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Słowo proboszcza
Mądrość przyszła do swoich…
"Na początku było Słowo, a Słowo było
u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim
było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła. (…) Była światłość prawdziwa, która
oświeca każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał
się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy
wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani
z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się
narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało
wśród nas." (J 1,1-18)
Te jakże znane słowa Prologu - Ewangelii
według św. Jana - są zaproszeniem do
poszukiwania i spotkania się z Mądrością. To
słowa, które prowadzą na drogę prawdziwej
Mądrości!
To "Słowo, które się stało ciałem", to
greckie "Logos" - pojęcie o niesamowicie
bogatym znaczeniu. Można je przetłumaczyć
jako "Sens", lub jako "Mądrość" - czyli: "Sens,
Mądrość przyszła do swoich a swoi jej nie
przyjęli…"
My,
jednak
spróbujmy
poszukać
prawdziwej Mądrości!
Papież
Franciszek
podczas
ŚDM
w Krakowie, mówił nie tylko do młodzieży, ale do
każdego z nas, że trzeba wstać z kanapy
i założyć buty...
Trzeba się ruszyć, nie czekać na gotowe, nie
pozwolić, aby nas ogłupiano, oszukiwano, aby
inni myśleli za nas, decydowali bez naszej zgody
i wiedzy, aby nami manipulowali...
Podstawą prawdziwej mądrości jest jej
zdobywanie, szukanie!
Jakimś symbolem przeciwieństwa mądrości czyli
głupoty... jest siedzenie przed telewizorem
z pilotem w ręki, chipsami i piwem, całymi
godzinami. Oczywiście nie telewizor jest zły,
tylko problem jest w tym, który go ogląda, co
ogląda i ile czasu...!
Mamy
wybór,
ale
trzeba
mieć
świadomość, że mamy wiele złych programów dlatego, tak bardzo potrzeba mądrości!

W 2013 r. podano wyniki badań, na jakie 10
produktów spożywczych Polacy wydają najwięcej.
Przez rok wydaliśmy na nie ponad 48 mld zł:
Miejsce - 10. jogurty/ 9. słone przekąski/
8. twarogi, sery/ 7. woda mineralna/ 6. oleje,
tłuszcze, margaryny/ 5. soki, napoje, nektary/
4. kawa/ 3. napoje gazowane... - a dwa pierwsze
miejsca? 2. wódka - 1. piwo!
Na wódkę i piwo wydaliśmy dokładnie
połowę z tego, co na całość, czyli na każdego,
jednego mieszkańca Polski - wypadło ok. 622 zł
rocznie na wódkę i piwo.
Co oznacza, że rodzina 4 osobowa wydała na wódkę i piwo 2488 zł - statystycznie,
w rzeczy samej!
A nasza parafia (ponad 1,5 tys. dusz)
przez rok wydała prawie 1 milion zł. (957880)
tylko na wódkę i piwo!!! - ile by można za to zrobić dobra?
Nasz tegoroczny remont -150 tys., 3 lata
zbieraliśmy te pieniądze, a to tylko 15 %!
Pewnie niektórzy pomyślą i może powiedzą,
że ksiądz znów o pieniądzach?! - ale tu potrzeba
prawdziwej mądrości!
Ale na pieniądze się, przecież nie przeliczy dzieciństwa bez uśmiechu, przemocy, awantur
w środku nocy. Zrujnowanego życia, zniszczonej
gospodarki,
wypadków,
przedwczesnych
pogrzebów. Zdrad i rozwiązłości, rozwodów,
bezbożności i deptania Bożych Przykazań!
Bez mądrości, zmarnuje się wszystko, bez
mądrości do niczego się nie dojdzie. Mądrość to
prawdziwe bogactwo!
Podczas
rozpoczęcia
roku
szkolnego
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kaplonosach, usłyszałem pierwszy raz słowa
hymnu szkoły:
"Bo w życiu trudno ci będzie
bez wiedzy i bez zawodu
Mądry potrzebny jest wszędzie
jest radością narodu."
Wtedy pomyślałem, że mądry jest nie tylko
radością narodu, ale radością Kościoła, radością
Boga.
Jest
pragnieniem
Serca
Bożego,
pragnieniem Boga, który jest Sensem i Mądrością!
Pomyślałem, trzeba mówić o prawdziwej
Mądrości, bo Bóg jest Mądrością. Kto Go
odnalazł - znalazł Wszystko!
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Jezus Chrystus jest Mądrością "mądrością wcieloną". Mądrość w Jezusie
Chrystusie
Słowie
Wcielonym
jest
fundamentem naszego życia i naszej wiary!
Czasem nam tak bardzo brakuje tej
mądrości prawdziwej, brakuje dobrej wiedzy,
brakuje rozumu, choć nikt się raczej nie
przyznaje, że mu brak rozumu...?
Jest taka stara anegdota, o zepsutym
samochodzie pana hrabiego... Kowal raz stuknął
młotkiem i samochód zapalił - za tą naprawę
zażyczył sobie 100 zł. Hrabia oburzony, że tak
drogo, zażądał rachunku. Kowal na kawałku
kartki ołówkiem napisał: "za stukniecie młotkiem
- 1 zł. Za to, że wiedziałem, gdzie stuknąć 99 zł."
Przenosząc to na życie wiary, trzeba
pamiętać, że mało wiedzy często oddala od
Boga, zaś dobra, porządna, gruntowna wiedza
prowadzi do Boga...
Św. Jan Paweł II w encyklice "Fides et
ratio" - Wiara i rozum - mówił: "Wiara i rozum
są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki
unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg
zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania
prawdy, którego ostatecznym celem jest
poznanie Jego samego, aby człowiek - poznając
Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej
prawdy o sobie".
Mądrość, prawda, poznanie są bezcenne.
Bez nich jesteśmy jak ptak bez skrzydła...
Jeśli ciągle narzekamy, że świat jest źle
urządzony, że tyle w nim bezsensu, głupoty.
To odpowiedź brzmi: "Sens, Mądrość zamieszkała wśród ludzi, przyszła do swoich, a swoi jej
nie przyjęli…, bo ludzie bardziej umiłowali
ciemność aniżeli światło!"

Największym absurdem naszego życia jest to,
że człowiek, który został stworzony przez Boga
z miłości i w pełni Bożego Sensu i Mądrości,
ucieka od Boga, aby pogrążyć się w bezsensie
i ciemności.
Nie ma postawy bardziej irracjonalnej, niż
układanie swojego życia według założenia, że
świat powstał przypadkiem, że wszystko ma swój
początek w jakimś pierwotnym bezsensie, nicości,
pustce i ostatecznie do tego bezsensu zmierza tu potrzeba prawdziwej mądrości!
Dlatego wciąż potrzeba nam, by Słowo Bożej
Mądrości i Sensu naprawdę stawało się Ciałem
w naszym życiu. By w nasze życie, w którym tak
wiele bezrozumu (z powodu nie przyjęcia
Mądrości Bożej), egoizmu (nie przyjęcia Bożej
Miłości), zakłamania i wzajemnej agresji (nie
przyjęcia Bożego Sensu), zstąpił sam "Boski
Logos", w którym świat został stworzony.
Tylko On jest w stanie naprawić to, co
człowiek popsuł i zamienił na bezład…
Tylko On jest w stanie wyprowadzić
człowieka z ciemności, bezładu i pustki,
i przywrócić nam godność dzieci Bożych. Dzieci
stworzonych na obraz i podobieństwo samego
Boga, który jest Mądrością i Sensem wszystkiego.
Ten Boski Logos - Słowo - Sens - Mądrość
- to Jezus Chrystus, i tylko w mocy Jego imienia,
otrzymujemy łaskę po łasce!
"Mądrość była u Boga i Bogiem była
Mądrość... i przyszła do swojej własności...
wszystkim tym jednak, którzy Ją przyjęli, dała
moc..."
ks. Jarosław Sutryk
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Kultura
Święte wieczory i Trzech Króli
W tradycji ludowej święto Trzech Króli
kończyło rozpoczęty Wigilią czas świętych
wieczorów i zaczynało zapusty, czy jak teraz
mówimy - karnawał.
12 dni od Bożego
Narodzenia do Trzech Króli wieściło też pogodę
na cały rok. Ze świętem tym wiąże się wiele
polskich
zwyczajów, przesądów, wróżb czy
tradycyjnych potraw.

Poza
kadzidłem,
złotem
i
kredą
w kościołach święcono też w Trzech Króli
pieniądze, medaliki, pierścionki a zwłaszcza
wodę, która miała dzięki temu wielką moc.
Święconą w Trzech Króli wodę trzymało się
w domach, a na przedwiośniu wieszało się
w konarach drzew owocowych, by uchronić je
przed ostatnimi przymrozkami lub - w tym samym
Święto Trzech Króli to inaczej epifania celu - stawiało między wschodzącym zbożem.
(objawienie) Jezusa Chrystusa wszystkim
W Trzech Króli do szopek w kościołach
narodom. W
krajach
naszego
obszaru wstawiano figurki trzech mędrców, w dworach
kulturowego obchodzi się Trzech Króli już od ok. służba i czeladź otrzymywała upominki, bo ostatni
tysiąca siedmiuset lat. Trzech Króli kończyło - ze
świętych
wieczorów
był
"wieczorem
jeszcze do niedawna, czyli do początku szczodrym".
XX wieku - obchodzone "święte wieczory",
Upominki
dostawały
też
dzieci
które rozpoczynała Wigilia Bożego Narodzenia.
i często - pleban, to jest proboszcz wiejskiej
W
owe
święte
wieczory
ściśle parafii. Między nowym rokiem a Trzema Królami
przestrzegana była zasada, by nikt po zachodzie domy obchodzili kolędnicy.
słońca nie pracował z użyciem ostrych narzędzi,
Co jadało się w przeddzień (wigilię) Trzech
zwłaszcza nie prządł, nie motał przędziwa i nie
szył. Mówiono, że "kto w te wieczory przędzie Króli? Domownicy spotykali się przy tradycyjnych,
i mota, będą mu wilki motały w oborze", a „kto gorących pierogach z serem, albo pieczonych
szył będzie temu cielę urodzi się oplątane w piecu chlebowym bułkach drożdżowych
pępowiną”. Niedopuszczalne było szycie przez z nadzieniem z marchwi, kapusty lub buraków
kobietę ciężarną, bowiem tej groziło urodzenie i jaglanej kaszy.
martwego dziecka, którego szyja miała być
Na Mazowszu przed pięciuset laty bardzo
owinięta
pępowiną.
Czas po zmierzchu popularnym
zwyczajem
było
wybieranie
spędzało się na wzajemnych odwiedzinach, "migdałowego króla". Na zakończenie wystawnej
śpiewaniu pieśni, kolęd, gościnach czy kolacji podawano placek drożdżowy z jednym
opowiadaniu różnych historii.
migdałem w środku.
Każdy z dwunastu dni od Wigilii do Trzech
Króli wieścił pogodę na kolejny miesiąc roku.
W kościołach święcono, jak i teraz, kadzidło
i złoto, jako symbol darów, złożonych Dzieciątku
przez mędrców ze Wschodu. Poświęconym
kadzidłem (składającym się z żywicy, wonnych
ziół i niekiedy - okruchów bursztynu), okadzane
były domy i obejścia, aby uchronić je od
nieszczęść i uroków. Kredę święci się "dopiero"
od 400 lat. Taką kredą właśnie pisało się na
drzwiach inicjały "K+M+B" i cyfry danego roku.
Od łacińskiego brzmienia CHRISTUS +
MANSIONEM + BENEDICAT +
skrót ten
oznacza "Niech Chrystus błogosławi ten dom".
Kredą znaczone też były pozostałe budynki
gospodarstw i dworów, znacząc krzyżykami ich
naroża, by uchronić się od złych duchów.

Komu ów migdał się trafił, wyprawiał dla
wszystkich w zapusty taneczną zabawę. Goście
dostawali czasem "ciasto rogate", czyli, jakbyśmy
to dziś powiedzieli - rogale; w jednym był migdał.
Czasem, podawano dwie tace z ciastem - jedną
dla pań, osobną dla panów. W obu znajdowało się
po jednym migdale.
Tak wybierano królewską, migdałową parę.
Ze zwyczajami tymi na pewno ma coś wspólnego
powiedzenie "migdalić się", bowiem następujący
karnawał pełen był wróżb co do rychłego
zamążpójścia.
Justyna Torbicz
Opr. na podstawie
Szymanderskiej

"Polskie

tradycje

świąteczne"

Hanny
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koalicja kulturalnych ludzi
Kultura palenia
Tytoń jest od bardzo dawna popularną
używką. Obecnie, w kulturze niepalenia, wiemy
jak palenie silnie wpływa na otoczenie,
a zwyczaje dotyczące palenia zdają się być
nacechowane świadomością, że jest to nałóg,
który może przeszkadzać innym. Dlatego warto
mieć świadomość, że nie powinniśmy narażać
niepalących na przebywanie w towarzystwie
osób palących, jeżeli sobie tego nie życzą.
Czy zatem da się palić z klasą i zasadami
dobrego wychowania?

nieprzyjemny zapach należało zawsze mieć na
uwadze komfort towarzystwa. Palacz zawsze
powinien zapytać towarzyszy (zwłaszcza panie)
czy nie będzie nikomu przeszkadzał dym. Rzecz
jasna, w razie odpowiedzi twierdzącej, powinien
poszukać sobie innego miejsca do palenia lub
powstrzymać się.
4. Gdzie wolno palić?
Trzeba pamiętać o tym, aby nie palić w miejscach,
w których mogłoby to sprawić innym przykrość. Nie
należy tego zatem robić w małych, zamkniętych
pomieszczeniach np. w poczekalniach, w windzie,
w samochodzie, chyba że kierowca wyraził na to
zgodę lub sam zaczął palić. Z całą pewnością nie
powinno się palić przy posiłku. Za nietaktowne
uważane jest także wejście do czyjegoś domu lub
biura z papierosem w ustach. W restauracji
grzeczność nakazuje zapytać innych, czy nie mają
nic przeciwko paleniu przy stole. Należy jednak
pamiętać, że można to zrobić dopiero po
skończonym posiłku. W żadnym wypadku nie
należy palić bez uprzedniego zapytania, ponieważ
jest to odbierane jako gruby nietakt.

1. Wszelkie nałogi oznaczają słabość.
Człowiek panujący nad swoją słabością przede
wszystkim panuje nad sobą. Dlatego każdy
palacz powinien dążyć do panowania nad swoim
pragnieniem palenia i palić tylko dla
przyjemności, a nie z potrzeby. Stan ten osiąga
wówczas, gdy potrafi sobie odmówić zapalenia
w
czasie
do
tego
nieodpowiednim.
Nieodpowiednie
będzie
zatem
palenie
w miejscach i sytuacjach tego zabraniających,
podobnie jak palenie zbyt częste i wyróżnianie
się tym na tle innych osób. Źle wygląda również
wieszanie sobie na szyi e-papierosów, co dla
obserwatora
jest
wyraźnym
sygnałem 5. Palenie na prywatce.
„przywiązania” do e-palenia.
Goście muszą zawsze dostosować się do zaleceń
gospodarzy. Jeżeli pozwalają oni na palenie
2. Palenie a zdrowie
w domu, to muszą zadbać o to, aby znajdowała się
Już sto lat temu wiadomo było, że nikotyna dostateczna ilość popielniczek, które należy co
szkodzi zdrowiu. Zabraniano więc palenia pewien czas opróżniać. Można równie dobrze
w towarzystwie chorych, nawet jeśli proponowali poprosić gości, aby palili na balkonie lub na tarasie,
papierosa. Co ciekawe jednak nie funkcjonował gdzie uprzednio należy przygotować odpowiednią
zakaz palenia dla niepełnoletnich, a młodzieży ilość popielniczek. Nie jest to obecnie żadną
doradzano umiar: „W ogóle młodzieży możemy nieuprzejmością.
dać serdeczną radę, aby nie zaczynała zbyt
wcześnie przyzwyczajać się do nikotyny, która 6. Na koniec.
jest bezwzględnie szkodliwa dla zdrowia, niszczy Powyższe zasady zapewne nie obejmują wszelkich
zęby
i
odbiera
świeżość
cerze.” możliwych sytuacji. Ponieważ to jednak palacz jest
[M.Vauban, M.Kurcewicz „Zasady i nakazy zazwyczaj stroną, która bardziej wpływa na
dobrego wychowania”, Warszawa 1928]. Dziś otoczenie, to do niego należy zadbanie o komfort
natomiast mamy do tego zupełnie inne podejście innych. Natomiast niepalący powinni uszanować
i nie powinno się palić w towarzystwie dzieci miejsca przeznaczone dla palących.
w ogóle. Nie tylko z powodów zdrowotnych, ale Ważne, żebyśmy palący i niepalący mieli jasno
też wychowawczych. Niepisany zakaz palenia wyznaczone zasady, żeby nie było wątpliwości, jak
obejmuje dziś również towarzystwo kobiet w danej sytuacji się zachować albo kiedy
ciężarnych.
skrytykować czyjeś maniery.
3. Palenie w towarzystwie.
W końcu i palić można z klasą….
Ze względów zdrowotnych, ale też z uwagi na
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Informacje społeczne
ABC … segregacji odpadów
Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest
wykonana z tworzyw, które możemy ponownie
wykorzystać, a posegregowane odpady stają się
wartościowym surowcem.
Odzyskiwanie cennych surowców
Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych
zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci,
które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.
Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które
cechują
się
takimi
samymi
właściwościami
i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do
śmieci zmieszanych. Posegregowane stają się
wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów
można przerobić albo ponownie wykorzystać.
Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane
przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet
meble czy ubrania.
Jakie surowce oddzielamy?
Od 1 stycznia 2018 r. na mocy Rozporządzenia
Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016r. weszły
w życie zasady segregacji odpadów komunalnych,
które obowiązują na terenie całego kraju. Od tej pory
każdy z nas ma obowiązek dzielenia odpadów na
cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego
trafia papier, do zielonego – szkło, żółtego – metale
i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady
ulegające biodegradacji.
Gdzie wyrzucić konkretny odpad?
Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny
odpad, zobacz poniższe podpowiedzi.
Papier – pojemnik/worek niebieski
Wrzucamy:
opakowania z papieru,
karton, tekturę (także
falistą), katalogi, ulotki,
prospekty, gazety ,
czasopisma, papier szkolny
i biurowy, zadrukowane
kartki, zeszyty i książki,
papier pakowy, torby i worki
papierowe.
Nie wrzucamy:
ręczników papierowych
i zużytych chusteczek
higienicznych, papieru
lakierowanego i
powleczonego folią, papieru
zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego, kartonów po
mleku i napojach,
papierowych worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych,
tapet, pieluch jednorazowych i podpasek,
zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych, ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony
Wrzucamy:
Butelki i słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych
i olejach roślinnych),
szklane opakowania po
kosmetykach (o ile nie są
wykonane z trwale
połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
ceramiki, doniczek,
porcelany, fajansu,
kryształów, szkła
okularowego, szkła
żaroodpornego, zniczy
z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb
okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów
i strzykawek.
Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty
Wrzucamy:
odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po
napojach, nakrętki, o ile nie
zbieramy ich osobno
w ramach akcji
dobroczynnych, plastikowe
opakowania po produktach
spożywczych, opakowania
wielomateriałowe (np.
kartony po mleku i sokach),
opakowania po środkach
czystości (np. proszkach do
prania), kosmetykach (np.
szamponach, paście do
zębów) itp., plastikowe torby,
worki, reklamówki, inne folie,
aluminiowe puszki po
napojach i sokach, puszki po konserwach, folię
aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od
słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile
nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
butelek i pojemników z zawartością, opakowań po
lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po
olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych
baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach
i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
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Odpady ulegające biodegradacji – zbieramy na
kompostownikach w obrębie swojej działki lub w
pojemnik/worek brązowy
Wrzucamy:
resztki żywności, odpadki
warzywne i owocowe (w tym
obierki itp.), gałęzie drzew
i krzewów, skoszoną trawę,
liście, kwiaty, trociny i korę
drzew, skorupki jajek
i orzechów, chusteczki
higieniczne, ręczniki
papierowe, opakowania
biodegradowalne.
Nie wrzucamy:
kości zwierząt, odchodów
zwierząt, popiołu z węgla
kamiennego, leków, drewna
impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF, ziemi
i kamieni, innych odpadów
komunalnych (w tym
niebezpiecznych).
Na terenie Gminy Wyryki w harmonogramie wywozu
odpadów na rok 2018 podano dwa terminy odbioru
odpadów biodegradowalnych przypadające na
25 maja i 25 lipca.

Informację o punktach i zasadach selektywnego
zbierania odpadów komunalnych gmina ma obowiązek
udostępnić na swojej stronie internetowej. Na terenie
Gminy Wyryki PSZOK znajduje się obok Banku
Spółdzielczego w Wyrykach.

Odpady wielkogabarytowe
Odbierane są na zasadzie „wystawki” sprzed
nieruchomości, raz na kwartał, w terminach wskazanych
w harmonogramie wywozu.

Uwaga!
Odbiorca odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wyryki, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej we Włodawie, zwraca uwagę by w dniu
Wszystko to, czego nie można odzyskać zbierania odpadów wystawiać worki maksymalnie
w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów zapełnione wszystkimi odpadami segregowanymi.
niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika
Cena…?
z
odpadami
zmieszanymi.
Zbieramy
je
W dniu pisania niniejszego artykułu obowiązywała cena
w pojemniku lub worku w kolorze nie
5 od osoby za odpady segregowane oraz 10 zł za
zastrzeżonym do w/w frakcji, oznaczonym
odpady niesegregowane.
napisem ODPADY ZMIESZANE (np. worek szary
W Gminie Wyryki nie ma natomiast ustalonych stawek
lub czarny).
za odbiór śmieci od przedsiębiorców mających
Wrzucamy m.in.: worki z odkurzacza, pieluchy
zarejestrowaną działalność gospodarczą. Właściciele
jednorazowe, stłuczkę ceramiczną i porcelanową,
firm powinni mieć z odbiorcą odpadów odrębną umowę
drobne papierki po cukierkach. Nie wrzucamy:
i ponosić opłaty wg określonych stawek.
odpadów remontowo – budowlanych, odpadów
Stawki obowiązujące w gminie Wyryki mogą okazać się
niebezpiecznych,
opakowań
metalowych,
itp.
nie wystarczające na pokrycie kosztów selektywnej
W harmonogramie wywozu odpadów na terenie
zbiórki odpadów, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem
Gminy Wyryki odpady zmieszane zbierane będą
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
razem z popiołem. Pamiętać należy by nie wrzucać
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
gorącego popiołu oraz, że nie należy też zalewać go
zbierania wybranych frakcji odpadów § 5 pkt 2 mówi,
wodą. Najlepiej by był zbierany w osobnym
iż „ pojemniki, o których mowa w § 4, oraz worki,
pojemniku lub worku w dniu odbioru oznaczonym
o których mowa w § 2, zapewniają zabezpieczenie
napisem POPIÓŁ
odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji
odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania”
Uwaga na odpady niebezpieczne!!!
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać zatem każda z frakcji powinna być odbierana osobno.
o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają Tymczasem harmonogram wywozu stałych odpadów
się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane w 2018r z terenu Gminy Wyryki wskazuje, iż wszystkie
lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących rodzaje odpadów odbierane będą jednego dnia, co
chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także w myśl obowiązujących przepisów może być trudne do
zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te wykonania.
odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych
punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie Artykuł przygotowany na podstawie informacji zawartych na
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. stronie internetowej:
PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/abc-segregacjiodpadow/
Komunalnych), zorganizowanym przez gminę.
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Wiele inspiracji w Bibliotece Inspiracji
Kolejny rok w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wyrykach minął pod znakiem wielu inspiracji
i sukcesów. Niewątpliwie największym sukcesem
biblioteki są ludzie, którzy do biblioteki chętnie
przychodzą, spotykają się, wymieniają swoje pasje,
rozmawiają, czytają, dyskutują i realizują wiele
przeróżnych pomysłów. I to cieszy najbardziej, że
nasza nowoczesna Książnica spełnia swoje
przesłanie - inspiruje do działania
zarówno
młodszych, jak starszych.

Prowadzimy więc edukację czytelniczą dla
najmłodszych.
Organizujemy
różnego
rodzaju
warsztaty, spotkania, lekcje biblioteczne. Prowadzimy
„Akademię Seniora”, „Dyskusyjny Klub Książki” dla
dorosłych.

Dyskusyjny Klub Książki
Warsztaty Świąteczne
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A ostatnio cyklicznie - co dwa tygodnie - spotkania
pod hasłem ,,Dobry wieczór z….”.

Nagrywanie kolęd w studio nagrań
,,Dobry wieczór z sałatką”
Ponadto, organizujemy pokazy filmowe,
przygotowujemy nagrania w bibliotecznym studio
nagrań. Jesteśmy otwarci na współpracę i wszelkie
ciekawe wyzwania.

Jak co roku wzięliśmy udział w ogólnopolskich
akcjach promujących książki i czytelnictwo: „Noc
z Andersenem”, „Noc Bibliotek”, „ Narodowe Czytanie”.
W konkursie „Paczka Literacka” otrzymaliśmy
dwie paczki, w każdej po 21 książek i 2 audiobooki.
W akcji „Kinder mleczna kanapka - Przerwa na
wspólne czytanie” wspólnie z naszymi czytelnikami
wygraliśmy pakiet 50 książek dla dzieci.
Z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ze środków Organizatora oraz środków
własnych zakupiliśmy 223 nowości wydawniczych.
Oprócz powyższych działań, mamy do
zaoferowania w bibliotece 26 miejsc noclegowych
(nawet z wyżywieniem). Wynajmujemy odpłatnie salę
wielofunkcyjną (na parterze) i mniejszą salę naukową
(na piętrze) na spotkania, prelekcje, konferencje, bale,
warsztaty itp.
Prowadząc tego typu aktywności pozyskujemy
środki własne, które przeznaczone są na działania
statutowe biblioteki.
Zarówno społeczność lokalna jak i przyjezdni
chętnie
korzystają
z
takiej
oferty.
Osoby
zainteresowane wynajmem zapraszamy do kontaktu.
O wszelkich aktywnościach mających miejsce
w Bibliotece Inspiracji można się dowiedzieć klikając
na Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/gbpwyryki/,
bądź na naszą stronę www.gbp-wyryki.cba.pl,
a najlepiej przyjść i osobiście się przekonać 

Serdecznie zapraszam
Hanna Czelej
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach
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Listy do redakcji
Co z tą drogą ?
Mieszkańcy miejscowości Suchawa- Zduchy
w gminie Wyryki od lat zmagają się z naprawą drogi
dojazdowej do swoich posesji, która z roku na rok jest
w coraz gorszym stanie.
Na
potrzebę
gruntownego
remontu
wielokrotnie zwracano uwagę Wójtowi Gminy Wyryki
zarówno na zebraniach wiejskich, jak i poprzez
sołtysa czy radnych.
Jeden z mieszkańców
zaproponował nawet, że naprawi drogę własnym
sprzętem w zamian za przynajmniej symboliczny
zwrot kosztów paliwa. Wójt Gminy odmówił takiego
wsparcia, twierdząc że gminy na to nie stać.
Z czasem Wójt Gminy zdecydował o wysłaniu na tę
drogę równiarkę, którą na stanie posiada Gmina.
W opinii mieszkańców czynność ta zamiast polepszyć
stan drogi znacznie go pogorszyła. Więc wciąż jeden
z mieszkańców miejscowości sam za własne środki
drogę remontował i remontuje nadal.
Sprawa kontrowersyjnej drogi nabrała tempa
dopiero w 2017 r. gdy zainteresował się nią po
zgłoszeniu przez mieszkańca tejże miejscowości,
radny Gminy Wyryki Mirosław Torbicz. Pan Radny
w porozumieniu z mieszkańcem podjął sprawę drogi
na sesji Rady Gminy Wyryki. W odpowiedzi
uzyskanej od Wójta Gminy Wyryki dowiedział się, że
przedmiotowa droga o numerze 342 nie jest
własnością gminy, a własnością Skarbu Państwa i że
gmina nie jest zainteresowana przejęciem tej drogi od
Starostwa Powiatowego we Włodawie, ze względu na
brak środków finansowych.
W
konsekwencji
otrzymania
informacji
o zawiłym stanie prawnym drogi Radny Torbicz wysłał
pismo do Starostwa Powiatowego we Włodawie,
informując o stanowisku Wójta Gminy Wyryki
i zawnioskował o wykonanie stosowanego remontu
drogi umożliwiającego mieszkańcom bezpieczne
dotarcie do ich posesji.

Powiatowe Przewozy
Powiat Włodawski uruchomił na swoim terenie
komunikację, dwa kursy przebiegają przez gminę
Wyryki. Przewoźnikiem, z którym Starosta zawarł
umowę, jest Garden Express, busy kursują w dni
nauki szkolnej.
Pisanie, że komunikacja powstała przy udziale Gminy
Wyryki jest w tej sytuacji nadużyciem. Na sesjach
obecny wójt nie potrafił nic konkretnego odpowiedzieć
na pytania dotyczące komunikacji.

Jednakże odpowiedź jaką otrzymuje radny jest
niezwykle zaskakująca. W odpowiedzi o nr.(WG.6821
8 2017 MMY) Starostwo informuje, że powyższa
działka nie znajduje się w zasobie nieruchomości
Skarbu Państwa. Natomiast w myśl ustawy z dnia 10
maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191) stała się
z mocy prawa własnością Gminy Wyryki, lecz
dotychczas
nie
została
wydana
decyzja
potwierdzająca nabycie jej własności. W piśmie
poinformowano również, że decyzję taką może wydać
Wojewoda Lubelski na wniosek Wójta Gminy Wyryki.
Zwróciliśmy się więc z oficjalnym pytaniem do
Wojewody Lubelskiego co w takiej sytuacji mogą
zrobić
mieszkańcy
miejscowości,
aby
ktoś
zainteresował się na poważnie sprawą drogi by ta
stała się drogą gminną i mogła m.in być naprawiana
ze środków gminnych. Niestety nie otrzymaliśmy
jeszcze informacji zwrotnej od Wojewody. Jeśli tylko
taką
odpowiedź
dostaniemy
niezwłocznie
opublikujemy ją na łamach Wyryckich Wieści.
Zastanawiające w tej sprawie jest to, że nikt
rzeczonym tematem własności drogi nie zainteresował
się przez wiele lat.
Czy rzeczywiście wielkim kosztem jest przejęcie
kilkuset metrów drogi i wykonanie na niej chociaż
stosownych prac naprawczych, aby umożliwić
mieszkańcom bezpieczny przejazd?
Jak na razie pytanie zostawiamy bez odpowiedzi,
mamy przecież rok wyborczy a jak powszechnie
wiadomo zwłaszcza w środowiskach samorządowych
jest on rokiem cudów.

Władysław Kapica Jr.
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http://www.wyryki.eu/aktualnosci/nowe-polaczenie-autobusowe-w-gminie-wyryki/286/
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Dzień Babci i Dziadka w SP Kaplonosy
Dnia 22stycznia 2018r. przedszkolaki
i uczniowie klas I-III SP im Jana Pawła II
w Kaplonosach uroczyście obchodzili Dzień Babci
i Dziadka.
Dzieci pod kierunkiem pań przedszkolanek:
E. Flisiak, A. Wielmowiec oraz pań klas młodszych:
p. A. Pasiecznej , p. D. Flisiak, p. E. Haniewskiej
zaprezentowały
montaż
słowno-muzyczny
pt.
”Żyjcie nam sto lat”, przeplatany tańcami.
Pani Dyrektor R. Paluszkiewicz gorąco
przywitała wszystkich przybyłych gości, złożyła

serdeczne życzenia babciom i dziadkom oraz
podziękowała paniom nauczycielkom i rodzicom za
przygotowanie tak pięknej i wzruszającej uroczystości.
Licznie przybyli goście nie szczędzili oklasków
i nie kryli radości oraz wzruszenia jakie odczuwali
podczas tego spotkania.
Uwieńczeniem tej jakże pięknej uroczystości
były upominki wręczone przez wnuczęta babciom
i dziadkom oraz słodki poczęstunek przy herbatce,
przygotowany przez rodziców.
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okiem radnego
Drodzy Czytelnicy!
Od ostatniego wydania Wyryckich Wieści upłynęło sporo czasu...
Koniec roku stał się etapem podsumowań. Początek roku - precyzowaniem
planów.
Już kolejny raz chcę podzielić się Państwem swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi
funkcjonowania naszego samorządu i ogólnie całej lokalnej społeczności.
POCZĄTEK I KONIEC
Już od ponad trzech lat jestem radnym rady gminy z Wyryk – Adampol. Staram
się być maksymalnie aktywny, a swoją aktywność opieram na prośbach i
wnioskach nie tylko tej części mieszkańców którą reprezentuję w radzie.
To, nad czym od trzech lat najbardziej ubolewam to strata wielu okazji do
pozytywnej zmiany wizerunku naszej gminy. Uważam, że samorząd gminy nie powinien koncentrować się na
unikaniu aktywności, kreowaniu konfliktów czy ogłaszaniu "wszem i wobec" sukcesu corocznego "dopinania"
budżetu i "ratowania gminy" przed bankructwem wraz z ciągłym uzasadnianiem, że jest to coraz trudniejsze.
Niestety w naszym urzędzie wciąż takie postawy obserwuję.
Uważam, że gminy w całej Polsce były, są i będą, duże, małe, bogatsze i biedniejsze...
Z całą pewnością funkcjonują tak, jaką aktywnością wykazują się ich gospodarze...
Ja, za aktywność uważam otwartość na zmianę i na współpracę z każdym człowiekiem...
Zatem, w rozpoczętym już Nowym 2018 Roku otwartości na zmiany i odwagi w ich wprowadzaniu życzę
Państwu ale również sobie ...
Mirosław Torbicz

PODSUMOWUJĄC ROK 2017

Za najważniejsze wydarzenia w Gminie Wyryki
uważam:
- wdrożenie reformy oświaty w dwóch szkołach,
- kontynuacja programu stypendialnego Rady Gminy
dla najlepszych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum z jego rozszerzeniem na klasy VII i VIII.
- budowa chodnika w Kaplonosach,
- uruchomienie przez Powiat Włodawski transportu
publicznego również na terenie gminy Wyryki,
- pozytywna perspektywa dotycząca rewitalizacji,
obrona
stanowiska
dyrektor
biblioteki
i przyjęcie statutu biblioteki,
- realizacja nawet tych najmniejszych zadań, jak np.
załatanie dziury w chodniku, czy udrożnienie przepustu

przy drodze wojewódzkiej w Wyrykach Adampol
(interwencje w Zarządzie Dróg Wojewódzkich),
- rozbudzona nadzieja na samochód dla OSP
w Zahajkach i solary na których dofinansowanie
umowa została podpisana jeszcze w grudniu 2016
roku,
- organizacja Dożynek Powiatowych i sukcesy
naszych miejscowych kobiet reprezentujących
Gminę Wyryki.
Z całą pewnością lista sukcesów nie jest wyczerpująca. Wiele innych przypiszą sobie inne osoby. Ja
zaś - może nieskromnie, jestem bardzo zadowolony
z tych działań, gdyż w wiele z nich byłem osobiście
zaangażowany.

BUDŻET GMINY - CO MÓWIĄ FAKTY...?
Dogłębna analiza budżetu i sytuacji finansowej
gminy której mogłem dokonać mając dostęp do
dokumentacji będącej w posiadaniu każdego
z 15 radnych naszej gminy wskazuje na duże różnice w
tym o czym mówi obecny wójt z dokumentacją
i rzeczywistą sytuacją.
Tylko na ostatniej sesji rady gminy zdjął
z różnych kategorii budżetowych 400 tysięcy złotych,
które w większości przeznaczył na spłatę zaciąganych
przez niego w latach wcześniejszych kredytów! Spłaca
– dobrze, bo przecież je zaciągnął, jak sądzę, by zrobić
coś dla mieszkańców. Jednak uważam, że tak duża
jednorazowa kwota spłaty kredytu nie jest konieczna
i co więcej nie była uwzględniana w budżecie na 2017
rok. Część z niewydanych w minionym roku
budżetowym środków finansowych mogła stać się
wkładem własnym w inne inwestycje. Tych niestety
u nas jest jak na lekarstwo …
Chcę, abyście Państwo wiedzieli, że środki
zewnętrzne pozwalają na mnożenie własnych

pieniędzy przez 2, 3, 4, czy 5 krotność w zależności
od projektu. Tak robią samorządy, którym bliscy są
ludzie a ich potrzeby traktują jako najważniejsze.
Wiąże się to z dużą ilością pracy, wysiłkiem,
pewnym ryzykiem ....
Wielokrotnie sam podpowiadałem jakie działania
i z jakich funduszy można zrealizować.
W ubiegłym roku ograniczono się wyłącznie
do takich działań jak: siłownie, chodnik, czy remont
urzędu.
Jednak możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych na drogi, na poprawę efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
(np. kompleksowe remonty obu szkół) są dziś
ogromne! Niestety! Gdy wskazuję kolejne możliwości
moim zdaniem znakomite i warte uwagi, spotykam
się
z krytyką, albo po prostu brakiem wiedzy i chęci
jakiegokolwiek zaangażowania ze strony obecnie
sprawującego władzę.
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PODATKI
W 2018 roku dwie najistotniejsze dla
większości mieszkańców stawki podatków zostały
pozostawione na dotychczasowym poziomie: podatek
od budynków mieszkalnych lub ich części będzie
nadal wynosił 0,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
natomiast podatek rolny pozostanie na poziomie
125,00 zł od hektara przeliczeniowego.
Co ciekawe po raz pierwszy od kiedy jestem
radnym o podwyższanie tych podatków mieszkańcom
nie zabiegał obecny wójt gminy ( w kuluarach

mówiono, że to ze względu na zbliżające się wybory
samorządowe).
Na uwagę zasługuje natomiast podniesienie
kwot podatku od środków transportowych. Osobiście
opowiedziałem się za pozostawieniem stawek na
dotychczasowym
poziomie,
jednakże
Komisja
Budżetowa Rady Gminy Wyryki uznała, że stawki
należy nieznacznie podnieść, tj. o 30 – 40 zł.
Większość radnych poparła ten wniosek, gdyż stawki
te nie były zmieniane od 2 lat.

BUDŻET NA 2018 ROK
Budżet na 2018 rok to przede wszystkim
długo oczekiwany początek realizacji projektu
instalacji solarnych finansowanych z wkładu własnego
mieszkańców oraz środków zewnętrznych, a także
zakup nowego średniego samochodu strażackiego
dla OSP w Zahajkach (projekt, którego liderem jest
Gmina Włodawa czeka jeszcze na pozytywną ocenę)
i prace remontowe w urzędzie gminy (finansowane
w całości ze środków gminnych).
W
wieloletniej
prognozie
finansowej
znajdziemy jeszcze zadania ujęte w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Gminy Wyryki, są to plany
budowy świetlicy w Wyrykach – Woli, przebudowa
gminnej
oczyszczalni
ścieków
oraz
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lubieniu.
Na dziś są to plany, bowiem realizacja tych

zadań będzie uzależniona od wyników konkursu na
rewitalizację obszarów wiejskich. Jeśli wnioski zostaną
ocenione pozytywnie to ich realizacja jest
przewidziana na rok 2019, a ich wartość wynosi
ok. 1 mln złotych. W mojej opinii realizacja tych
projektów jest bardzo prawdopodobna bowiem
funduszy w woj. lubelskim na ten cel jest bardzo dużo.
Czy wystarczy ich na wszystkie zaplanowane
w Gminie Wyryki działania? Zobaczymy – ogólna pula
środków przeznaczonych na dofinansowanie to 164
mln złotych, a z zestawienia złożonych wniosków
wynika, że ich ogólna wartość to ok. 100 mln złotych
więcej, pieniędzy więc dla wszystkich chętnych nie
wystarczy. Czy tym razem wnioski złożone przez
Gminę Wyryki będą na tyle dobre aby uzyskać
atrakcyjne dofinansowanie – zobaczymy…

ZAPOMNIANE DROGI
Z interpelacji zgłaszanych przez radnych
wynika, że największym problemem w gminie Wyryki
jest stan wielu fragmentów dróg gminnych. Są to
sprawy zgłaszane niemalże na każdej sesji. Obecny
wójt ma najczęściej przygotowaną jedną stałą
odpowiedź – brak pieniędzy w budżecie. Zgłoszenia
przyjmuje, i chyba szybko o nich zapomina.
Odpowiedź mówiącą o tym, że nie można na
drogach gminnych nic zrobić bo w budżecie brak
środków okazała się nieprawdziwą. Pod koniec
grudnia wójt zdjął ze środków zaplanowanych na
drogi gminne ponad 10 tys. zł, a to oznacza, że
pieniądze cały czas były...

Na przywrócenie przejezdności zgłaszanych kilku
miejsc na terenie gminy oraz np. na remont
wielokrotnie zgłaszanego przepustu w Kaplonosach
byłoby w sam raz.
Cóż, łatwiej ośmieszać osoby zgłaszające
potrzeby naprawy dróg, czy nawet skłamać mówiąc,
że środków nie ma, niż pomóc mieszkańcom.
Uważam taką sytuację za karygodną. Dla mnie,
zwyczajnie, po ludzku, nie do pomyślenia jest aby
mieszkańcy nie mogli dojechać do swoich posiadłości.
Sytuacją absolutnie skandaliczną okazał się brak
możliwości dojazdu do zabudowań mieszkalnych
karetki pogotowia, a z takimi sytuacjami w 2017 roku
mieliśmy do czynienia!

SPOSÓB NA DZIURY W DRODZE
Wobec
licznych
próśb
dotyczących
naprawienia dróg gminnych na listopadowej sesji
radni na formalny wniosek Wojciecha Straczuka
poparli zakup transportu tłucznia na wykonanie
najpilniejszych remontów. Wójt oponował, ale radni
niemal jednogłośnie wniosek przyjęli – jak sobie wójt
poradził z jego wykonaniem?
Andrzej Ćwirta, jak to ma w zwyczaju, gdy
radni postępują wbrew jego jedynie słusznej racji
zakupił, a jakże, ciężarówkę tłucznia ale wysypał go

przed miejscem, gdzie na co dzień zaparkowana jest
gminna równiarka!
A tłuczeń, zamiast leżeć na drogach, od grudnia
leży w kupie przy ośrodku zdrowia, bo Ćwirta na
kolejnej sesji stwierdził, że jest to rezerwa.
Cóż, nikogo nie można zmusić by chciało się
chcieć.
Komentarz dodajcie sobie Państwo sami ...
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SĄDY
Przed Sądem Rejonowym Lublin – Zachód
dobiegł końca proces, jaki pani Barbara Lebiedowska
wytoczyła Wójtowi Gminy Wyryki, domagając się
odszkodowania za to, że Andrzej Ćwirta w czasie
pełnienia
obowiązków
służbowych
publicznie
twierdził, że nie jest ona ekspertem Unii Europejskiej
w dziedzinie akustyki.
Sąd uznał, że Ćwirta miał prawo mówić, że
pani profesor Barbara Lebiedowska nie jest
ekspertem Unii Europejskiej w dziedzinie akustyki. Za
wystarczający dowód w sprawie sąd uznał bowiem
maila,
który
obecny
wójt
otrzymał
od
przedstawicielstwa UE w Warszawie. Zdaniem sądu
kwestią
sporną
była
"gra
słów"
zawarta
w stwierdzeniach: "jest ekspertem" i "jest ekspertem
Unii Europejskiej".
Sąd uzasadniając wyrok poinformował obecnych
(w tym niżej podpisanego), że absolutnie nie podważa
dorobku naukowego Pani Profesor oraz faktu, że
pisze ona ekspertyzy dla UE i dla polskiego rządu.
Obserwując toczący się proces i postawy osób
w nim uczestniczących, bowiem sprawa miała
charakter jawny i każdy z zainteresowanych mógł
w niej uczestniczyć, zaobserwowałem jakby "przy
okazji" dwie twarze Andrzeja Ćwirty. Przed obliczem
sądu mówił o sobie jako niewiele mogącym urzędniku
wykonującym jedynie wolę radnych. Zaś już
w Wyrykach na Sali obrad rady gminy w czasie

trwania sesji, nie przebierając w słowach zaczął
dyskredytować radnych, którzy pod przysięgą, zgodnie
z prawdą, zeznawali w sądzie, że wójt mówił, że pani
Lebiedowska ekspertem nie jest.
Przypomnę również, że kilka miesięcy temu
Andrzej Ćwirta przegrał sprawę z właścicielem sklepu
znajdującego się naprzeciwko Urzędu Gminy
w Wyrykach. Ćwirta m.in. wymyślił (i przekonał do
niego radnych) taki sposób pomiaru odległości między
punktem sprzedaży alkoholu a obiektami chronionymi,
który sąd uznał za niewłaściwy.
Póki co mamy więc remis. Oba wyroki są
jeszcze nieprawomocne. W obu sprawach strony
niezadowolone z rozstrzygnięć sądów mają prawo do
złożenia odwołania do sądów wyższej instancji. Na
ostateczne rozstrzygnięcie obu spraw przyjdzie nam
zapewne jeszcze poczekać.
Z całą pewnością kwestię kosztów obydwu
spraw ponosimy my – mieszkańcy, bowiem z budżetu
naszej gminy płacone jest wynagrodzenie dla wójta,
radcy prawnego, delegacje czy zwrot kosztów za
paliwo, kiedy wójt sprawy urzędowe załatwia jeżdżąc
prywatnym samochodem. Wszystko to generuje
koszty, które uszczuplają gminy budżet.
Z całą pewnością sprawy o takim charakterze
nie wpływają również pozytywnie na wizerunek gminy,
urzędu oraz wszystkich mieszkańców.

NA ZAKOŃCZENIE
Kiedy Andrzej Duda został prezydentem Polski
powiedział, że „naród jest suwerenem”, który dokona
oceny jego pracy jako prezydenta.
Zwracam uwagę na to dlatego byście Państwo
zyskali świadomość, że to Wy jako mieszkańcy
Polski, województwa, powiatu czy gminy decydujecie
o przyszłości.
Jesteście suwerenami sprawującymi władzę
zwierzchnią nad tymi, których wybieracie.

Macie prawo do tego by mieć i wyrażać własne zdanie.
Liczę na to, że dzięki informacjom przekazywanym na
łamach niniejszego czasopisma będziecie to zdanie
kształtowali i wyrażali, nawet gdy będzie ono
krytyczne, w tym także dla mnie.
Z wyrazami podziękowania
za czas poświęcony na lekturę
Mirosław Torbicz
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Ciekawostki ,
Dobry Wieczór z ….. kawą
Temat kawy zainteresował mnie w związku ze
spotkaniami jakie zainicjowało
stowarzyszenie
Koalicja Kulturalna, a organizację którego podjęła
Biblioteka Inspiracji w Wyrykach.
Co dwa tygodnie odbywają się spotkania
kobiet pod nazwą „Dobry Wieczór z ….”. Od grudnia
miałyśmy już okazję spotkania z ... sałatką, przed
świętami ze ... śledzikiem i piernikiem, a w ostatnim
czasie z … kawą. Przed nami spotkanie z… gitarą
i piosenką.
Na marginesie, serdecznie zapraszam
wszystkich zainteresowanych miłym spędzeniem
wieczoru w interesującym towarzystwie i z równie
interesującymi tematami.
Ale do rzeczy….
Nigdy picie kawy nie było tak modne jak obecnie. To
najbardziej lubiana „używka” już od około 350 lat.
Jak odkryto kawę?
Jest kilka legend na ten temat. Przytoczę tę, która wg
mnie jest najbliższa prawdy. Otóż, „Pasterze
w górach paśli kozy. W nocy nie mogli zasnąć bo
kozy beczały i były niespokojne. Mnisi z pobliskiego
zakonu zauważyli, że kozy zjadają zielone i czerwone
owoce rosnące na krzewach. Mnisi z zaciekawieniem
owoce te zebrali, wysuszyli, zmielili i zalali wodą...”
Skąd pochodzi kawa?
Ojczyzną kawy jest Etiopia. Z Afryki kawa trafiła wraz
z handlarzami niewolników do Arabii, Azji Mniejszej,
Syrii i Egiptu. Transportowano ją przez port w mieście
Mokka (w Jemenie nad Morzem Czerwonym). Stąd
też nazwę wzięła mała, mocna kawa.
Początkowo tłuczono zielone ziarna, w połowie XIV
wieku zaczęto palić ją na gorących kamieniach. Było
to tajemnicą do XVIII wieku.
Pierwsza w Europie kawiarnia powstała
w roku 1645 we Włoszech w Wenecji na Placu Św.
Marka. Sporządzanie kawy było tradycyjne: zmielony
proszek
zalewano
w
dzbankach
wrzątkiem
i rozlewano do małych filiżanek.
Początkowo kawa była bardzo droga i nie
wszyscy znali jej smak. Od roku 1850 stała się
napojem powszechnym.
Dla krajów rozwijających się jest
ważnym artykułem eksportowym. Jest drugim
surowcem w handlu światowym po ropie naftowej.
Produkcja kawy odbywa się w Ameryce Południowej
i Środkowej, Afryce i Azji. Dwa najważniejsze kraje
produkujące kraje to Brazylia i Wietnam. W tym
miejscu
warto
wspomnieć,
że
często
na
opakowaniach kawy można znaleźć napisy „Fair
Trade” oraz „Fair Play” dotyczą one uczciwych zasad
wynagradzania producenta z pominięciem pośrednika
oraz produktu czystego ekologicznie, bowiem
najlepsza kawa jest produkowana w ubogich krajach
i w małych gospodarstwach.

Szczególnie cenione są owoce z Kolumbii. Kawa
rośnie tam powyżej 1000 m.n.p.m, a co za tym idzie,
im wyżej rośnie tym jest mniej kwaśna i bardziej
aromatyczna.
Znanych jest 500 rodzajów kawy i 6000 odmian.
Jednak do produkcji wykorzystuje się zaledwie 4. Przy
czym 99% stanowią dwie: Arabica i Robusta. 60%
spożywanej kawy to Arabica, która ma mniej ½ kofeiny
niż Robusta, jest jednak bardziej aromatyczna.
Kawę eksportuje się surową w 60 kg workach. Palona
jest u importera, aby po drodze nie straciła aromatu.
Co ciekawe – najwięcej kawy piją Skandynawowie.

Wskazówki i sposoby parzenia kawy by była dobra:
1. Ziarna muszą być dobrej jakości.
2.
Przechowywane
w
chłodnym,
suchym
i pozbawionym zapachów miejscu. Starannie
zamknięte.
3. Świeżo mielona (Uwaga! By nie przegrzać jej
w młynkach elektrycznych, by jej ponownie nie
przypalić)
4. Woda do gotowania powinna być świeża, zimna,
z małą zawartością kamienia.
5. Czas parzenia ok. 25 sek. Jeśli parzona jest krócej
jest kwaśna i bez smaku, dłużej – gorzka.
6. Ilość kawy użyta do parzenia: na 150 ml wody – 6-9
gram kawy zmielonej, a 2 gramy kawy rozpuszczalnej.
Nadmienić tu należy, że do produkcji kawy
rozpuszczalnej używa się ziaren najwyższej jakości,
które poddaje się liofilizacji czyli specyficznemu
procesowi obróbki, którego tajniki są ściśle strzeżone.
7. Do zaparzania kawa powinna być mielona grubo, do
ekspresów – drobno.
8. Kawę należy pić świeżo zaparzoną gdyż po 20
minutach traci aromat i gorzknieje.
9. Do parzenia kawy powinno używać się wody
o temperaturze (92-96 ºC)
W skład kawy wchodzi 800 substancji, m.in.
kwasy, oleje, składniki zapachowe, woda, pierwiastki
śladowe
(wapń,
magnez,
fosfor,
witaminy
z gr. B – 2,3,5,6) Głównym składnikiem jest kofeina,
która ma korzystne działanie na organizm tzn.
wspomaga koncentrację,
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powściąga apetyt, uśmierza bóle głowy, poprawia
nastrój. Kofeina zaczyna działać w organizmie po
około 30 minutach od wypicia. Punkt szczytowy
osiąga od 2,5 do 5 godzin po wypiciu, gdyż zaliczana
jest
do
łagodnych
środków
pobudzających
działających na ośrodkowy układ nerwowy.

Wspomaga także działanie hormonów które pobudzają
pracę serca, przemianę materii, oddychanie, wpływa
na rozszerzenie naczyń krwionośnych w mózgu.
Osobom o niskim ciśnieniu ułatwia zasypianie
zwiększając ukrwienie mózgu aktywizuje ośrodek
odpowiadający za sen. Kofeina wchodzi w skład leków
przeciwastmatycznych,
przeciwbólowych,
ograniczających apetyt. W kosmetyce używana jest do
produkcji kremów antycellulitowych i pilingów. Kawy
nie powinne pić kobiety w ciąży, osoby
z nadciśnieniem tętniczym i wysokim poziomem
cholesterolu.
Po więcej wiadomości o kawie i sposobach jej
podawania zapraszam do książek dostępnych
w naszej gminnej bibliotece. Zapraszam również na
spotkania kobiet pod nazwą „Dobry Wieczór z...”
Aniela Leszczyńska
z Lubienia

KOMUNIKAT ! Odszukaj to, o czym zapomniano.
Podążając za pomysłem pana Kazimierza
z Wyryk pragniemy zainteresować nim również
Państwa.
Bez wątpienia miejscowości leżące w obrębie
Gminy Wyryki są miejscowościami o niezwykłych
walorach historycznych i kulturowych o których
pamięta już niewielu mieszkańców. Zdajemy sobie
sprawę, że otoczenie obecnie jest zupełnie inne ale
my wciąż chodzimy po tej samej ziemi, którą chodzili
nasi przodkowie.
Chcąc ocalić od zapomnienia miejsca i ludzi
zachęcamy
Państwa
do
włączenia
się
w poszukiwania starych fotografii tych sprzed stu
i więcej lat, ale również tych sprzed lat trzydziestu czy
czterdziestu. Wszystkie będą dla nas cenne.
Pragniemy stworzyć multimedialne archiwum
które pozwoli ukazać walory historyczne i kulturowe
najmłodszemu pokoleniu. Zależy nam także na tym,
by w przyszłości wydać album zawierający stare
fotografie i rozmowy ze świadkami historii oraz by
w Bibliotece Inspiracji w Wyrykach przygotować stałą
ekspozycję dostępną wszystkim zainteresowanym.

Dlatego zachęcamy Państwa do telefonicznego
kontaktu z Justyną Torbicz (nr tel. 607362392) w celu
umówienia się na spotkanie. Redaktor naczelna
naszego czasopisma przyjedzie do Państwa domów
z odpowiednim sprzętem, zeskanuje fotografie i nagra
rozmowy tak, byście Państwo czuli się jak najmniej
zakłopotani.
Zdjęcia można też przynieść do wyryckiej
biblioteki, które po zeskanowaniu zostaną zwrócone
właścicielom.
Zachęcamy Państwa do zaangażowania,
bowiem tylko dzięki Waszemu udziałowi ten pomysł
będzie możliwy do realizacji. Prosimy o przekazywanie
tej informacji jak największej liczbie osób, bowiem nie
wiadomo gdzie i w której szufladzie kredensu
schowana jest nasza historia.
Za przejaw każdego zainteresowania z góry
serdecznie dziękujemy.
Zespół Redakcyjny

KOMUNIKAT ! Męskie głosy – poszukiwane !!!
Drodzy Panowie, powstał pomysł żeby
uświetnić uroczystości rocznicowe w Parafii Lubień
chóralnym śpiewem Bogurodzicy - najdawniejszej
polskiej pieśni religijnej. Nie szukamy głosów
szkolonych i zawodowych (choć jeśli takie do nas
dołączą będzie nam niezmiernie miło) – szukamy
chętnych parafian do wykonania przede wszystkim
Bogurodzicy. Jeśli macie chęć, potrzebę wsparcia,
zapraszamy i zachęcamy!

Drogie Panie prosimy o wspieranie swych
mężów w słusznej sprawie. A jeśli ktoś ma wątpliwości
lub chce o wszystko dopytać prosimy o kontakt
telefoniczny 512 721 131.
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Porady
Dzieci w sieci.
Internet to medium, którego dynamiczny
rozwój i potencjał potrafią
wykorzystać przede
wszystkim młodzi ludzie. Jest nieodłącznym
elementem ich życia społecznego, codziennych
aktywności i rozrywki. Dziś trudno wyobrazić sobie
nastolatka, który potrafiłby obejść się bez nowych
technologii.

Dzieci nie pytają, skąd się wziął internet, nie
pamiętają także czasów pierwszych telefonów
komórkowych czy laptopów. Młodzi ludzie wychowali
się już w otoczeniu nowych technologii, podczas gdy
starsze pokolenie mogło obserwować ich rozwój,
z czasem musiało się do nich przyzwyczaić, a często
całkowicie zmienić swoje nawyki i dotychczasowy styl
pracy. Dlatego dość trafne jest określanie
najmłodszych użytkowników internetu „cyfrowymi
tubylcami”, a dorosłych – „cyfrowymi imigrantami”.
Choć „imigranci” mogą świetnie posługiwać się
multimedialnymi urządzeniami, wirtualny świat nie
jest dla nich środowiskiem tak naturalnym, jak dla
„tubylców”.
O młodych internautach zwykło się mówić, że
urodzili się z myszką w ręku. Przestaje zatem dziwić
fakt, że dla dzieci granica między światem realnym
a wirtualnym przestała istnieć. Codzienne aktywności
młodego pokolenia toczą się równolegle online
i offline. Rozwijanie zainteresowań, rozmowy
z rówieśnikami czy odrabiane lekcji to czynności,
które dzieci swobodnie realizują w sieci. Młodzi
internauci czują się online naturalnie jak ryby
w
wodzie.
Często
bieglej
posługują
się
multimedialnymi urządzeniami niż dorośli. Wystarczy
internet i komputer, smartfon czy tablet, by nastolatki
mogły zaspokoić potrzeby w różnych obszarach
swojego życia.
Internet otwiera przed młodym pokoleniem
wiele możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą
nowe wyzwania. Jego dynamiczny rozwój fascynuje
i wciąga nastolatków. Dla młodych ludzi sieć
nierzadko staje się pozornie prostym narzędziem do
kształtowania swojego wizerunku, miejscem złudnie
bezpiecznym,
gwarantem
anonimowości
czy
panaceum na ich problemy. Internet to kopalnia
możliwości i okno na świat, w którym obok
wartościowych treści i odpowiedzialnych internautów,
spotykamy drastyczne obrazy i agresywnych
użytkowników. Na destrukcyjny wpływ internetowych
treści szczególnie narażeni są młodzi ludzie.

Spośród polskich gimnazjalistów, 67,3%
zetknęło się w internecie z różnego rodzaju
materiałami pornograficznymi, a 21,5% nastolatków
doświadczyło przemocy w sieci. Młodzi ludzie są
również narażeni na utratę kontroli nad korzystaniem
z internetu, co może prowadzić do izolacji, a także
zaniedbywania nauki, zdrowia czy kontaktów
z rówieśnikami. Odsetek nastolatków dysfunkcyjnie
korzystających z sieci, czyli nadużywających internetu
lub zagrożonych nadużywaniem wynosi 13,3% (EU
NET ADB).
Lista niebezpieczeństw jest długa i zmienia się
wraz z rozwojem nowych technologii. Dorosłym może
się wydawać, że nie sposób nadążyć za rozwojem
sieci, czy wirtualnymi nawykami i zainteresowaniami
ich dzieci. Stąd potrzeba podnoszenia świadomości
rodziców na ten temat, mówienia o nowych,
niepokojących zjawiskach oraz o tym, jak
najskuteczniej postępować w przypadku wirtualnych
zagrożeń. Przekaz adresowany do dorosłych powinien
być jednak wyważony – samo straszenie to nie
metoda. Nie wolno zapominać, że sieć to medium,
które odgrywa ogromną rolę w życiu dzieci i może być
przez nie z pożytkiem wykorzystywane. Dlatego warto
skierować uwagę dorosłych na ogromne możliwości,
jakie internet oferuje młodym ludziom.

Ważne, żeby rodzice zrozumieli, że nie muszą
być
ekspertami
w
dziedzinie
nowinek
technologicznych i wirtualnych trendów, aby móc
rozmawiać z najmłodszymi o ich aktywnościach online.
Dorośli powinni towarzyszyć dzieciom w ich
pierwszych internetowych krokach i uczyć je, że
obecność oraz aktywne uczestnictwo w sieciowym
życiu społecznym
powinno być oparte na
podstawowych, ponadczasowych wartościach, czyli
m.in. na szacunku dla drugiego człowieka.
(„Bezpieczeństwo dzieci on-line. Kompendium dla
rodziców i profesjonalistów” NAS, FDN Warszawa 2014r.)
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Potrawy z grzybów
Minione lato i jesień były niezwykle urodzajne
w grzyby i z pewnością w wielu domach, w wielu
spiżarkach i wielu zamrażarkach można znaleźć
przeróżne gatunki grzybów.
Dzisiaj chcemy podzielić się z Państwem
przepisami na dania z grzybami. Daniami
tradycyjnymi, ale wykwintnymi, gdyż grzyby to
powszedni przysmak dla mieszkańców wsi, ale także
przysmak o którym marzą mieszkańcy miast.
Zaserwujcie więc swoim domownikom dania
z grzybów, a wraz z ich smakiem – odrobinę luksusu.
Grzybowa zupa krem: 40 dag leśnych grzybów,
cebula, 2 marchewki, pietruszka, kawałek selera, 2-3
ziemniaki, litr bulionu, pół pęczka natki pietruszki, pół
szklanki śmietany, łyżka masła, majeranek, sól,
pieprz.
Grzyby oczyść, pokrój, podsmaż na maśle
razem z pokrojoną cebulką. Do garnka z bulionem
dodaj obraną i pokrojoną marchewkę, pietruszkę oraz
seler. Gotuj około 15 minut, następnie dodaj
podsmażone grzyby i ziemniaki obrane i pokrojone w
kostkę. Gotuj jeszcze około pół godziny. Zupę dopraw
majerankiem, solą i pieprzem. Następnie zmiksuj do
konsystencji kremu i dodaj śmietanę. Przed podaniem
posyp posiekaną natką pietruszki.
Tarta z leśnymi grzybami: Ciasto: 20 dag mąki,
10 dag masła, jajko, 2-3 łyżeczki wody, duża szczypta
soli.
Mąkę wymieszaj z solą, dodaj masło oraz roztrzepane
w wodzie jajko i zagnieć szybko ciasto. Z podanej
proporcji zrobisz ciasto na dwie tarty średnicy 22cm.

Ciasto podzielna dwie części i włóż do lodówki na pół
godziny.
Nadzienie: 10 dag kurek, 20 dag innych leśnych
grzybów (kozaków, podgrzybków, prawdziwków), mała
cebula, 2 jajka, 100ml kwaśnej śmietany, 1 łyżka
masła, natka pietruszki, dymka lub szczypiorek, kilka
ziaren zielonego pieprzu, biały pieprz, sól.
Oczyszczone grzyby pokrój a następnie smaż na
maśle, aż wyparuje z nich woda. Dodaj posiekaną
cebulką, sól, ziarna zielonego pieprzu i mieszając
smaż jeszcze przez 2 minuty.

Formę na tarę wysmaruj tłuszczem. Ciasto
rozwałkować dość cienko na około 3 mm. Następnie
wyłóż ciasto na blaszkę, nakłuj je widelcem. Na ciasto
wyłóż przysmażone grzyby (możesz posypać je także
niewielką ilością startego żółtego sera). Piecz około 20
– 25 minut w temp. 180 stopni.

Kotlety z grzybów
Składniki: 50 dag świeżych grzybów, 2 cebule,
4 łyżki masła, 15 dag kaszy jęczmiennej
(1 woreczek), sól, pieprz, jajko, natka pietruszki,
2 łyżki mąki, 2 łyżki bułki tartej, olej do smażenia.
Wykonanie: Cebulę obieramy i siekamy. Grzyby
bardzo drobno kroimy (lub przekręcamy przez
maszynkę). Dusimy z cebulą ok. 20 minut na
2 łyżkach roztopionego masła. Kaszę gotujemy do
miękkości lub aż woreczek będzie pełen, mieszamy
z resztą masła. Do masy wbijamy jajko. Doprawiamy
i wyrabiamy. Jeśli masa jest zbyt rzadka można
dodać tartej bułki. Formujemy kotlety. Obtaczamy
w mące wymieszanej z bułką (można dodać też
1 łyżkę sezamu lub siemienia lnianego). Smażymy
z obu stron na rozgrzanym oleju.
Kotleciki można jeść na zimno lub na ciepło polane
np. sosem pieczeniowym z paczki i surówką
z kiszonej kapusty.

Smacznego!
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Humor

Dyrektor zwraca się do pracownika
- Panie, pan wszystko robi powoli: powoli pan
myśli, powoli pisze, powoli mówi, powoli się
porusza. Czy jest coś, co pan robi szybko????
- Tak, szybko się męczę .

Wchodzi zapłakana blondynka do baru i żali się
barmanowi
- Dlaczego wszyscy śmieją się ze mnie, że jestem
taka głupia?
- Nie martw się - mówi barman- znam kogoś , kto
jest głupszy.
Barman woła siedzącą obok rudą i mówi
- Idź do domu, i sprawdź, czy Cię tam nie ma.
Po 10 minutach ruda wraca i mówi
- Nie, nie ma mnie tam!
A blondynka się śmieje
Jaka głupia, ja bym zadzwoniła !


- Kochanie, pójdziesz ze mną na siłownię ?
- Uważasz, że jestem za gruba?
- No dobra, jak nie chcesz .....
- I do tego leniwa???
- Uspokój się!
- Masz mnie za histeryczkę?
- Wiesz, że nie o to chodzi.
- Twierdzisz, że przeinaczam prawdę.
- Nie, no po prostu nie musisz ze mną nigdzie iść!
- A dlaczego tak Ci zależy, żeby iść samemu?????

Jedzą dwie kozy taśmę filmową, żują i żują, w końcu
jedna mówi.... mmm dobry ten film, na to druga... Tak,
ale książka była lepsza!

Na lekcji geografii
- Jasiu podejdź do mapy i pokaż gdzie leży Polska.
- Polska nie leży – mówi Jasio wskazując na mapę –
Polska stoi dumnie wyprostowana.
- Siadaj szóstka.
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