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23 maja 2020 r. pomimo obostrzeń sanitarnych udało się zorganizować akcje zbiórki krwi.

Już po raz drugi w Horyńcu-Zdroju, z tej okazji
gościliśmy motocyklistów - Czarną Brygadę, którzy dość
licznie dołączyli do wspomnianej zbiórki. Od porannych
godzin w świetlicy wiejskiej rejestrowano dawców
według zasad obowiązujących w dobie zagrożenia
wirusem. Tego dnia organizatorzy –HDK Ratownik –
musieli niestety zrezygnować z imprez towarzyszących.
Aby zachować wszelkie standardy bezpieczeństwa, chętni
do oddania krwi zapisywali się nieco wcześniej, później
otrzymali powiadomienia SMS-em o której godzinie się
stawić w punkcie pobrań. Takie działania znacznie
usprawniły całą akcję.

Tego dnia było: 117 rejestracji – 98 donacji – 44,1 l
krwi.W kolejnej akcji zbiórki krwi zorganizowanej dnia
27 września 2020r. wzięło udział 28 krwiodawców
i pobrano 12,15 l krwi. Wszystkim uczestnikom bardzo
dziękujemy za obecność i jakże ważny dar, który
ofiarowali pomagając jednocześnie wielu chorym
osobom.

Zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach,
poniżej terminarz na rok 2021:
07 marca 2021 r.
16 maja 2021 r. „Motoserce”
25 lipiec 2021 r.
26 września 2021 r.
05 grudnia 2021 r
AW

ODNOWIENIE CMENTARZA W BRUŚNIE
Mało znany, ale ważny dla historii regionu cmentarz z I Wojny Światowej w Nowym Bruśnie

przeszedł II etap prac remontowo – konserwatorskich.

Pod koniec sierpnia zakończył się drugi etap prac
związanych z odrestaurowaniem 69 płyt nagrobnych,
które umieszczone zostały na betonowych
fundamentach. Gmina Horyniec – Zdrój pozyskała na
ten cel: 16 000,00 zł od Wojewody Podkarpackiego oraz
24 233,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.Dzięki temu wkład własny Gminy wyniósł tylko
1000 zł. W kolejnych latach planowane jest
odrestaurowanie pozostałych 150-ciu płyt nagrobnych.
Cmentarz ten jest miejscem pochówku żołnierzy
niemieckich i rosyjskich – ofiar bitwy na linii rzeki
Brusienki, która miała miejsce w dniach 18-19 czerwca
1915 roku.
AW
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W tym roku w ramach Narodowego Czytania
wystawiona została „Balladyna” Juliusza Słowackiego.
Podjęła się tego Grupa Teatralna Bez Nazwy, która pod
okiem instruktora p. Beaty Ługowskiej z Gminnego
Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju, kształci swoje
talenty i zamiłowanie do aktorstwa. Adaptacja dzieła
spotkała się z dużą aprobatą wśród zaproszonych gości.

„Balladyna” to wybitne dzieło polskiego
romantyzmu.Dramat został ukończony w grudniu 1834
roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na
emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej
klęski powstania i debat nad wspólną historią
i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym
utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie
postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle
baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach –
Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna.
Wywarła duży wpływ na muzykę,malarstwo czy rzeźbę,
a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje,
zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen
polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez
Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana
wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł
Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji
przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza
oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej
Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe
Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza
w warszawskim Ogrodzie Saskim.W 2017 roku lekturą

Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława
Wyspiańskiego, w 2018 „Przedwiośnie” Stefana
Żeromskiego, a w zeszłym roku „Nowele polskie”– zbiór
8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii
Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza,
Władysława Stanisława Reymonta, Stefana
Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka
Rzewuskiego.

4 września 2020 przy okazji Narodowego Czytania,
po kilku miesiącach remontu, otwarto oficjalnie Gminną
Bibliotekę Publiczną, która zyskała całkiem nowy
wygląd i funkcjonalność. Stało się tak po otrzymaniu
dofinansowania 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”. Przyznane środki z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosły 248
402,00 zł, wkład własny wyniósł 94 801,00 zł.

Biblioteka swoją siedzibę ma w dawnym budynku
Szkoły Podstawowej, a nieco później Przedszkola
Publicznego. Początkowo zajmowała niecałe 46 metrów
kwadratowych. Jej mała powierzchnia stwarzała
problemy organizacyjne, spotkania autorskie musiały
odbywać się w innych instytucjach. Brak pomieszczenia
socjalnego, rozwijająca się baza książek i brak miejsca na
półkach utrudniały pracę. Potrzebny był remont
i tu rozwiązaniem okazała się przyznana pomoc
w postaci dofinansowania wniosku z MKiDN. Dzięki
temu udało się przebudować obecne pomieszczenia oraz
dokonać adaptacji dodatkowych na czytelnię dla dzieci

i dorosłych oraz pomieszczenie socjalne.Wypożyczalnię
wyposażono w nowe regały na książki oraz zakupiono
meble i siedziska dla dużych i małych czytelników.
Biblioteka zyskała również salę, która będzie
przeznaczona na zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Na
zewnątrz została zamontowana winda dla osób
niepełnosprawnych. Przy bibliotece powstała regionalna
Izba Pamięci. Zgromadzone zbiory przez śp. Marka
Janczurę, byłego nauczyciela historii i jednocześnie
pasjonata naszego regionu, zostały przekazane przez
Pana Ryszarda Lewientowicza. Odświeżona,
nowoczesna placówka zaprasza w swoje progi
i umożliwia korzystanie z niej w przyjemnej atmosferze.
Na uroczystym otwarciu gościliśmy: Sekretarz Stanu,
Wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej Panią Annę Schmidt, Panią Poseł
Rzeczypospolitej Polskiej Teresę Pamułę,
Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Panią
Ewę Draus, Starostę Powiatu Lubaczowskiego Pana
Zenona Swatka, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Horyńcu - Zdroju Dorotę Rachwalik,Dyrektora GOK-
u w Horyńcu-Zdroju Janusza Urbana, Panią Dyrektor
BP w Lubaczowie Katarzynę Pelc-Antonik, Panią
Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Horyńcu - Zdroju Martę Langner oraz członków
Rady Gminy Horyniec – Zdrój.Wszystkim dziękujemy
za przybycie i zapraszamy do korzystania z zasobów
jakie posiada nasza biblioteka.
AW

Tegoroczna edycja miała nietypową formę, ponieważ odbyła się w roku, w którym zmagamy

się z okropnym wirusem. Obostrzenia z nim związane uniemożliwiły zorganizowanie akcji na

szerszą skalę. Mimo wszystko udało się podtrzymać rodzącą się od kilku lat w naszej

ojczyźnie tradycję wspólnej lektury klasyki polskiej literatury.

NARODOWE CZYTANIE W ODNOWIONEJ BIBLIOTECE
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Inauguracyjny koncert odbył się w Radrużu. Udział
publiczności był możliwy tylko po wcześniejszej
rejestracji i potwierdzeniu. Całość była transmitowana
przez TVP3 Rzeszów w internecie i na antenie.

W cerkwi pw. św. Paraskewy z XVI wieku, wpisanej
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wystąpili:
Jeanette Bożałek – sopran, Irina Bogdanovich – alt, Rafał
Bartmiński – tenor, Mirosław Grabski – bas, Gerard
Edery – kantor, Agata Kusto – słowo wiążące.

Program festiwalu był bardzo bogaty, obfitował
w wiele znakomitych projekcji i spotkań na terenie całego
powiatu, z autorami, którzy zajmują się tematyką Kresów.

W Horyńcu-Zdroju zakończono wspomniany
festiwal. W Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się
projekcja trzech filmów zrealizowanych przez Studio
Filmowe Lwów:
- „Pokucka Troja”- Reż.Mirosław Rowicki,
- „Nie Rzucim Ziemi”- Reż. Karina Wysoczańska,
- „Nikt im iść nie kazał” – Realizacja Aleksander
Kuśnierz i Anna Gordijewska.

Po obejrzeniu filmów zgromadzona widownia miała
możliwość, za pomocą połączenia internetowego wziąć
udział w dyskusji online z samymi autorami
przedstawionych materiałów. Padło wiele ciekawych
pytań ze strony publiczności, a artyści bardzo się cieszyli,
że ich twórczość została tak ciepło przyjęta.
AW

FESTIWAL DZIEDZICTWA KRESÓW
24 lipca w nieco innej, okrojonej formie ruszył tygodniowy Festiwal Dziedzictwa Kresów.

Część wydarzeń zostało zaplanowanych w naszej gminie.

KOLEJNY ETAP ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ
Końcem sierpnia zakończyła się rozbudowa sieci gazowej w Horyńcu-Zdroju.

Tym razem sieć gazowa pojawiła się wzdłuż ulicy
Wojska Polskiego. Całkowity koszt inwestycji zamknął
się w kwocie 527 038,40. Mieszkańcy znajdujący się
w sąsiedztwie sieci mają teraz możliwość przyłączenia się.
Sieć gazowa została wybudowana na mocy porozumienia
pomiędzy Gminą Horyniec-Zdrój, a Polską Spółką
Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w
Jaśle. Gmina ma możliwość odzyskania środków
finansowych, które wydatkowała na tą inwestycję, pod
warunkiem przyłączenia się odpowiedniej liczby
mieszkańców. Każdy zainteresowany przyłączeniem się
do sieci gazowej może uzyskać dodatkowe informacje
w Urzędzie Gminy w Horyńcu-Zdroju lub w Gazowni
w Lubaczowie.
PW

I BIEG I MARSZ NORDIC WALKING
NA POWITANIE WIOSNY „SZUKAMY BOCIANA”

Klub Nordic Walking Spring z Horyńca – Zdroju po raz pierwszy organizował zawody „Szukamy Bociana”.

Początkowo zawody miały się odbyć w pierwszy
dzień wiosny, niestety ze względu na postępującą
pandemię COVID – 19 zostały przełożone. Data
zawodów nie była nikomu znana, organizatorzy bacznie
śledzili sytuację w kraju. Szansa na odbycie się imprezy,
pojawiła się po ogłoszeniu IV etapu znoszenia obostrzeń
czyli 30.05.2020 roku. Przygotowania ruszyły pełną
parą, działacze pozyskiwali dodatkowe pozwolenia
i opinie. Udało się, impreza doszła do skutku w dniach
4 i 5 lipca 2020 roku.

W pierwszym dniu 100 uczestników wzięło udział
w marszu Nordic Walking. Zawodniczki z Horyńca –
Zdroju mogą poszczycić się świetnymi wynikami:
na podium w kategorii generalnej II miejsce – Joanna
Zając, II miejsce w swojej kategorii wiekowej –
Katarzyna Zaremba, II miejsce w swojej kategorii
wiekowej – Zuzanna Faszczowa, III miejsce w swojej
kategorii wiekowej – Dorota Gacia. Pozostałe
uczestniczki uzyskały bardzo dobre lokaty w kategorii
generalnej kobiet.

W kolejnym dniu 89 biegaczy spróbowało swoich sił
na dystansie 12 km . W zawodach tych wystartowało
4 biegaczy z Horyńca – Zdroju byli to: Alicja Stopyra,
Janusz Kornaga, Bogdan Klóska, Mateusz Soliszewski.
Na podium w swojej kategorii wiekowej stanął Bogdan
Klóska zajął II miejsce.

Zawody I Bieg i Marsz Nordic Walking na
Powitanie Wiosny „Szukamy Bociana”
współfinansowane były ze środków Województwa
Podkarpackiego, z programu „Upowszechnianie kultury
fizycznej w województwie podkarpackim w 2020 roku".
Współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie, Urząd Gminy w Horyńcu – Zdroju
i Nadleśnictwo Lubaczów. Wsparcia organizacyjnego
udzielili: Ochotnicza Straż Pożarna w Horyńcu-Zdroju,
Gminny Ośródek Kultury w Horyńcu-Zdroju oraz
Stowarzyszenie Przystanek Horyniec.
KK
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JAK NAS WIDZĄ, JAK NAS SŁYSZĄ…
PROMOWANIE NASZEJ GMINY

PANORAMA HORYNIECKA PANORAMA HORYNIECKA

Marka Roztocza
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

wspólnie z Podkarpacką Regionalną Organizacją
Turystyczną pracują nad utworzeniem marki Roztocze
w ramach projektu „Roztocze – tutaj naturalnie
odpoczywam”. Dzięki pozyskanym środkom
opracowana została strategia marki. Powstanie strona
internetowa, a na terenie całego Roztocza zostaną
nadane certyfikaty Marki Roztocza. Dzięki temu
regiony w końcu doczekają się ujednolicenia, bez
podziału na część Lubelską czy Podkarpacką, a wspólne
działania promocyjne pozwolą na zrównoważony
rozwój. Jako gmina również uczestniczymy
w spotkaniach roboczych, które odbyły się już
dwukrotnie w tym roku. Mamy nadzieję, że wkrótce
korzyści wypisane na papierze nabiorą realnego kształtu
i przyniosą oczekiwany efekt.

Blogerzy
Na początku lipca naszą gminę odwiedziła para

blogerów prowadzących popularną stronę
www.gdziewyjechac.pl zwanych jako Wędrowne Motyle.
Dzięki wizycie powstały liczne wpisy na ich blogu oraz
relacje video z ciekawych miejsc z naszej gminy.
Influencerskie promocje są bardzo modne w obecnych
czasach i przynoszą więcej korzyści niż tradycyjne
metody promocji, ponieważ skierowane są do osób
poszukujących w intrenecie inspiracji do wyjazdu.
Cieszy nas szczególnie, że akcja promocyjna została
zrealizowana z naszym partnerem, z którym
podpisaliśmy porozumienie rok temu – gminą Lubycza
Królewska.

Nie byli to jedyni znani blogerzy, którzy odwiedzili
naszą gminę w tym roku. Dzięki akcjom promocyjnym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w czerwcu odwiedzili nas również
twórcy blogu turystycznego www.oczekując.pl, którzy
promują turystykę z dziećmi.

Radio ZET
Oprócz blogerów w tym roku odwiedziła nas również

ekipa programu Aktywne Lato emitowanego w Radiu
ZET. W ramach konkursu organizowanego na falach
radia, rodzina z dziećmi wygrywała pobyt w ciekawych
miejscach w całej Polsce, początkiem sierpnia były to
tereny Roztocza Wschodniego. Wspólnie na rowerach
pokazaliśmy im najciekawsze zakątki naszej gminy jak:
kapliczka w Nowinach Horynieckich, Gospodarstwo
Agroturystyczne „Dzikowisko”, Świątynia Słońca,
cerkiew w Radrużu oraz sam Horyniec – Zdrój. Cała
rodzina była zachwycona walorami przyrodniczymi oraz
turystycznymi jakie mamy do zaoferowania. Mamy
nadzieję, że ich relacje zainspirują słuchaczy radia ZET
do odwiedzenia naszej miejscowości.
KK

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Przez cały okres wakacyjny w naszej Gminie trwał konkurs fotograficzny,

który cieszył się sporym zainteresowaniem.

„Moja wizyta na Roztoczu – Horyniec-Zdrój 2020”
tak brzmiał jego tytuł. Udział w nim mógł wziąć każdy
kto wysłał zdjęcie ze swojego pobytu na terenie naszej
gminy razem z wypełnioną kartą.Dodatkowo co tydzień
losowana była jedna osoba, która otrzymała zestaw
gadżetów związanych z naszą gminą. Nagrodą główną
był voucher na weekendowy pobyt z wyżywieniem
w agroturystyce „Dzikowisko” w Nowinach
Horynieckich, a otrzymał ją Pan Kamil Paluszek.

W związku z dużą ilością zgłoszeń (było ich ponad
40) oraz ilością nadesłanych zdjęć (ponad 70) komisja

konkursowa postanowiła nagrodzić dwie dodatkowe
osoby przyznając II i III miejsce oraz nagrody rzeczowe.
II miejsce otrzymał Pan Dawid Flasz, a nagrodą jest
uchwyt Peak Design Capture V3
III miejsce otrzymał Pan Damian Pankowiec, a nagrodą
jest kabura Lowepro Toploader Zoom 50 AW II.

Gratulujemy zwycięzcom, mamy nadzieję,
że zarówno pobyt w Dzikowisku jak i przyznane
gadżety fotograficzne sprawiły wiele radości naszym
laureatom.
AW

I Miejsce Kamil Paluszek II Miejsce Dawid Flasz III Miejsce Damian Pankowiec

L I G W HORYŃCU-ZDROJU
Za tym intrygującym skrótem kryje się ciekawa i pozytywnie przyjęta inicjatywa.

Letnie Impresje Gitarowe – bo o nich mowa to cykl
spotkań naszych lokalnych muzyków.Wmijającym roku
niestety nie można było organizować dużych koncertów
czy innych tego typu spotkań, które pozwoliłyby na
chwilę oderwać się od codzienności i np. posłuchać
dobrej muzyki w plenerze.

Z ciekawym pomysłem wyszli miłośnicy muzyki
i zorganizowali cztery spotkania, na których pokazali
swoje umiejętności.Dołączyć mógł każdy, kto umie grać
czy śpiewać, mały czy duży, młody czy nieco bardziej

doświadczony życiowo. Ważne by miał swoje
instrumenty i znał utwory do wspólnego grania.

Z każdą kolejną edycją w parku gromadziło się coraz
więcej słuchaczy, którzy gromkimi brawami nagradzali
występujących artystów. Miejmy nadzieję, że
w przyszłym roku pomysł integrowania zdolnych
muzyków z naszych okolic będzie podtrzymany, a nam
słuchaczom będzie dane wysłuchać i pobawić się przy
nowych aranżacjach znanych klasyków muzyki polskiej
i nie tylko.
AW
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AKTYWNE WAKACJE Z GOK 2020
Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu - Zdroju we współpracy z gminą przygotował bogatą

ofertę zajęć ruchowych i plastycznych dla dzieci w różnym wieku. Zajęcia odbywały się pod
hasłem „Roztańczone poranki”. Głównym ich celem była aktywizacja dzieci

i zagospodarowanie wolnego czasu w dobie pandemii.

Od 22 lipca do 14 sierpnia w każdą środę i każdy
piątek uczestnicy bawili się z p. Anną Wojtyszyn
i p. Edytą Soliszewską, instruktorami GOK,
w amfiteatrze w parku Zdrojowym. Na świeżym
powietrzu, niezależnie od pogody, sprzyjając zdrowiu,
zajęcia rozpoczynały ćwiczenia rytmiczno – ruchowe.
Dzieci miały okazję stać się dzikimi zwierzętami,
wystukiwać rytmy, śpiewać i tańczyć. Każdy mógł dać
upust swoim emocjom, pozbyć się smutku i radośnie
rozpocząć dzień. Nie zwalniając tempa dzieci
przechodziły do drugiego etapu, gdzie scena zamieniła
się w pracownię plastyczną, powstały wyjątkowe kwiaty
z drucików, doniczki z kubeczków, nietypowe ramki na
zdjęcia, a także obrazy z wykorzystaniem materiałów
recyklingowych tj. gąbek,woreczków foliowych, rolek po
papierze oraz butelek plastikowych. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się malowanie kolorowym
piaskiem oraz solą spożywczą barwioną kredą, tworzenie

inicjałów z kartonów i ich zdobienie różnymi
technikami. Wyobraźnia i kreatywność dzieci
zaowocowała w piękne prace, które każdy mógł zabrać
do domu i ozdobić swój pokój.

Podczas zajęć znaczącą rolę odegrali rodzice, którzy
stali się wolontariuszami. W ich stronę kierujemy
wyrazy podziękowań za zaangażowanie.

Po zakończeniu zajęć plastycznych odbywały się
warsztaty teatralne prowadzone przez p. Beatę
Ługowską - instruktą GOK i grupę teatralną „Bez
nazwy”. Zajęcia warsztatowe miały na celu pokazać
w jaki sposób można bawić się słowem, ruchem i własną
wyobraźnią. Uczestnicy odgrywali rożne krótkie etiudy
xi scenki, tworzyli swoje własne historie, bajki i komiksy.
W trakcie warsztatów pracowano również nad
poprawną dykcją, wymową, nad emisją głosu oraz
ruchem scenicznym i kreatywnością przyszłego aktora.
ES

Z GŁOWĄ W GWIAZDACH
W wakacyjne popołudnie w Horyńcu-Zdroju mieliśmy niezwykłą przyjemność gościć

wyjątkowego pasjonata gwiazd i wszystkiego co je otacza.

Karol Wójcicki, który prowadzi największy fanpage
astro-popularyzatorski w Polsce, 25 sierpnia 2020r.
odwiedził naszą gminę i opowiadał o nietypowych
zjawiskach i miejscach nie tylko na ziemi ale i we
wszechświecie. Wielka charyzma i energia z jaką
przekazywał swoją wiedzę, sprawiła, że spotkanie było
czymś niezwykłym.Udowodnił, że astronomia nie musi
być nudna i może zaciekawić każdego. Propozycja na
letnie popołudnie cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem nie tylko wśród najmłodszych ale i też
wśród dorosłych. Przygoda z gwiazdami dla pierwszej
grupy rozpoczęła się o godz. 16:00. Dzieci z ogromnym
zainteresowaniem wysłuchały wykładu, który
zilustrowały zdjęcia i materiały autorstwa samego
prowadzącego. W kolejnej części dołączyli dorośli
i wspólnie obserwowali przez profesjonalny teleskop
jakie cuda znajdują się na ciemnym nieboskłonie
Roztocza Wschodniego.

Spotkanie było możliwe dzięki pomocy finansowej
uzyskanej z budżetu Województwa Podkarpackiego
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na
lata 2017-2020 na realizację II etapu koncepcji
„Uniwersytetu Samorządności”.
KK

GRATULACJE DLA NASZYCH TANECZNYCH SOLISTÓW
7 osób z tanecznej grupy działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury wzięło udział

w XII edycji Solo Dance.

Mimo trudnej sytuacji jaką spowodowała pandemia
koronawirusa, Miejski Dom Kultury w Lubaczowie
zorganizował wiosną konkurs taneczny. W tym roku,
nietypowo, prezentacje taneczne nie odbyły się na
deskach scenicznych, tylko każdy uczestnik wysłał
nagranie. Wcześniej dziewczęta ćwiczyły układy
indywidualnie pod okiem instruktorów z Gminnego
Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju. Efektem ich
ciężkiej pracy są miejsca na podium, czego szczerze
gratulujemy.
kat.4-8 lat
Zuzanna Soliszewska – I miejsce
kat.9-12 lat
Julia Hałucha - I miejsce
Emilia Kazik – II miejsce
kat.13-16 lat
Oliwia Pruchnicka – I miejsce
Maja Babik – II miejsce
Julia Rejman – wyróżnienie
kat. pow. 16 lat
Nina Szymeczko – wyróżnienie
AW
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DOŻYNKI
W niedzielę 06.09.2020 r. w Nowinach Horynieckich obchodziliśmy

Gminno - Parafialne Święto Plonów - Dożynki 2020.

Podziękowaliśmy rolnikom za ich trud pracy na roli.
Uroczystości miały nieco skromniejszy wydźwięk
z powodu pandemii. Tegoroczny wieniec dożynkowy
przygotowały Panie z KGW Podemszczyzna. Na
uroczystości gościliśmy m. in. Panią Poseł na Sejm
Teresę Pamułę, Wicemarszałka Województwa
Podkarpackiego Ewę Draus, Starostę Powiatu
Lubaczowskiego Zenona Swatka, Radną Powiatową -
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju
Dorotę Rachwalik, członków Rady Gminy Horyniec -
Zdrój, Dyrektor CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju. Po
mszy czas umilała kapela ludowa „Pogranicze”z Lubyczy
Królewskiej.
KK

NA CO PRZEZNACZONY BĘDZIE FUNDUSZ SOŁECKI ?
27 września 2020 r. odbyło się Zebranie Wiejskiego Sołectwa Horyniec-Zdrój. Uczestniczyło
w nim tylko 28 osób, prowadzącym i jednocześnie przewodniczącym zebrania był sołtys -

Janusz Rawski.

Na zebraniu przyjęto wnioski na realizację zadań
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021, poddano je
pod głosowanie i w wyniku tego jednogłośnie
uchwalono podział środków.Wygląda to następująco:
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul.Myśliwska, przy
cmentarzu - 20 000 zł.
2. Utwardzenie drogi gminnej, ul. Zielona w stronę
ul. Konopnickiej - 10 000 zł.
3. Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego - 10 000 zł.
4. Rewitalizacja źródła wody przy ul. Słonecznej - 3 000
zł.
5. Oznakowanie na terenie sołectwa Horyniec-Zdrój -
4 055,60 zł.
Wszystko to za łączną kwotę 47 055,60 zł.
JR

ZAKOŃCZENIE SEZONU PIŁKARSKIEGO
Rundę jesienną lubaczowskiej A-klasy drużyna KS

ZDRÓJ Horyniec-Zdrój zakończyła na 2 miesjcu
z dorobkiem 34 pkt, notując w 13 spotkaniach
10 zwyciestw, 1 remis i 2 porażki, zdobywając 74 bramki
co jest największą ilością zdobytych goli we wszystkich
rozgrywkach piłkarskich w województwie
podkarpackim. Bramek straconych - 19.
PM

II EDYCJA ZDRÓJ CUP
W dniu 5 lipca na stadionie w Horyńcu-

Zdroju odbyła się II Edycja ZDRÓJ CUP
o Puchar Poseł Teresy Pamuły oraz Puchar
Wójta Gminy Horyniec-Zdrój. Najlepszą
drużyną okazała się Pogoń-Sokół Lubaczów,
która w finale pokonała gospodarza KS ZDRÓJ.
Spotkanie o III miejsce pomiędzy Granicą
Lubycza Królewska a Zrywem Młodów
zakończyło się wygraną drużyny z Lubyczy.
PM

TURNIEJ O PUCHAR POSEŁ PANI TERESY PAMUŁY
11 lipca odbył się turniej o Puchar Poseł

Pani Teresy Pamuły dla dzieci z roczników
2011 - 2014. W turnieju udział wzięły
drużyny z Horyńca-Zdróju,Oleszyc, Lubyczy
Królewskiej, Dachnowa i Lubaczowa.
W turnieju najważniejsza była dobra zabawa
i zdrowa rywalizacja w duchu fair-play.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale oraz ciepły poczęstunek,
a przedstawiciele drużyn, okolicznościowe
puchary i dyplomy.W dniu 11 lipca odbył się
również turniej oldboyów o Puchar Wójta
GminyHoryniec-Zdrój, w turnieju udział
wzięły drużyny z Horyńca, Oleszyc, dwie
z Lubaczowa i z Narola. Najlepsza okazała się
drużyna z Oleszyc, tuż za nią uplasował się
gospodarz turnieju - KS ZDRÓJ.
PM
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EKOPIKNIK
W pierwszą sobotę października, przy wyjątkowo pięknej jak na tę porę roku pogodzie,

zorganizowany został Eko Piknik.
Tego dnia przygotowano szereg zajęć dla dzieci

i młodzieży, które miały na celu pogłębić wiedzę
i zachęcić do dbania o środowisko. Zakupiono w tym
celu pojemnik na plastikowe nakrętki – wielkie czerwone
serce, za wrzucenie określonej ilości każdy otrzymał
drzewko. Sadzonki przekazane zostały przez
Nadleśnictwo Oleszyce. Serce napełniło się w mgnieniu
oka, przez cały rok będzie ono dostępne na deptaku
w Horyńcu-Zdroju.

Strażacy z OSP wraz z chętnymi osobami sprzątali
okolice rzeki w Parku Zdrojowym.W tym czasie zostały
przeprowadzone zajęcia plastyczne z wykorzystaniem
materiałów recyklingowych. Odbył się mecz
najmłodszych piłkarzy z naszej Gminy oraz występ grup
tanecznych działających przy Gminnym Ośrodku
Kultury.Zwieńczeniem wszystkich działań było wspólne
grillowanie.
AW

SPIS ROLNY
W dniach od 01 września do 30 listopada na terenie całego kraju odbył się

Narodowy Powszechny Spis Rolny.
Na terenie Gminy Horyniec-Zdrój

można było się spisać bezpośrednio
u rachmistrza spisowego, telefonicznie,
poprzez platformę internetową lub na
specjalnie przygotowanym stanowisku do
Spisu Rolnego w Urzędzie Gminy.
Na terenie gminy było dwóch rachmistrzów,
którzy w czasie spisu odwiedzili lub spisali
telefonicznie 312 rolników. Niespełna 12%
gospodarstw rolnych postanowiło spisać się
wykorzystując platformę internetową. Spis
rolny odbywa się co 10 lat. W przyszłym
roku planowany jest Narodowy Spis
Powszechny, który obejmie wszystkie
gospodarstwa domowe.
PW

KONKURSY – OFERTA GOKU
Zbliża się czas świąt Bożego Narodzenia, nasze

myśli są zaprzątnie przygotowaniami.W powietrzu czuć
już zapach pieczonych pierniczków i gałązek świeżego
świerku. Jednak tegoroczne święta będą wyjątkowe,
spędzone w gronie najbliższej rodziny z licznymi
obostrzeniami w tle.
Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu – Zdroju
w obliczu obecnej sytuacji wychodzi mieszkańcom
naszej gminy oraz całego powiatu lubaczowskiego
naprzeciw i proponuje cykl konkursów świątecznych.

Pierwszy z nich zatytułowany „Świętuj tańcem
razem z nami” rozpoczął się 18.11. 2020 roku,
zachęcamy wszystkich do tańca, chcąc udowodnić,
że czas spędzony w domu nie musi być pełen nudy.
Wystarczy wybrać muzykę,wymyślić krótką (do 90 sek.)
choreografię, nagrać i przesłać filmik aby wziąć w nim
udział. Zgłoszenia można nadsyłać do 18.12.2020 r. na
nasz adres email. Nie zwlekajcie, twórzcie i bawcie się
przy tym dobrze. Do swojego wystąpienia możecie
zaangażować rodzinę, zatańczyć z siostrą, bratem,mamą
i tatą. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Nie możemy również zorganizować tradycyjnego,
wspólnego kolędowania.Dlatego przy cieple domowego
kominka, kultywując świąteczną tradycję, zaśpiewajcie
ulubioną polską kolędę lub pastorałkę, nagrajcie
i prześlijcie na nasz adres email, aby wziąć udział
w konkursie i zdobyć nagrody. Konkurs „Kolęd
i Pastorałek” będzie trwał od 18 – 28. 12. 2020 roku.

W tym roku czas zwolnił, nakłania nas do
przemyśleń, wplata w życie nutkę melancholii.
Pomyślmy o ubogiej stajence w Betlejem,w której Maria
porodziła Dziecię, o niezwykłej nocy, w której gwiazda
wskazywała drogę spieszącym do Betlejem pastuszkom
i monarchom ze Wschodu. Dla miłośników słowa
proponujemy więc konkurs „Małe Herody”. Nagrajcie
krótką inscenizację i wyślijcie do nas. Konkurs trwa do
23. 01. 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów
znajdziecie na stronie internetowej
www.horyniec.naszgok.pl oraz facebook-u.
ES

REMONTY NA CMENTARZU
Zakończył się kolejny etap prac na Cmentarzu Komunalnym w Horyńcu-Zdroju.

W bieżącym roku Cmentarz Komunalny w Horyńcu-Zdroju
i jego otoczenie przeszedł modernizację. W ramach prac wykonano
alejkę chodnikową równoległą do istniejącej oraz postawiono cztery
lampy. Dodatkowo wykonano nową bramę wejściową od strony
parkingu i schody (łącznik) pomiędzy chodnikiem na drodze
wojewódzkiej i parkingiem. Utwardzono nawierzchnię parkingu przy
cmentarzu i ustawiono znaki na drodze wojewódzkiej informujące
o miejscach parkingowych. Całość inwestycji wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa osób odwiedzających groby zmarłych, którzy nie będą
już parkować wzdłuż drogi wojewódzkiej. Wartość inwestycji to 102
tys złotych.
PW
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O PRYMASIE…
W piątek 2.10.2020 w Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu-Zdroju mogliśmy obejrzeć

niezwykły spektakl teatralny ,,Prorok. Historia o Prymasie Niezłomnym"
w reż. Rafała Sawickiego.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni znakomici
aktorzy scen warszawskich, doskonale znani szerokiej
publiczności z produkcji filmowych, telewizyjnych
i teatralnych. Na deskach naszego teatru wystąpili:
Dorota Bzdyla, Tomasz Drabek, Magdalena Kuta,
Redbad Klynstra-Komarnicki i Jerzy Zelnik. Muzykę
skomponował światowej sławy muzyk, laureat nagrody
Grammy,Włodek Pawlik.

„Prorok.Historia Prymasa niezłomnego” to nie tylko
widowisko ukazujące postać kardynała, to również
doskonała lekcja historii. Pokazuje czasy i sytuacje
polityczne z jakimi mierzył się tytułowy bohater. Całość
została przedstawiona w nieco zaskakujący sposób gdyż
postać Prymasa ukazana jest nie bezpośrednio ale w serii
scen połączonych przez luźne skojarzenia i często
szokujące kontrasty.

Projekt "Prorok" został zrealizowany we współpracy
z partnerami ogólnopolskimi i lokalnymi (Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego). Producentem
spektaklu jest Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu
Sas. Całości towarzyszyła niezwykła wystawa, którą
można było obejrzeć w holu Gminnego Ośrodka
Kultury.
AW

REMONT LINII KOLEJOWEJ NR 101 NA ODCINKU
HORYNIEC-ZDRÓJ – WERCHRATA

Linia 101 jest jedną z trzech dróg kolejowych łączących województwa lubelskie i podkarpackie.
Jest to linia jednotorowa, niezelektryfikowana

znaczenia lokalnego.Z uwagi na stan techniczny pociągi
na szlaku Horyniec-Zdrój –Werchrata o długości ok. 13
km poruszały się z prędkością 30 km/h. Niedostateczny
stan techniczny trasy był główną przyczyną blokady
dalekobieżnych połączeń międzywojewódzkich.

W ramach inwestycji wykonanej w bieżącym
roku przeprowadzone zostały prace utrzymaniowo-
naprawcze, obejmujące remont toru na długości ponad
7 km, na szlaku Horyniec-Zdrój – Werchrata.
Wykonane prace przyniosły wyraźną poprawę w ruchu
kolejowym. – Ich efektem jest przywrócenie prędkości
rozkładowej 70 km/h na odcinku Horyniec-Zdrój –
Werchrata, skrócenie czasu jazdy pociągów oraz
zwiększenie przepustowości trasy i poprawa poziomu
bezpieczeństwa.
PW

AKTYWNA PODRÓŻ
27 września mieszkańcy gminy Horyniec – Zdrój wyruszyli w niezwykłą podróż po Ziemi

Lubaczowskiej na trasie horynieckiej. Wszyscy uczestnicy bezpiecznie i w dobrych humorach
odbyli rowerową przejażdżkę z Janem III Sobieskim.

Krótkie scenki teatralne zostały przygotowane przez
panią Beatę Ługowską i grupę teatralną działającą przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu – Zdroju „Bez
Nazwy”.

Trasa rozpoczynała się na parkingu przy Szkole
Podstawowej, tam zbierali się wszyscy uczestnicy
i ustawiali w korowód. Już w tym miejscu aktorzy
rozegrali pierwszą scenkę zapraszając przy tym
podróżników – pasjonatów historii Roztocza – do
wyjazdu na polowanie z królem Janem III Sobieskim.
Kolejny przystanek był przy krzyżu „Jeleń” i w tym
miejscu nastąpiło zapoznanie z historią jego powstania.
Dalej uczestnicy zatrzymali się w gospodarstwie
Dzikowisko i poznali uroki pracy na wsi, udało się nawet
wydoić kozę i spróbować świeżego mleka. W dalszej
kolejności Sobieski dowiedział się o przepowiedni
zwycięstwa w bitwie z Tatarami w Radrużu, do którego
rowerzyści dotarli po uprzedniej modlitwie przed bitwą
w klasztorze oo. Franciszkanów. Niestety uczestnicy nie
byli świadkami bitwy ale mogli przesłuchać jeńca
wojennego, a następnie już w spokoju ducha zwiedzić
cerkiew w Radrużu.

Po długiej i wyczerpującej podróży przyszedł czas na
odpoczynek i ucztę. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom i medal.

Rajd zabezpieczała policja, a nad bezpieczeństwem
czuwał zespół ratownictwa medycznego. W ich stronę
kierujemy podziękowania. Projekt był realizowany przy
wsparciu finansowymWojewództwa Podkarpackiego.
KK
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„CYFROWE GOKI W PODREGIONIE PRZEMYSKIM”
Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju dołączył do ciekawego projektu unĳnego

przygotowanego przez Fundację VCC z Lublina, dotyczącego cyfryzacji placówek kultury.
W ramach projektu instytucja kultury zostaje doposażona w

sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. Celem Projektu jest
podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych
samorządowych ośrodków kultury oraz dzieci i młodzieży
w wieku 10-18 lat w podobszarze przemyskim oraz zdobycie
i poszerzenie wiedzy z zakresu dziennikarstwa online
i bezpieczeństwa w sieci.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju RPO Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa:
III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”
Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji
cyfrowej. Z ramienia GOK-u koordynatorem projektu będzie
Anna Wojtyszyn.
JU
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OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
Niestety pandemia pokrzyżowała nam w tym roku plany związane z obchodami święta

Niepodległości, które przypada na 11 listopada.
Od dwóch lat spotykaliśmy się przy nowym trakcie

spacerowym, aby wspólnie posadzić miododajne
drzewka. Niestety w tym roku odbyło się to bez udziału
mieszkańców. Kolejnych 100 lip i klonów, dzięki
współpracy z Nadleśnictwo Lubaczów - Lasy
Państwowe, będzie zdobiło jedną z naszych
największych inwestycji uzdrowiskowych.

Nasze Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy
skromnie, ale jednocześnie dostojnie. O 9:00 odbyła się
Msza św., a następnie przy Pomniku Wolności
w Horyńcu - Zdroju złożono kwiaty i zapalono znicze.

Dzięki dobrej współpracy z Lubaczowskim Biurem
Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, gmina otrzymała 100 darmowych
chryzantem, które pochodziły z gospodarstwa Pana
Deca z Oleszyc. Zostały one rozdysponowane
do upiększenia wszystkich miejsc pamięci narodowej na
naszym terenie. I tak trafiły jako ozdoby: pod Pomniki
Wolności w Horyńcu - Zdroju i Nowym Bruśnie,
pomniki upamiętniające mordy dokonywane przez UPA
w Radrużu, Rudce, Nowinach Horynieckich. Pozostałe
kwiaty trafiły do kościołów i kaplic w naszych parafiach
- w Horyńcu - Zdroju, Werchracie, Nowym Bruśnie,
Nowinach Horynieckich,Wólce Horynieckiej, Prusiu.

W bieżącym roku wszystkie uroczystości o tym
charakterze wyglądały podobnie. W historycznie
ważnych miejscach pojawiały się tylko delegacje
z wiązankami, reprezentując tym samym wszystkich
mieszkańców.
AW

WODOCIĄG NA SOBIESKIEGO
Pod koniec października zakończyły się prace związane z „Przebudową sieci wodociągowej

na osiedlu Sobieskiego w Horyńcu-Zdroju”.
Istniejąca infrastruktura wodociągowa wybudowana

została początkiem lat 70-tych ubiegłego stulecia.
Z powodu częstych awarii i nieszczelności istniejącej
sieci, występowały duże straty wody. Wykonanie tego
zadania pozwoliło dostosować sieć wodociągową do
obowiązujących norm i zapewniło dostęp do wody
mieszkańcom osiedla Sobieskiego. Wartość inwestycji
zamknęła się w kwocie 426 976,89 zł. Inwestycja w 80%
była współfinansowana ze środków Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa o/Rzeszów. Jest to już kolejna
inwestycja zrealizowana ze wsparciem tej instytucji.
W latach poprzednich wybudowane zostały m. in.
wodociągi na osiedlu w Puchaczach, Werchracie,
Dziewięcierzu oraz kanalizacja wraz z oczyszczalnią
w Niwkach Horynieckich.
PW

WARCABY NA MEDAL
Od 9 do 11 października w Świetlicy Wiejskiej przy stadionie w Horyńcu - Zdroju odbyły się
XXII Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Warcabach 100-polowych.
Przez trzy dni zawodnicy walczyli o medale, puchary

i tytuły. Gratulujemy wszystkim zawodnikom jak
i organizatorom. Poniżej tabela wyników.

XXII Indywidualne Mistrzostwa Województwa
Podkarpackiego w Warcabach 100-polowych – gra
główna:
Kategoria seniorów:
1. Gazda Jakub LKS „UNIA”Horyniec-Zdrój
2. Paluch Piotr LKS „UNIA”Horyniec-Zdrój
3. Siteń Dawid MUKS „LIBERO”Basznia Dolna
Kategoria seniorek:
1. Bosak Zuzanna MUKS „LIBERO”Basznia Dolna
2. Jastrzębska Anna MUKS „LIBERO”Basznia Dolna
3. Krzych Kinga MUKS „LIBERO”Basznia Dolna
Kategoria juniorów (2007 i młodsi):
1. Kalmuk Filip SGU „CZARNI”Oleszyce
2. Ludwik Norbert MUKS „LIBERO”Basznia Dolna
3. Papiernicki Jakub LKS „UNIA”Horyniec-Zdrój
Kategoria juniorek (2007 i młodsze):
1. Jastrzębska Anna MUKS „LIBERO”Basznia Dolna
2. Krzych Kinga MUKS „LIBERO”Basznia Dolna
3. Banaś Julia MUKS „LIBERO”Basznia Dolna
Kategoria juniorów (2010 i młodsi):
1. Dobrowolski Tobiasz LKS „UNIA”Horyniec-Zdrój
2. Balawender Jakub LKS „UNIA”Horyniec-Zdrój
3. Ciepły Dawid MUKS „LIBERO”Basznia Dolna
Kategoria juniorek (2010 i młodsze):
1. Jastrzębska Anna MUKS „LIBERO”Basznia Dolna
2. Jastrzębska Katarzyna MUKS „LIBERO” Basznia
Dolna
3. Gancarz Oliwia SGU „CZARNI”Oleszyce
VI Indywidualne Mistrzostwa Województwa
Podkarpackiego w Warcabach 100-polowych w Grze
Błyskawicznej
Kategoria seniorów:
1. Paluch Piotr LKS „UNIA”Horyniec-Zdrój
2. Gazda Jakub LKS „UNIA”Horyniec-Zdrój
3. Basznianin Dawid LKS „UNIA”Horyniec-Zdrój
Kategoria seniorek:
1. Krzych Kinga MUKS „LIBERO”Basznia Dolna
2. Bosak Zuzanna MUKS „LIBERO”Basznia Dolna
3. Banaś Julia MUKS „LIBERO”Basznia Dolna
Wyższe kategorie warcabowe zdobyli: Siteń Dawid – II,
Ludwik Norbert – III, Szymeczko Bartłomiej – III,
Dobrowolski Tobiasz – IV.

Wzorem innych dyscyplin wybrano najlepszego
zawodnika mistrzostw i został nim Jakub Gazda z LKS
„UNIA” Horyniec-Zdrój, który otrzymał nagrodę
ufundowaną przez Panią Teresę Pamułę – Posłankę na
Sejm RP.
KK
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ZDROWE SPACEROWANIE
Klub Nordic Walking SPRING z Horyńca - Zdroju początkiem września zaprosił wszystkich

mieszkańców oraz przebywających na kuracji gości na darmowe lekcje chodzenia z kĳkami.

Członkowie wspomnianego klubu bardzo aktywnie
spędzają swój wolny czas, starając się przy tym zachęcić
niezdecydowanych na przynoszące bardzo dużo
pożytku spacery. Ich grono stale się powiększa.
W związku z tym zaczęli starać się o różne dotacje
związane z tym sportem. Ostatnim ich projektem było:
„Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim
poprzez organizację zawodów Nordic Walking na
terenie gminy Horyniec-Zdrój”, wspierany jest przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zawody Nordic
Walking „Marsz Mikołajkowy Horyniec-Zdrój”
planowany był na 05.12.2020r. Poprzedziły go cykliczne
zajęcia o charakterze treningowo-instruktażowym.
Zajęcia Nordic Walking odbywały się na świeżym
powietrzu i prowadzone były dwa razy
w tygodniu. Nauka prawidłowej techniki Nordic
Walking połączona była z ćwiczeniami oraz zabawą
integracyjno – sprawnościową. Z zajęć w Parku
Zdrojowym z instruktorem skorzystało ok. 30 osób.
Jednocześnie na sali gimnastycznej prowadzone były
zajęcia kondycyjne i usprawniające dla dwóch grup 8-
10 osobowych. Zajęcia te były prowadzone zgodnie
z obowiązującym reżimem sanitarnym przez instruktora
– fizjoterapeutę. Pod koniec października Klub nie mógł
już korzystać z wynajmu sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej. Znaczny wzrost zakażeń COVID-19 i

kolejne obostrzenia z tym związane uniemożliwiły
przeprowadzenie programu do końca. Mimo wszystko
organizatorzy cieszą się, że ich projekt cieszył się
zainteresowaniem i mają nadzieję, że kolejny uda się
zrealizować bez żadnych przeszkód. Jednocześnie
zachęcają wszystkich do dbania o własne zdrowie
poprzez ruch.
AW
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ALTANA W RADRUŻU
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Radrużu powstało miejsce służące zaspakajaniu

potrzeb społecznych i kulturalnych. Altana z murowanym grillem wraz z placem zabaw
W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi

na lata 2017- 2020 sołectwo Radruż otrzymało dotację
z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w wysokości
10 000 zł, na zadanie: „Budowa altany wraz
z zagospodarowaniem w Radrużu w ramach zadania:
Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Radruż,
poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego
zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych– etap II
– altana wraz z zagospodarowaniem”.

Altana z grillem stworzy warunki do zintegrowanych
spotkań na świeżym powietrzu oraz integracji
wszystkich mieszkańców sołectwa. W I etapie powstał
plac zabaw dla dzieci, który dał szansę dzieciom
spotykania się w gronie rówieśników, nawiązywania
nowych znajomości. Realizacja przedmiotowej
inwestycji pozwoli organizować pikniki rodzinne oraz
inne formy spotkań integracyjnych.
PW

Decyzję o przejęciu odbioru odpadów
komunalnych od osób fizycznych Gmina Horyniec-
Zdrój podjęła po szczegółowej analizie możliwości
organizacyjnych i technicznych Spółki „Usługi
Komunalne”. Przez ostatnie miesiące Spółka
przygotowywała się do tego zadania poprzez pozyskanie
wymaganej przepisami prawa liczby samochodów
niezbędnej do odbioru odpadów, zakupem koszy
i kontenerów. Wiele pracy potrzebne było do wyboru
najkorzystniejszego składowiska na odebrane od
mieszkańców odpady oraz zawarcie stosownych umów
związanych z przekazaniem odpadów posegregowanych.

W chwili obecnej Spółka jest do tego zadania
w pełni przygotowana i od 1 stycznia 2021 rozpocznie
swoją działalność w tym zakresie. Dla gminy Horyniec-
Zdrój taka forma odbioru odpadów jest bardzo
korzystna ponieważ Spółka „Usługi Komunalne” jest

w 100 % naszą własnością. Przychody uzyskane przez
spółkę z tytułu odbioru odpadów zwiększą udziały
Gminy w podatkach PIT i CIT przekazywanych
samorządom przez budżet państwa, ponieważ Spółka
rozlicza podatki w US Lubaczów. Jest to kolejna
w ostatnich latach nowa działalność naszej spółki po
usługach budowlanych i usługach związanych
z gospodarką leśną. Utworzone zostaną również nowe
dodatkowe miejsca pracy związane z tą działalnością.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy podjętą na sesji
w dniu 4 grudnia 2020 roku stawka opłaty za odpady
komunalne zbierane w sposób selektywny wynosi 21 zł
miesięcznie od osoby. W przypadku właścicieli
posiadających kompostownik przydomowy stosowana
będzie ulga w wysokości 1 zł.
UG

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI
Od 1 stycznia 2021 roku odpady od mieszkańców naszej gminy odbierać będzie

Spółka „Usługi Komunalne”.

POŻEGNALIŚMY SOŁTYSA NOWEGO BRUSNA
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku

57 lat zmarł Alfred Podgórecki, wieloletni sołtys Nowego Brusna,
Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie,
Członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Horyńcu-Zdroju
i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Bruśnie. Alfred
Podgórecki był niezwykłym, pełnym energii i życzliwości człowiekiem,
oddanym służbie dla mieszkańców sołectwa, którym zawsze spieszył
z pomocą. Jego wielką pasją była praca na rzecz OSP, w której działał od
wielu lat.Wielokrotnie odznaczany najwyższymi medalami za zasługi dla
pożarnictwa.

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym składają
samorządowcy z Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju oraz przedstawiciele
wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Horyniec-
Zdrój.
UG
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU
Jak co roku Św. Mikołaj odwiedził dzieci z Punktu Przedszkolnego w Horyńcu - Zdroju.

Źródło: www.sphoryniec.pl

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
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Jesienno - zimowy wschód słońca w okolicy Nowego Brusna Cerkwisko w Moczarach o wschodzie słońca

Cerkiew w Nowym Bruśnie Buczyna Karpacka - Nowiny Horynieckie

Październikowa burza po zachodzie słońca - Nowe BrusnoJesienny wodospad, ruiny młyna w Starym Bruśnie

Niezwykłe zjawisko - obłoki srebrzyste przed wschodem słońca Słup słoneczny Droga Mleczna i droga wojewódzka do Werchraty


