzieła, stwarza możliwość konfrontacji naszych
wyobrażeń z wizją reżysera. Mamy nadzieję, że także zachęca do
dokładnego czytania, aby potem móc porównać, jak wydarzenia
opisane w książce zostały przedstawione na scenie -co pominięto,
na czym natomiast skupiona została uwaga scenarzysty i reżysera.

W adaptacji ,,Hobbita…” uczniowie mogli podziwiać kostiumy
fantastycznych stworów: trolli, Golluma, pająków czy Smauga.
W godzinnym spektaklu pojawiły się najważniejsze wątki,
ale oczywiście niemożliwe było przedstawienie wszystkiego
z detalami. Irlandzka muzyka świetnie kreowała klimat owej
niezwykłej opowieści.

Z kolei w ,,Kamieniach na szaniec” wyraźnie zaznaczał się
podział na dwie części: wesołą i poważną, smutną. Wielu scen nie
można było przedstawić, gdyż zabrakłoby czasu, dlatego
w adaptację wpleciona została prezentacja multimedialna; w niej
narrator opowiadał o wydarzeniach, których nie można było
pokazać w warunkach scenicznych. Widownia zachowała się

zgodnie z zasadami kultury obowiązującymiwprawdziwym teatrze.
Aktorzy stanęli na wysokości zadania i świetnie zaprezentowali

się w swoich rolach, toteż po przedstawieniach otrzymali gorące
oklaski.

Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju od lat uczestniczy
w przedstawieniach Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia,
a uczniowie i nauczyciele mają nadzieję, że tak pozostanie,
bo adaptacje są naprawdę warte obejrzenia: dopracowane pod
każdym względem.

Już czekamy na następne propozycje…
Marcin Czarny, Ane

ROZMOWY O ROZWOJU REGIONU W RADRUŻU
W środę 12.02.2020 Zarząd Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej spotkał się na wyjazdowym

posiedzeniu z samorządowcami z powiatu lubaczowskiego oraz przedstawicielami branży turystycznej.
Podkarpacka Regionalna Organizacja

Turystyczna zrzeszająca prawie 100 podmiotów
z terenu całego województwa miała swoje
posiedzenie wyjazdowe w Radrużu. Zaproszeni
goście, samorządy lokalne oraz przedstawiciele
branży turystyczne i społecznicy zapoznali się
z działalnością PROT-u, jego planami oraz
nowatorskimi sposobami promocji regionu.
Kampanie w mediach społecznościowych czy
tworzenie filmów z udziałem inluenserów to
jedne z elementów promocji jakie stosuje
Organizacja.

Ziemia Lubaczowska i RoztoczeWschodnie
zostały wymienione jako jedna z najciekawszych
destynacji Polski Wschodniej. Duże znaczenie
dla rozwoju ma turystyka festiwalowa której
motorami napędowymi dla naszego regionu są
festiwale Dziedzictwa Kresów, CieszanówRock
Festiwal czy Folkowisko. Największym
problemem dla rozwoju jest ciągle słabo
rozwinięta baza noclegowa. Horyniec - Zdrój
jest w lepszej pozycji niż pozostałe gminy
powiatu, ale wciąż zapotrzebowanie jest duże
i powstawanie nowych miejsc noclegowych
powinno być priorytetem dla lokalnych
przedsiębiorców oraz osób pragnących dorobić
na agroturystyce.

Bieżący rok na pewno zaowocuje wieloma
ciekawymi kampaniami, które miejmy nadzieję
wpłyną na promocję naszego regionu.
KK
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ZAKOŃCZENIE REMONTU GOKU
W grudniu zakończył się remont Gminnego Ośrodka Kultury

w ramach którego przeprowadzono następujące prace: wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek i tynków,
przebudowa sanitariatów polegających na zmianie rozwiązań
funkcjonalnych na parterze i piętrze wraz z instalacjami wod-kan.,
przebudowa instalacji c.o., instalacji elektrycznej, hydrantowej oraz
wentylacji mechaniczno – nawiewno - wywiewnej dla sali
widowiskowej – to ważniejsze elementy zakresu robót, które
w ostatnim czasie wykonano w Gminnym Ośrodku Kultury.

Już od stycznia b.r. wnętrze budynku może pochwalić się swoją
nową odsłoną. Dzięki sporej dotacji z Programu Rozwoju
ObszarówWiejskich na lata 2014-2020 (500 tys. zł)oraz środkom
z budżetu (425 tys. zł) można było nieco odświeżyć horyniecki
GOK.

Wraz z otwarciem nowo wyremontowanego budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w jego ofercie znalazły się również
nowe propozycje zajęć:

Pilates – środa i piątek 19.30 - GOK
GimnastykaAktywni 5 5 + -wtorek i piątek 18.15 – sala przy Szkole
Podstawowej
Aerobic – wtorek i piątek 19.00 – sala przy Szkole Podstawowej
Aerobic taneczny – czwartek 19.00 - GOK

Zapraszamy serdecznie do aktywnego korzystania.

Oprócz nowych propozycji dzieci i młodzież nadal mogą
korzystać z dotychczasowych zajęć, a są nimi:
- warsztaty wokalne
- warsztaty taneczne – 7 grup wiekowych
- nauka języka angielskiego – 6 grup wiekowych
- zajęcia teatralne - 2 grupy wiekowe
- zajęcia artystyczne w okresie ferii zimowych KOLOROWE
FERIE i w okresie wakacyjnym WAKACJADA.
AW

KOLEJNY ETAP ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ W HORYŃCU - ZDROJU
Wiosną tego roku rozpoczną się prace związane z rozbudową

sieci gazowej wHoryńcu-Zdroju.Dzięki zawartemu porozumieniu
z Polską Spółką Gazownictwa w Jaśle, Gmina wybuduje kolejny
odcinek sieci gazowej obejmujący swym zakresem ulicę Wojska
Polskiego. Koszt inwestycji to ponad pół miliona złotych.
W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie
zmieszkańcami, którzy będąmielimożliwość przyłączyć się do sieci
gazowej. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele spółki
gazowej, którzy przedstawią procedury związane z przyłączeniem
nowychgospodarstw.Realizacja inwestycjewpłynie równieżbardzo
pozytywnie na wizerunek horynieckiego uzdrowiska pod kątem
ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza.
PW
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BYĆ DLA INNYCH…
Wywiad z panią Teresą Wojtyszyn, nauczycielką języka polskiego,

instruktorką harcerską, która prowadzi w SP w Horyńcu – Zdroju 2. Drużynę
Harcerską „Żywego Słowa”.

Wywiad przeprowadziła
Julia Czereba, uczennica
klasy VIII a SP w
Horyńcu – Zdroju

J. C.: Od ilu lat prowadzi Pani drużynę harcerską?
T.W.: Prawie od początku mojej pracy zawodowej, tj. już ponad 30
lat. Wcześniej także, gdy studiowałam, na wakacjach jeździłam na
obozy harcerskie w charakterze opiekuna.
J. C.: Czy będąc uczniem też była Pani harcerką?
T.W.:Oczywiście, tutajw szkole, do której chodziłam jakodziecko,
czyli w SP w Horyńcu – Zdroju.
J. C.: Ile osób liczy obecnie drużyna harcerska?
T.W.: W tej chwili będzie to około 18 osób – mówię około, bo
niektórzy harcerze sąw okresie próbnym, niedawno do nas przyszli
i mają czas, aby zastanowić się, czy zechcą zostać w drużynie.
J. C.: Kiedy odbywają się zbiórki i czym zajmują się na nich
harcerze?
T.W.: Raz w tygodniu – w czwartek, a w razie potrzeby częściej.
Harcerze na zbiórkach zajmują sięwieloma rzeczami,m.in. poznają
historię harcerstwa, zdobywają sprawności i stopnie, nowi
członkowie przygotowują się do złożenia Przyrzeczenia
Harcerskiego, poznając kolejne punkty „Prawa Harcerskiego”,
uczestniczą w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Ponadto
rozmawiamy o świętach narodowych i religijnych, o tym, jak się do
nich dobrze przygotować, wyznaczamy zadania do realizacji.
Planujemy też różne akcje, które będąmiały miejsce w najbliższym
czasie i są związane z obchodami tych świąt w naszej szkole,
miejscowości i powiecie. Na przykład w listopadzie
przygotowujemy się do wyjazdu do Lwowa na cmentarz Orląt
Lwowskich, wcześniej zbieramy biało – czerwone znicze, które
zapalamy na grobach poległych, w grudniu uczestniczymy w akcji
„Szlachetna Paczka i w rozesłaniu Betlejemskiego Światła Pokoju,
zarówno w naszej miejscowości, jak teżw powiecie, województwie,
a w zeszłym roku przekazywaliśmy Światło na Ukrainę na Przejściu
Granicznym w Budomierzu.
J. C.: Dlaczego warto być harcerzem?
T.W.: Jest bardzodużopowodów, abywstąpićwszeregi harcerstwa.
Przede wszystkim można poczuć się potrzebnym drugiemu
człowiekowi, często słabszemu, samotnemu, nauczyć się szacunku
doniego,można teżprzyswoić sobiewiele innych cennychwartości,
takich jak patriotyzm, koleżeństwo, przyjaźń, dbanie o przyrodę,
zwierzęta, nabywać i rozwijać wartości patriotyczne, religijne. W
Przyrzeczeniu Harcerskim mamy zapisane, że harcerz służy Bogu,
Ojczyźnie, a takżebliźniemu.Ponadtomożna się tuwspanialebawić
i wykazać w wielu rzeczach.
J. C.: Co motywuje Panią do tego, aby prowadzić drużynę
harcerską, gdyż wiąże się to z poświęceniem własnego czasu
wolnego i różnymi wyjazdami?
T.W.: Praca instruktora harcerskiego jest przede wszystkim
działalnością wolontariacką. Trzeba „połknąć tego bakcyla”
harcerstwa, lubić pracę z młodzieżą, wprowadzać ją w świat
wartości, pracy na rzecz innych, nauczyć postrzegać świat przyrody
- czyli wszystko to, co jest dla człowieka najważniejsze.
J. C.: Jakie różnice dostrzega Pani pomiędzy młodzieżą, którą
zajmowała się Pani na początku swojej pracy, a dzisiejszą
młodzieżą?
T.W.: Myślę, że tamta młodzież miała mniej bodźców, które

odciągały ją od pracy w harcerstwie. Nie miała komputerów,
telefonów, Internetu,dlategochętniej angażowała sięwróżne formy
pracy pozalekcyjnej, a więc teżw harcerstwo. Często spotykali sięw
dni wolne od szkoły, a więc w soboty, niedziele, gdyż wtedy
odbywały się rajdy, wycieczki i różne akcje harcerskie. Dzisiaj w
harcerstwie są osoby, które naprawdę czyją tego „ducha” harcerstwa.
Czasem bywa tak, że niektórzy przychodzą do drużyny na chwilę i
potem dochodzą do wniosku, że to nie jest organizacja, do której
chcieliby należeć i w niej działać, gdyż wymaga ona poświęcenia
czasu wolnego i wiele pracy na rzecz innych.
J. C.: Comotywuje Panią do pracy z młodzieżą?
T.W.: Jest to świat wartości, które sąważnewmoim życiu i którymi
chcę zarazićmłodych ludzi po to, aby zauważali wokół siebie innych
ludzi, także tych potrzebujących pomocy, szanowali przyrodę,
poznawali naszą historię, polskie zwyczaje, święta patriotyczne i
religijne, to wszystko, co jest ważne dla człowieka, a więc także
miejsce, w którym żyją, mieszkają. Aby nie wstydzili się powiedzieć
„Jestem stąd”, to jest moja ojczyzna, miejscowość.
J. C.: Czymiała Pani takiemomenty, kiedy chciała zrezygnować
z tej pracy?
T.W.: Chyba takich momentów nie było, choć nieraz bywało
różnie.Gdyby tak było, to dawno bym już zrezygnowała, bo ta praca
wymaga przede wszystkim poświęcenia czasu wolnego, nie odnosi
się w niej jakich specjalnych sukcesów. Na przykład na wakacjach,
czy feriach organizuje się wycieczki, biwaki, obozy. Inni
odpoczywają, a instruktorzy harcerscy pracują wolontariacko.
Dopiero wieczorami mogą nieco odpocząć, porozmawiać z innymi
drużynowymi, choć czasem nawet w nocy trzeba czuwać nad
młodzieżą, która nie chce spać – dla ich dobra. Jest to więc trudna
praca – służba, jakmówią harcerze, ale przynosi tez wiele satysfakcji
i zadowolenia.
J. C.: Czy dostrzega Pani osobę, która mogłaby zająć Pani
miejsce?
T.W.: To trochę przewrotne pytanie, bo w harcerstwie jest miejsce
dla wszystkich, bardzo prężnie działa u nas w Hufcu drużyna
seniorów, niemożnawięcmówićo zajęciu czyjegośmiejsca.Ale jeśli
chodzi o prowadzanie drużyny harcerskiej w szkole, to nie ma ludzi
niezastąpionych, chętnie bym widziała osoby młodsze ode mnie,
które zajęłyby się tąpracąwolontariacką. Jeżeli takie się znajdą, służę
im pomocą i wskazówkami, gdy będą tego chciały. Kiedyś, gdy
przyszłam do pracy jako młody nauczyciel, też miałam taką osobę,
która wprowadziła mnie w „świat” harcerstwa.
J. C.: Comłodym ludziomoferuje zaangażowaniewharcerstwo?
T.W.: O tym już nieco mówiłam wcześniej. Harcerstwo niesie ze
sobą wiele możliwości. Przede wszystkim bogaty świat wartości,
daje jakąś alternatywę w świecie, w którym najważniejsze miejsce
zajmuje komputer, smartfon, Internet, gdzie każdy zajmuje się w
dużej mierze tylko sobą. Tutaj młodzież może działać na rzecz
innych, zawierać nowe znajomości, przyjaźnie, integrować się ze
środowiskiem, w którym żyje, ma szansę wiele się nauczyć, poznać,
ponadtopomagać innym,często tymnajbiedniejszyminajsłabszym.
Harcerze bowiem spotykają się i współpracują z młodzieżą ze
„szkoły życia”, z ludźmi starszymi i przez to właśnie mogą się
wykazać i poznać, co w życiu jest ważne.
J. C.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę satysfakcji z pracy z
młodzieżą.
Julia Czereba



KALENDZARZ WYDARZEŃ
Wystawa „Horyniec-Zdrój na starych fotografiach” – Gminny Ośrodek Kultury, wystawę można obejrzeć w
godzinach pracy GOK

Wystawa „Dziedzictwo utrwalone. Rzecz o Januszu Burku” – budynek muzealny przy Zespole Cerkiewnym w
Radrużu - wystawa do końca marca 2020 r.

MARZEC 2020
8.03.2020 godz. 15.30 - Dzień Kobiet – Gminny Ośrodek Kultury
15.03.2020 godz. 9.00 - Akcja Zbiórki Krwi – Świetlica Wiejska w Horyńcu-Zdroju
21.03.2020 - Przywitanie wiosny dla najmłodszych - Gminny Ośrodek Kultury, więcej szczegółów na plakatach
22.03.2020 – Szukamy Bociana – I Bieg i Marsz Nordic Walking Na Powitanie Wiosny
29.03.2020 – Międzynarodowy Dzień Teatru – Gminny Ośrodek Kultury, więcej szczegółów na plakatach

KWIECIEŃ 2020
5.04.2020 – Kiermasz Wielkanocny – park Zdrojowy

MAJ 2020
23.05.2020 – Motoserce – piknik motocyklowy – park Zdrojowy

CZERWIEC 2020
6.06.2020 – Konfrontacje Amatorskich Zespołów Tanecznych, szczegóły podane będą na plakatach
7.06.2020 – Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – zalew w Horyńcu-Zdroju
7.06.2020 – Gminny Dzień Dziecka – park Zdrojowy
20/21.06.2020 – Nocny Rajd Pieszy – Noc Kupały na Roztoczu


