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Kultura 

BOŻE CIAŁO 

           Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, nazywane 

ludowo Bożym Ciałem jest jednym z najbardziej 

uroczyście obchodzonych dni w całym roku 

liturgicznym. Obchody Bożego Ciała, poza sferą 

kościelną mają również głęboki wymiar kulturowy. 

 Uroczystość Bożego Ciała to święto ruchome, 

przypadające na jedenasty dzień po Zielonych 

Świątkach. Jego niezmiennym symbolem był chleb – 

Dar Boży.  Chleb w kulturze ludowej był powszechnie 

szanowany jako pierwsze i najświętsze pożywienie, 

toteż powstało wiele tradycją uświęconych 

zwyczajów dotyczących obchodzenia się z tym 

darem Bożym. Nie wolno go było jeść z nakrytą 

głową, dotykać nieumytą ręką, nie wolno było 

chlebem się bawić, ani lepić z niego figurek. Dawniej 

nawet najmniejszych okruszków nie wyrzucano, tylko 

je spalano. 

 W Polsce obchodzi się Boże Ciało od 1320 r. 

Pierwszy źródłowy opis procesji Bożego Ciała 

pochodzi z Płocka i dotyczy uroczystości 

obchodzonych w katedrze w XIV w. Istotnym 

wydarzeniem podczas obchodów tego święta były 

barwne, rozbrzmiewające śpiewem procesje, które 

przetrwały do naszych czasów. Po dzień dzisiejszy  

w Boże Ciało i oktawę ze wszystkich kościołów  

w miastach i na wsi wychodzą procesje do czterech 

ołtarzy przybranych zielenią i kwiatami, urządzonych 

na zewnątrz świątyń, pod otwartym niebem.  

Przy każdym ołtarzu śpiewana jest ewangelia 

i odbywa się uroczyste błogosławieństwo wiernych 

Przenajświętszym Sakramentem. 

 Na polskiej wsi wszystkie święta religijne mają 

niezwykle barwną i bogatą oprawę. Dzieje się tak, 

ponieważ obok treści sakralnych ważną rolę odgrywa 

tradycja i ludowa obrzędowość. Nie inaczej jest 

podczas Święta Bożego Ciała.  

Ołtarze ustawione pod gołym niebem właśnie 

na wsi są zawsze najpiękniej ukwiecone. Procesja na 

wsi jest szczególna, ponieważ w wielu regionach 

Polski idą w niej osoby ubrane w stroje ludowe, co 

podkreśla przywiązanie do tradycji i ojczyzny. 

 

 

 

Z uroczystościami Bożego Ciała wiążą się różne 

zwyczaje i wierzenia ludowe. Szczególne właściwości 

magiczne przypisywano zebranym z ołtarzy kwiatom, 

wiankom i gałązkom. Do wicia wianków używa się do 

dziś wielu ziół i traw, bo jak mówi stare przysłowie: 

„Każde ziele mówi: święć mnie”. Były używane zioła  

o znaczeniu leczniczym i gałązki drzew chroniących od 

piorunów. Wśród ziół najważniejszą była bylica boże 

drzewko - ziele o czarodziejskiej mocy. W święconych 

wiankach musiała znajdować się macierzanka, mięta, 

rozmaryn, lubczyk, podbiał, niezapominajka, rumianki, 

stokrotki i wiele innych ziół. 

 W ludowej  tradycji to właśnie te wianki były 

obecne przy najważniejszych dla człowieka chwilach - 

przy narodzinach, ślubie i śmierci.  
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Wykorzystywano też czarodziejską moc 

wianków: wianuszek macierzanki dekorował becik  

w czasie chrztu, leśny rozmaryn - symbol miłości, 

wierności i nieśmiertelności - wraz z dzikim 

rozchodnikiem i nieśmiertelnikiem zdobił wianuszki  

u ślubnej sukni. Wianuszki z wielu ziół były przede 

wszystkim symbolem miłości. Małe wianuszki, po 

poświęceniu wisiały jeszcze przez całą oktawę  

w kościele, a po ośmiu dniach każdy zabierał swój do 

domu. Przypisywano im cudowne właściwości  

i wykorzystywano je we wszystkich dziedzinach życia 

gospodarczego, przechowując starannie przez cały 

rok. Zioła, które wykorzystywano do wianków  

i bukietów stosowano jako lekarstwo przeciwko 

wszelkim dolegliwościom. Według wierzeń uzdrawiały 

one ludzi, ale chroniły też bydło od zarazy, a dym ze 

spalonych wianków odpędzał ponoć chmury gradowe. 

Poświęconej macierzanki używano do okadzania 

krów podczas cielenia, lubczyk leczył ból gardła, 

dzięki rozchodnikowi ustępowały wszystkie choroby,  

a gałązki leszczyny były niezawodnym środkiem od 

piorunów i grzmotów. Poświęcone w oktawę przez 

księdza bukiety i wianki z ziół zawieszano nad 

oknami, nad drzwiami u wrót stodół, stajen i obór; 

zakopywano w rogach wśród zagonów kapusty  

i konopi jako ochronę przed szkodnikami i krukami; 

wkładano pod fundamenty nowo budowanych domów. 

Gdy wyjeżdżano po raz pierwszy w pole, 

wianek wkładano pod pierwszą skibę, aby „Bóg 

błogosławił zasiewom”, kładziono je w stodole pod 

pierwszy przywieziony snop zboża, a palonymi 

okadzano dzieżę do wyrabiania chleba. Duże 

znaczenie magiczne obok wianków miały również 

gałązki brzozy z ołtarzy. Wykorzystywane były one do 

wszelkiego rodzaju zabiegów leczniczych  

i gospodarskich. Wtykano je na granicach pola, aby 

chroniły zasiewy przed chorobami i szkodnikami; 

kładziono pod strzechy, aby chroniły dom  

i zabudowania gospodarskie przed pożarem. Dziś 

także wiele osób zabiera poświęcone brzozowe 

gałązki, które mają chronić dom przed wszelakimi 

katastrofami. 

 Boże Ciało, poza swoją religijną wymową,  

w ludowej tradycji było ważną datą w kalendarzu prac 

rolniczych, a także czasem przeróżnych praktyk 

magicznych. Podobnie jak w Wielki Tydzień, Zielone 

Świątki, tak i w święto Bożego Ciała oraz jego oktawę 

uważano za okres szczególnego oddawania czci 

Bogu dlatego, tych osiem dni wolnych było od prac 

polowych. 

 
Ale nie tylko ten zakaz obowiązywał. W tym 

okresie kobiety nie prały bielizny kijankami, aby nie 

ściągnąć do wsi grzmotów i piorunów; w dni oktawy nie 

należało też sadzić kapusty, bo nie wyrośnie dorodna  

i przestrzegano: W Boże Ciało z Boską chwałą, Słowo 

nam się Chlebem stało, nie tnij zboża ni kapusty, bo 

odnajdziesz w niej rdzeń pusty. Z okresem tym wiążą 

się też przysłowia dotyczące pogody: Na Boże Ciało 

siej proso śmiało; Na Boże Ciało żytko zakwitało; Boże 

Ciało pogoda darzy, rok będzie dobry dla gospodarzy; 

Jaki dzień jest w Boże Ciało, takich potem dni niemało; 

 

Podczas procesji Bożego Ciała od wieków 

śpiewa się te same pieśni, w których wierni wyznają 

swą wiarę i składają hołd Bogu. Dziewczynki w białych 

strojach sypią płatki kwiatów ze specjalnych 

koszyczków przystrojonych białymi wstążkami i 

zawieszonych na szyi.  Kapłan, niesie pod 

baldachimem złocistą monstrancję, a w powietrzu unosi 

się zapach kadzidła. Pod wędrującym kapłanem, a za 

nim ludem pod stopami ściele się barwny kobierzec 

płatków kwiatów, a to wszystko po to, by cieszyć się  

z tego, że „Jezus jest wśród nas!” i w wielkiej radości 

kroczyć za Nim. 

Justyna Torbicz 
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Cudze chwalicie 

Suchawa - Ukryte piękno naszej gminy 

 Suchawa jest malowniczą miejscowością 
położoną w południowej części naszej gminy.  
Z każdej strony otoczoną lasami obfitującymi w dary 
natury. Jest to tylko jedna z wielu atrakcji 
turystycznych, które znajdziemy w tej pozornie małej 
i niewiele znaczącej z punktu znaczenia 
ekonomicznego miejscowości Gminy Wyryki. 

Pierwsze wzmianki o Suchawie znajdujemy  
w źródłach historycznych z XVII wieku. Nieopodal 
miejscowości  (w kierunku Wyryk) w trakcie 
powstania styczniowego miała miejsce jedna  
z potyczek powstańców z carskimi kozakami.  Ze 
źródeł wiadomo, że w 1890 r. wieś zamieszkiwało 
571 mieszkańców. Suchawa zamieszkiwana była w 
dużej mierze przez ludność katolicką należącą do 
parafii Św. Ludwika we Włodawie. Wiele informacji  
z tego czasu znajduje się w archiwum paulińskiej 
parafii. 

Jednakże zdecydowanie więcej informacji 
znajdziemy z przełomu XIX i XX wieku. W 1912 r. 
została tu wyświęcona cerkiew p.w. Matki Bożej 
Kazańskiej. Była ona zlokalizowana w lesie, na 
brzegu rzeki Włodawka. Do parafii należały wówczas 
dwie wsie - Suchawa i Iwanki. 
Jak wiadomo wydarzenia II Wojny Światowej 
zapisały się tragicznie dla naszego regionu.  
W ramach akcji „Wisła”, ludność prawosławna 
została wysiedlona. Iwanki przestały istnieć,  
a Suchawa stała się wioską katolicką. Cerkiew jako 
jeden z nielicznych dużych budynków w okolicy 
została magazynem zbożowym dla miejscowego 
PGR. W latach 80-tych XX w. była magazynem 
eksponatów muzealnych Muzeum Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego. Pod koniec lat 80-tych  
z inicjatywy miejscowej ludności, cerkiew została 
oficjalnie przekazana przez władze prawosławia dla 
wiernych rzymskokatolickich.  

 

Obecnie jest to świątynia filialna Parafii p.w. 
Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie.  
W 100 lat od powstania cerkwi, w nocy z 11 na 12 lipca 
2012 r. podczas burzy, od uderzenia pioruna, dach 
cerkwi zajął się ogniem. Spłonął doszczętnie cały dach 
nad nawą główną i na wieży, pomimo podjętej akcji 
gaśniczej.  

Suchawa jednak to nie tylko jej piękna historia  
i przeszłość, ale również przyszłość. 

Swoje miejsce znajdą tutaj osoby poszukujące 
chwili wytchnienia, spokoju, odpoczynku od 
niezwykłego w dzisiejszych czasach  tempa życia. 
Suchawa jest miejsce idealnym na weekendowy 
rodzinny wypad rowerowy gdyż jest świetnie 
skomunikowana poprzez szlaki leśne z Włodawą oraz 
Okuninką znaną przecież wszystkim z Jeziora Białego, 
pozostając dla niego ciekawą alternatywą, która  
w szczególności przypadnie do gustu osobom 
szukającym relaksu wśród niesamowitych okoliczności 
przyrody. Bliskość rzeki Włodawki sprzyja aktywnemu 
spędzaniu czasu poprzez spływy kajakowe 
odbywające się tu regularnie w okresie letnim. Dzięki 
specjalnie wybudowanej przez Parafię NSJ we 
Włodawie altanie po wysiłku związanym z podróżą 
można zatrzymać się na ognisko oraz regeneracje sił. 
Altana położona jest w pobliżu cerkwi z pięknym 
widokiem na rzekę Włodawkę, który na pewno 
zachwyci nie jednego turystę. 
 

  

Jeżeli natomiast ktoś zauroczy się pięknem tego 
miejsca na dłużej może skorzystać z malowniczo 
położonego pensjonatu Villi Spełnione Marzenia,  
w którym będzie mógł się zatrzymać i w pełni oddać 
sielskiemu wypoczynkowi o który zadbają jego 
właściciele wraz z obsługą. 
 Zatem...    Zapraszamy do Suchawy. 

       
   

Władysław Kapica Jr. 
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Z WYRYK NA FESTIWAL POLSKIEGO FOLKLORU 

Zespół śpiewaczy Swańki z Wyryk został 

zakwalifikowany do 52 FESTIWALU FOLKLORU 

POLSKIEGO Sabałowe Bajania Ogólnopolskiego 

Konkursu Gawędziarzy, Instrumentalistów, 

Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych  

w Bukowinie Tatrzańskiej, który odbędzie się  

w dniach 11 – 15 sierpnia 2018 r. 

 

 
 

Swańki z Wyryk znane już są na scenie 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  

w Kazimierzu. W roku 2014 zdobył jako zespołów 

śpiewaczy drugą nagrodę w kategorii folkloru 

rekonstruowanego. W roku 2017 jedna z członkiń 

zespołu wyśpiewała trzecią nagrodę jako solistka. Po 

trzyletnim okresie karencji zespół ponownie mógł 

starać się o występ na kazimierskiej scenie. W tym 

roku w eliminacjach powiatowych jako zespół nie 

miał sobie równych i został wytypowany do 

reprezentowania powiatu włodawskiego  

w eliminacjach wojewódzkich, które w dniu 27 maja 

odbyły się w Muzeum Wsi w Lublinie. 

 Festiwal Folkloru Polskiego Sabałowe Bajania 

w Bukowinie Tatrzańskiej jest imprezą ogólnopolską 

organizowaną już 52 raz, podobnie jak Festiwal  

w Kazimierzu.  Jego celem jest kultywowanie, 

popularyzowanie oraz ochrona m.in. ludowego 

śpiewu. Warunkiem uczestnictwa w Sabałowych 

Bajaniach jest rekomendacja z konkursu o randze co 

najmniej regionalnej, a zespół powinien prezentować 

odpowiednio wysoki poziom artystyczny. 

„Nigdy wcześniej nie słyszałam o takim 

festiwalu”. Okazuje się, że rangą jest on równie ważny 

jak Festiwal Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu. Jest to 

dla naszego zespołu olbrzymie wyróżnienie. O kulturze 

naszego regionu usłyszą w drugim końcu Polski. 

 
Będziemy mogły zaprezentować tam nasze 

wyryckie stroje, przepiękne pieśni, opowiedzieć  

o wciąż żywych tradycjach. Górale są wzorem  

w kultywowaniu ludowych tradycji i chociaż nikt im nie 

dorówna, to cieszymy się, że będziemy mogły być 

pośród nich i uczestniczyć w wielkim święcie polskiego 

folkloru” - mówi Justyna Torbicz – kierowniczka zespołu 

Swańki z Wyryk. 

 

http://sabalowebajania.pl/
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Garść wieści z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach  

W sali wielofunkcyjnej biblioteki odbywają się 
projekcje filmów. W styczniu gościliśmy uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Kaplonosach z rodzicami i  nauczycielami na 
projekcji bestsellerowej powieści Marcina 
Szczygielskiego pt. „Za niebieskimi drzwiami” 

 
 

Co miesiąc spotykamy się  w Dyskusyjnym 

Klubie Ksiażki  i dyskutujemy o przeczytanych 

ksiazkach.   

                                            

W ramach  akcji ,,Dobry wieczór z…” odbyło się 
kilka spotkań o przeróżnej tematyce Na foto poniżej 
,,Dobry wieczór z Dniem Kobiet” 

 
 

Mieliśmy także III Noc z Andersenem. 

 
 

Dbamy o edukację czytelniczą najmłodszych  
Wizyta uczniów kl. II i III ze Szkoły Podstawowej  
w Wyrykach 

 
 

Po raz kolejny odbył się u nas Bal Gimnazjalny 
przygotowany przez rodziców uczniów klasy trzeciej 
gimnazjum. 

 

https://pl-pl.facebook.com/gbpwyryki/photos/pcb.907908586042902/907908172709610/?type=3
https://pl-pl.facebook.com/gbpwyryki/photos/pcb.907908586042902/907908172709610/?type=3
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Zorganizowaliśmy spotkanie autorskie  
z Hanną Cygler. 

 
 

Z  wizytą przybyli do nas studenci -uczestnicy 
obozu etnomuzykologicznego z Instytutu Muzykologii 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  

 
 

Systematycznie dokonujemy zakupów nowości 

wydawniczych dla naszych Czytelników  

 
                   

 

 
Realizujemy nowy projekt pt. „O finansach...  

w bibliotece”, skierowany do osób powyżej 
pięćdziesiątego roku życia. Projekt jest realizowany  
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,  
a jego założenia są zgodne z celami Programu 
Rozwoju Bibliotek. 

 
To tylko niektóre z aktywności jakie odbyły się  

w naszej bibliotece w przeciągu ostatnich pięciu 
miesięcy. Pamiętajmy, że Gminna Biblioteka Publiczna 
to miejsce otwarte i przyjazne dla ludzi w różnym 
wieku: dla najmłodszych, młodszych, starszych i nieco 
starszych, którzy znajdą tutaj  swoją inspirację  
i przyjemnie spędzą czas.    

Świadczymy także usługi wynajmu pomieszczeń 
biblioteki. Odbywają się u nas różne uroczystości 
rodzinne, bale, konferencje, spotkania, warsztaty. 
Dysponujemy także 26 miejscami noclegowymi. 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt  
tel. 508 199 120, email: biblioteka.wyryki@onet.eu. 
Wszelkie informacje dostępne są także na naszym 
Facebooku: www.facebook.com/gbpwyryki/ i stronie 
internetowej: www.gbp-wyryki.cba.pl 

Serdecznie zapraszamy   
Dyrekcja i Pracownicy  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach 
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Informacje społeczne  

PSI KŁOPOT 

Od kilku dni widzisz błąkającego się po wsi 
psa? Może jesteś świadkiem sytuacji, w której  
z nadjeżdżającego samochodu ktoś wyrzuca 
czworonoga?  

A może masz problem z suką, która nie dość, 
że przybłąkała się do Ciebie to rok rocznie rodzi 
szczenięta?  

Co zrobić w takich sytuacjach? Gdzie szukać 
pomocy?  
 

NAJPIERW DO GMINY.... 
Zgodnie z prawem, każda gmina ma obowiązek 

posiadania uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie swojej gminy.  
Co to oznacza?  
Gmina ma ustawowy obowiązek pomagać swoim 
mieszkańcom w sprawach dotyczących zwierząt 
domowych oraz gospodarskich w ramach poniższych 
działań:  
1. Wyłapywania bezdomnych psów i drogą urzę-
dową, przekazywanie ich w celu adopcji do schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt „Blamir” w Chełmie 
przy ul. Włodawskiej 23A. 
Nie zawsze wszystkie psy trafiają do razu do 
schroniska - poszukiwanie nowych właścicieli dla 
zwierząt bezdomnych może odbyć się poprzez 
prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych na 
terenie gminy. Pies wówczas przebywa w miejscu 
tymczasowym do momentu znalezienia mu nowego 
opiekuna.  
2. Odławianie zwierząt bezdomnych, zagubio-
nych, wałęsających się, pozostających bez opieki 
właściciela, po każdorazowym zgłoszeniu przez 
mieszkańców takiej potrzeby.  
Oznacza to, że nawet w sytuacji, kiedy zwierzę ma 
właściciela, który o niego nie dba lub poprzez swoje 
zaniedbanie, przyczynia się do jego cierpienia – 
gmina ma obowiązek odłowienia takiego psa  
i umieszczenie go w schronisku, celem znalezienia 
mu nowego domu.  
3. Sprawowanie opieki nad kotami bezdomnymi, 
w tym, ich dokarmianie poprzez wydawanie zakupio-
nej na koszt gminy karmy, społecznym opiekunom 
(karmicielom) kotów bezdomnych, którzy zobowiążą 
się do opieki tymi zwierzętami i potwierdzą swoją 
deklarację, rejestrując się w Urzędzie Gminy Wyryki. 

Często pomocą taką zajmują się osoby starsze 
i samotne. Dla wielu z nich, zakup karmy jest wręcz 
niemożliwy, ze względu na bardzo trudną sytuację 
finansową w jakiej się znajdują. W związku z czym, 
jeśli wiesz, kto zajmuje się tego typu działalnością, 
poinformuj pracownika gminy – gmina ma obowiązek 
udzielić mu pomocy w wyżej wymienionej sprawie. 

4. Gmina ma również obowiązek sfinansowania 
kastracji, sterylizacji i ewentualnego leczenia  
zwierzęcia, które w drodze adopcji, zostanie  
przekazane nowemu opiekunowi.  
Jeśli decydujesz się na przygarnięcie bezdomnego 
psa lub kota, zgłoś ten fakt w gminie – tam zostanie 
sfinansowane w całości leczenie (jeśli wymaga tego 
obecny stan zdrowia zwierzęcia) oraz zabieg 
sterylizacji lub kastracji, celem zapobiegania 
przyszłemu niekontrolowanemu rozmnażaniu. 
5. Jeśli jesteś świadkiem wypadku bądź kolizji  

drogowej, w której uczestniczy zwierzę, nie bądź  

obojętny, poinformuj o tym zdarzeniu gminę bądź 

zgłoś ten fakt policji, dzwoniąc na numer alarmowy 

112 

W przypadku wystąpienia kolizji drogowej z udziałem 
zwierząt bezdomnych, całodobową opiekę 
weterynaryjną sprawuje Lecznica dla zwierząt we 
Włodawie, przy ul. Suchawskiej 5. 
6. W przypadku śmierci opiekuna lub innej tragedii, 
gdzie w gospodarstwie pozostaną bez opieki  
zwierzęta, należy również ten fakt zgłosić w gminie.  
Zwierzęta gospodarskie i domowe, zostaną wówczas 
zabrane i umieszczone w miejscu tymczasowym, do 
czasu ich ustalenia prawnego statusu lub ewentualnej 
przyszłej adopcji.  

 
Z KIM SIĘ KONTAKTOWAĆ? .... 
Gmina Wyryki - telefon 82 59 13 003. 

Ponadto w Chełmie działa Chełmska Straż 
Ochrony Zwierząt – stowarzyszenie, które podejmuje 
wszelkie interwencje i działania, dotyczące dobrostanu 
zwierząt, do których upoważnia ich obowiązujące 
prawo. Stowarzyszenie chętnie podejmuje współpracę 
z instytucjami państwowymi i samorządowymi, gdzie 
wspólnie realizują cele związane z ochroną praw 
zwierząt.  
 

Kontakt: Tel: 518 224 978 
http://www.csoz.pl/ 

https://www.facebook.com/ChelmskaStrazOchronyZwierzat/ 
Ewa Jabłońska 
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Wolność w wyborze .... 

czyli podejmij świadomą decyzję 

W czerwcu tego roku minie 29 lat jak Polacy  

w wolnych wyborach wybierają przedstawicieli władz. 

To właśnie  4 czerwca 1989 roku  w Polsce wybrano 

nowy rząd, którego premierem został Tadeusz 

Mazowiecki. Wówczas głosowanie przyniosło 

zwycięstwo Solidarności i przyczyniło się do 

powstania zupełnie nowej sytuacji w kraju.  Natomiast 

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do 

samorządu terytorialnego. 

Jak wyglądało tych prawie 30 lat wolności w naszej 

gminie...? 

W tym czasie mieliśmy dwóch wójtów, a trzeciego 

kadencja trwa już 12 rok. 

Wybieraliśmy wielu radnych, a najdłużej, bo aż 24 

lata trwała kadencja radnej z Lubienia pani 

Władysławy Marcinek. 

Wydawać by się mogło, że przez tak wiele lat, 

wielu ludzi pełniących te odpowiedzialne obowiązki, 

wie, co powinni robić, by służyć mieszkańcom.   

Prezydent Andrzej Duda, po wyborach w 2015 

roku,  w mowie poprzedzającej zaprzysiężenie 

nowego parlamentu powiedział słowa: "To naród jest 

suwerenem! Trzeba dać narodowi prawo do 

współdecydowania o tym, co ma się w nim zadziać!"   

Ten artykuł napisany został po to, by przybliżyć 

czytelnikom, po co wybierają radnych, jakim 

człowiekiem powinien być ten, kto reprezentuje swoją 

najbliższą społeczność, jaką wiedzę powinien 

posiadać by służyć swoim wyborcom, często 

najbliższym sąsiadom, którzy wybrali i obdarzyli 

zaufaniem, że wniesie pozytywną zmianę w ich 

otoczenie. 

 

Wybór radnego i co dalej? 

Wykonywanie mandatu radnego wiąże się nie tylko 

z przysługującymi mu uprawnieniami, ale głównie  

z obowiązkami. 

Każda osoba, która chce zostać radnym powinna 

mieć pełną świadomość i wiedzę na ten temat i na 

tej podstawie decydować o kandydowaniu  

w wyborach samorządowych. Powinna kierować się 

swoimi faktycznymi umiejętnościami, a nie tylko 

potencjalną liczbą zebranych w wyborach głosów 

liczoną członkami rodziny, grupą znajomych czy osób 

dopisanych do listy wyborców. 

Pojedynczy radny w gminie jest członkiem organu 

uchwałodawczego. Cała Rada jest instytucją 

uchwałodawczą.  

 

Wójt – instytucją wykonawczą. Analogicznie można to 

porównać do sytuacji Sejmu, który przygotowuje 

projekty ustaw, a po przyjęciu ich przez sejmową 

większość zostają oddane do podpisania prezydentowi 

i do wykonania w państwie.    

 Status prawny radnego uregulowany jest  

w ustawie o samorządzie gminnym, którą każdy radny 

bezwzględnie powinien znać. 

 

Zgodnie z art. 23  ustawy o samorządzie gminnym 

radny obowiązany jest kierować się dobrem 

wspólnoty samorządowej oraz utrzymać stałą więź 

z mieszkańcami oraz organizacjami,  

a w szczególności przyjmować zgłaszane przez 

mieszkańców postulaty i przedstawiać je organom 

samorządu (wójt i cała rada) do rozpatrzenia.  

Radny, nie jest, ani nie może być związany  

z instrukcjami wyborców, tzn. powinien zachować 

swoją indywidualność.   

 Zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie radny 

jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej 

komisji oraz innych instytucji samorządowych, do 

których został wybrany lub desygnowany. Swoje 

obowiązki w ww. strukturach radny zobowiązany jest 

wykonywać osobiście i samodzielnie czyli powinien 

być neutralny względem sugestii wójta czy innych 

radnych. 

 Ponadto, każdy radny, jako członek władz 

lokalnych posiadając władzę określoną prawem, 

winien działać zgodnie z prawem i nie nadużywać 

swojej władzy. 
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Przy sprawowaniu swojej funkcji winien stosować się 

do roty ślubowania składanej przed objęciem 

mandatu, której treść brzmi: " Uroczyście ślubuję 

rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki 

wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności  

i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko 

dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty 

samorządowej i dobra obywateli, przestrzegać 

Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej 

Polskiej. " 

Każdego radnego obowiązuje znajomość zasad 

postępowania, które nakazuje prawo i  regulamin 

rady. Radny jest zobowiązany stosować się do tych 

nakazów i zasad oraz dbać, aby jego sytuacja 

osobista nie kolidowała z ustaleniami kodeksu  

i prawa. Radny nie powinien nigdy być zwolennikiem 

działań sprzecznych z tymi zasadami, ani też do nich 

zachęcać. 

Radni w szczególności, powinni działać zgodnie  

z następującymi zasadami: 

praworządności, bezstronności i bezinteresowności, 

obiektywności, uczciwości i rzetelności, 

odpowiedzialności, jawności, dbałości o interes 

publiczny, godnego zachowania przy wykonywaniu 

funkcji radnego, uprzejmości i życzliwości  

w kontaktach z obywatelami. 

 

 
 
  
 
 
 

Każdy radny w wykonywaniu swoich zadań powinien 

kierować się interesem publicznym i dobrem 

społeczności lokalnej, którą reprezentuje. 

Zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa 

będącego podstawą jego działania. Radny wykonuje 

swoje zadania rzetelnie i z należytą starannością. 

 

Nigdy nie powinien brać udziału w podejmowaniu 

decyzji dotyczących spraw, z którymi wiążą się 

osobiste korzyści. Radny powinien unikać sytuacji, 

które dawałyby powody do podejrzeń, że jego 

postępowanie jest niezgodne z przepisami prawa. 

 

Obowiązki wynikające ze sprawowania funkcji 

radnego: 

Radny nie może wykonywać swojej funkcji lub 

używać swoich wpływów w prywatnym interesie,  

w celu osiągnięcia korzyści osobistej (np. praca dla 

żony, lub przyjaciela:) 

Radny powstrzymuje się od wydawania decyzji 

dotyczących bezpośrednio lub pośrednio jego 

osobistego interesu, wcześniej sygnalizując o takiej 

sytuacji. 

Podczas wydawania decyzji władczych radny nie 

może kierować się własnym bezpośrednim lub 

pośrednim interesem. 

Radny zobowiązany jest do przestrzegania 

dyscypliny finansowej i budżetowej. 

Radny wobec swoich wyborców winien składać 

sprawozdanie ze swojej działalności zgodnie  

z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 

Radny podporządkowuje się zasadom nadzoru 

wewnętrznego i zewnętrznego. 

Radny powinien zawsze, uczestnicząc  

w podejmowaniu decyzji personalnych kierować się 

oceną przydatności kandydata do zajmowania danego 

stanowiska lub funkcji, nie zaś innymi, 

pozamerytorycznymi względami. 

Radny nie powinien nigdy ujawniać, czy używać 

poufnych informacji dla odnoszenia osobistych 

korzyści lub dyskredytowania rady. 

Zatem, decydując o wyborze swojego radnego 

zastanówmy się, czy dana osoba jest w stanie 

sprostać rzeczywistym wymaganiom i zadbać  

o interesy mieszkańców, a nie być tylko "maszyną do 

głosowania" 

J.T. 
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  okiem radnego
 

Drodzy Czytelnicy! 

 Jak zapewne już wiecie, obecnie 

przygotowuję się do wyborów samorządowych, 

których dokładny termin zostanie ogłoszony 

niebawem. 

 Radnym Rady Gminy Wyryki zostałem  

w 2014 roku. Mandat uzyskałem startując  

z niezależnego komitetu wyborczego. Do chwili 

obecnej mam za sobą wiele pozytywnych inicjatyw,  

o których czytaliście m.in. na łamach niniejszego 

czasopisma. Doświadczenie w pracy zawodowej 

oraz społecznej dawało i stale mi daje takie 

zdolności, które chcę wykorzystać pracując dla 

Was. Jednak zaznaczam, nie jestem politykiem,  

a moimi życiowymi priorytetami są: Bóg, Ojczyzna, rodzina i praca. W tej kolejności jestem im wierny  

i zawsze zaangażowany. 

 Dziś wiem, że sukces każdego działania zależy od zaangażowania zarówno mojego jak  

i Waszego. Dlatego zależy mi na tym, abyście w przyszłość naszej społeczności wpisali swoje decyzje. 
 

Wracając do przeszłości i teraźniejszości, 

co działo się w naszym samorządzie w ostatnim czasie... 
 

Pozycja Gminy Wyryki w ogólnopolskich rankingach 

Na IV Europejski Kongres Samorządów 

eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego  

i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

przygotowali Ranking Finansowy Samorządu 

Terytorialnego. 

Niezależny ranking określa aktywność  

i dynamikę poszczególnych samorządów w realizacji 

różnych inwestycji, przede wszystkim poprzez 

otwartość i skuteczność w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych z przeznaczeniem na realizację zadań 

sprzyjających rozwojowi i służących zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb mieszkańców. 

Według rankingu obejmującego gminy wiejskie, 

w powiecie włodawskim mamy trzech zdecydowanych 

liderów, są to gminy Hanna, Urszulin i Hańsk, które 

zajmują miejsca: 274, 293 i 397. 

Gmina wiejska Włodawa powszechnie uważana za 

najbogatszą zajmuje miejsce 944. Natomiast gminy 

Wola Uhruska, Stary Brus i Wyryki zajmują miejsca 

odpowiednio: 1455, 1493 i 1508 na 1559 gmin 

wiejskich. 

Co istotne w ocenie rankingowej zupełnie nie 

jest brana pod uwagę wysokość budżetów 

poszczególnych gmin, zaś to, jak ich włodarze 

potrafią pomnożyć każdą złotówkę. 

Uważam, że w dzisiejszych czasach należy realizować 

wyłącznie te zadania, na które można pozyskać 2,3,4, 

czy nawet 5- krotne dofinansowanie z zewnątrz. 

 Ciekawe, że  w przypadku naszej gminy 

obecny wójt nawet na remont budynku Urzędu 

Gminy zapisał środki, które w 100% mają 

pochodzić z gminnego budżetu, zupełnie bez 

żadnego dofinansowania z zewnątrz, z którego dziś 

potrafią korzystać inni... 

 Zwróćcie Państwo uwagę, że w gminie Wyryki 

pokutuje niski udział wydatków inwestycyjnych  

w wydatkach ogółem. Dlaczego? Ponieważ, obecny 

sposób zarządzania gminnym budżetem 

konsekwentnie generuje bardzo wysokie wydatki 

bieżące, pozostawiając niewielką pulę środków na 

zadania inwestycyjne. Nie dość, że pula środków jest 

niewielka, to również wykorzystywana jest  

w niewielkim stopniu. Realizuje się bowiem co 

najwyżej jedno "duże" zadanie w skali roku. 

 W mojej ocenie ranking ten wcale nie 

pokazuje, że jesteśmy jedną z najbiedniejszych 

gmin w Polsce. On doskonale oddaje obraz niskich 

kompetencji i braku kreatywności osób 

decydujących i zarządzających gminnym 

budżetem. 
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Fundusz sołecki. 

   Przez ostatnie 2 lata większość radnych 
popierała wnioski Andrzeja Ćwirty i głosowała przeciw 
wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. 

 W 2016 roku wójt obiecywał, że pieniądze  
z funduszu trafią na drogi – jak wiemy tak się nie 
stało. W roku 2017 straszono radnych, że jeśli 
uchwalą fundusz sołecki to gmina zbankrutuje. 

  W tym roku większość radnych miała już dość 
fantazji obecnego wójta i twierdzeń, że on lepiej od 
samych mieszkańców wie na co wydać pieniądze i na 
marcowej sesji Rady Gminy Wyryki zagłosowała za 
funduszem sołeckim. Jedynie państwo radni  
z Adampola i Lubienia nie byli przychylni 
wyodrębnieniu sołeckiego funduszu. Radni ci, idąc za 
przykładem Ćwirty, twierdzili, że gminy na fundusz 
sołecki nie stać, a jego przyjęcie spowoduje 
wprowadzenie w gminie zarządu komisarycznego. 

 Ja takie argumenty odbieram jako brak wiedzy 
na temat funkcjonowania samorządu gminnego, albo 
próbę wprowadzenia w błąd radnych i sołtysów. 

Wyodrębnienie funduszu sołeckiego to nic 
innego jak przyzwolenie mieszkańcom na 
decydowanie o tym czego potrzeba w ich sołectwach. 

Uważam, że nie może o tym decydować 
jednoosobowo włodarz gminy, któremu nieraz tylko 
wydaje się, że wie lepiej. 

Już dziś polecam wszystkim sołectwom 
zaplanowanie części środków z funduszu np. na 
spotkania integracyjne mieszkańców. Pierwsze takie 
wydarzenie odbyło się w moim sołectwie w Wyrykach 
– Adampol i uważam, że adresowane do naszych 
dzieci, ich rodziców i dziadków spotkanie było 
znakomitym pomysłem. 

Przypominam, że do końca lipca wójt musi 
poinformować sołtysów o kwotach jakie są 
przeznaczone na fundusz w ich sołectwach. Do końca 
września sołtysi muszą zorganizować spotkania na 
których ustalą przeznaczenie funduszy. Wówczas 
przeznaczone i zaplanowane na konkretne cele kwoty 
można będzie wykorzystać w 2019 roku. 

 

Warto być konsekwentnym 

Chcę podzielić się z Państwem bardzo dobrą 
wiadomością. 

Od trzech lat systematycznie składałem wnioski 
do budżetu gminy m.in. o wykonanie parkingu przy 
cmentarzu w Lubieniu. Przygotowałem i szczegółowo 
umotywowałem też wniosek do Starostwa 
Powiatowego we Włodawie poparty podpisami 
wszystkich radnych. Ostatnio,  załączając zdjęcia  
z wyglądu parkingu w czasie Wielkanocy (błoto  
i grzęzawisko), i biorąc pod uwagę naglącą potrzebę 
jego wykonania, zwróciłem się do Starosty z prośbą  
o przejęcie inicjatywy w tej sprawie i wykonanie 
parkingu. 

 

Pod koniec maja otrzymałem pismo od Starosty 
Włodawskiego Andrzeja Romańczuka, w którym 
zapewnia on, że w 2019 roku Powiat Włodawski 
wspólnie z Gminą Wyryki zrealizują zadanie 
inwestycyjne polegające na budowie parkingu dla 
samochodów osobowych w miejscowości Lubień,  
w pasie drogi powiatowej, wzdłuż ogrodzenia 
cmentarza parafialnego. 

Tak więc, w roku jubileuszu 100-lecia parafii  
w Lubieniu będziemy mieli upragniony parking. 

Cieszę się, że w końcu się udało i jest pozytywna 
decyzja! 

Spotkanie osób działających na obszarach wiejskich w Marózie 

 W maju tego roku, już kolejny raz, miałem 

okazję wziąć udział w ogólnopolskim spotkaniu osób  

i organizacji zaangażowanych w działania na 

obszarach wiejskich, którego organizatorem była 

Fundacja Wspomagania Wsi a zakres tematyczny 

zebrany był w tytule "Akademia skutecznego 

działania". 

Pośród samorządowców – wójtów i radnych, 

członków organizacji społecznych i profesjonalnych 

firm i instytucji miałem okazję porównać naszą gminę 

do innych, opowiedzieć o jej funkcjonowaniu, oraz 

swoich planach i wizji rozwoju. 

To, czego doświadczyłem dało mi przestrzeń do 
poszukiwania   rozwiązań  w  związku  ze  zjawiskami  

jakie obserwuję w naszej gminie i jakie chciałbym 

zmienić. 

Poznałem ludzi, którzy służą pomocą  

i wsparciem, otwartych na każdy rodzaj aktywności, 

chętnych do odwiedzenia naszej społeczności  

i dzielenia się swoimi doświadczeniami. 

 Uważam, że każdy, komu bliska jest praca  

z drugim i dla drugiego człowieka powinien 

zaczerpnąć tej niezwykłej atmosfery Maróza. Zarazić 

się spontanicznością i chęcią pracy społecznej, 

zobaczyć jak wielką grupę stanowią osoby, które  

w swoim działaniu nie dostrzegają żadnych barier,  

a chcą służyć innym. 

Czego ja również stale się uczę. 
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Słów kilka o piłce nożnej. 

Bardzo cieszy mnie dobra atmosfera panująca 
wokół piłki nożnej i klubu Agros Suchawa. 

Na meczach w Suchawie mamy ostatnio po 200 
kibiców kulturalnie dopingujących zawodników. 
Wyniki zespołu są bardzo dobre, praktycznie cały 
sezon drużyna plasuje się w czołówce tabeli walcząc 
o awans do ligi okręgowej.  

Zawodnicy wykazują się dużym 
zaangażowaniem, systematycznie spotykają się na 
treningach, wzajemnie wspierają na boisku i poza 
nim. Prym wiedzie tu rodzina Staszewskich z Wyryk, 
widoczna zarówno na boisku (Sebastian, Dawid, 
Bartosz i Kacper) jak również licznie obecna wśród 
publiczności. 

 

Bolączką jest nader skromne, wsparcie ze strony 
Gminy Wyryki. Tylko dzięki uporowi, zaangażowaniu  
i wielkiej sportowej pasji członkowie Klubu Agros 
spotykają się i realizują zadanie własne gminy jakim 
jest promocja kultury fizycznej i sportu. 

Uważam, że Agros jest doskonałym przykładem 
pozytywnej promocji kultury fizycznej i sportu oraz 
przykładem promocji gminy poza jej granicami. Jego 
piłkarze odnoszą sukcesy, bo lubią to co robią i nie 
zważają na trudności. 

Dlatego, dołożę wszelkich starań by budżet 
przeznaczony na rozwój kultury fizycznej i sportu 
został zwiększony a Agros i jego zawodnicy rozwijali 
siebie i swój klub. 
   

 

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego 

Kolejna dobra informacja dla naszej gminy. 
 W dniu 6 kwietnia w Starostwie Powiatowym 
we Włodawie odbyło się Walne Zebranie Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Włodawskiego, na którym 
spośród aktywnych członków organizacji społecznych 
wybrano 8 osób do Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego we Włodawie. 
Wśród wybranych na pierwszą kadencję Rady 
znalazłem się również ja - Mirosław Torbicz. 
 Już wkrótce Powiatowa Rada Pożytku 
Publicznego we Włodawie stanie się żywym organem 
konsultacyjno-doradczym w kwestiach realizacji 
zadań wchodzących w sfery działalności pożytku 
publicznego. 
 

Jestem przekonany, że moja obecność i aktywność  

w spotkaniach Rady przyniesie korzyści dla organizacji 

społecznych działających na terenie naszej gminy  

a tym samym dla jej mieszkańców. 

 Członkostwo w Powiatowej Radzie Pożytku jest 

działalnością czysto społeczną, nie przynoszącą 

żadnych korzyści finansowych, a dającą przede 

wszystkim doświadczenie i kontakty z osobami 

zaangażowanymi w działania na rzecz lokalnych 

społeczności. 

 

Na Zakończenie 

Przed nami czas kształtujących się wyborów i podejmowania decyzji. Ja, jestem chętny do tego, by 

podjąć kolejne wyzwanie i zawalczyć o lepszą pozycję naszej gminy, w oparciu o zdobyte doświadczenie oraz 

o sukcesy innych gmin wiem, że jest to do zrobienia. 

Jeśli jesteście gotowi uczynić to razem ze mną, zapraszam do współpracy, do kontaktu, do  dokonania 

nowego wyboru....                                                           

Mirosław Torbicz 
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   Porady, przepisy, ogłoszenia 

Na dobre zdrowie, na dobre życie i …. szczęście 

Niektórzy mówią, że nasza gmina jest 
jednym z ciekawszych, nieodkrytych jeszcze miejsc 
w Polsce. Nie ma w tym stwierdzeniu nic dziwnego, 
bowiem ludzie ze swej natury tęsknią za tym, czego 
mieć nie mogą, za tym, co oryginalne i często 
całkowicie nieosiągalne.   
 Położenie pośród lasów, pól i łąk wszystkich 
miejscowości w obszarze naszej gminy wcale nie 
jest takie typowe, i o ile wschodnie tereny Polski są 
bogate w takie klimaty, to Polska centralna, 
zachodnia a już na pewno zachodnia Europa  
o takich klimatach tylko mogą pomarzyć. 
 By dostrzec uroki, które nas otaczają trzeba 
tylko wstać z kanapy, oderwać wzrok od telewizji  
i wyjść z domu. Gdzie…? 
 Nie ma nic przyjemniejszego niż…. spacer, 
więc nie zwlekaj i wybierz się na spacer do lasu, 
pomiędzy łąki czy pola. 
 Już 30 minutowe chodzenie pozwoli ci 
odczuć jego dobroczynne działanie i zamiast 
poczucia udręczenia  i zmęczenia ogarnie cię wiele 
pozytywnej energii. 
 Dlaczego poczujesz się o wiele lepiej? A to 
dlatego, że otaczająca  cię zieleń działa kojąco na 
psychikę. Świeże powietrze dotlenia mózg, co 
sprawi, że będzie on pracował sprawniej i zmniejszą 
się problemy z pamięcią (tak dotkliwe, kiedy czujesz, 
że się starzejesz). I jest jeszcze ruch, a ruch to 
zdrowie, bo podczas chodzenia mięśnie masują 
żyły, zapobiegając zakrzepom, które powstają 
wtedy, gdy wiedziesz siedzące życie.   
 Pewnie nigdy o tym nie myślałeś w ten 
sposób, ale …. 
 Spacer po lesie iglastym zwalcza infekcje. 
Dzieje się tak dzięki substancjom zapachowym 
posiadającym właściwości bakteriobójcze, a drzewa 
iglaste (kiedy przekwitnie sosna) właściwie nie 
wytwarzają alergenów. Nie czekaj więc i na spacer 
zabierz dzieci lub wnuki. 
Po za tym spacer przyśpiesza przemianę materii, co 
pomoże ci zrzucić zbędne kilogramy, ochroni przed 
osteoporozą, ponieważ chodzenie poprawia gęstość 
kości i na dodatek podniesie poziom melatoniny, 
dzięki czemu lepiej będziesz spać! A kiedy przytulisz 
się do drzewa doświadczysz niezwykłego uczucia, 
poczujesz jego ogrom, siłę, moc, pozytywną energię 
i zniszczysz poczucie przygnębienia czy zwątpienia, 
a odzyskasz równowagę i siłę. 
 By przekonać się jak wielkie bogactwo cię 
otacza  w drodze powrotnej nazbieraj ziół np. babki 
lancetowatej lub babki zwyczajna (o okrągłych 
liściach) Każdy mieszkaniec wsi ją zna, ale jakim 
jest bogactwem wie niewielu. 
 

Babka rośnie niemalże wszędzie na suchych łąkach, 
pastwiskach, miedzach, nawet na podwórku.  
W leczeniu przydatne są liście, czasem nasiona. Liście 
babki najlepiej zebrać w czasie kwitnienia. Należy je 
wysuszyć rozkładając cienką warstwę w ciepłym  
i przewiewnym ale zacienionym miejscu. 
Od wieków używano babki do leczenia ran zwłaszcza 
trudno gojących się, ropiejących (np. wrzodziejące 
zapalenie podudzi, czyraków czy oparzeń). Ponadto 
napar z babki jest lekiem w przypadku biegunek czy 
stanów zapalnych przewodu pokarmowego. Związki 
czynne zawarte w babce wpływają na zwiększenie ilości 
śluzu wytwarzanego w oskrzelach powodując 
rozrzedzenie śluzu i ułatwiając oczyszczanie dróg 
oddechowych, znosząc suchy i uporczywy kaszel. 
Wyciąg z liści babki działa również korzystnie na 
leczenie stanów zapalnych spojówek, a także stanach 
zapalnych skóry i świądzie. W leczeniu zapaleń 
spojówek wykorzystuje się też napar z nasion babki. 
 Napary i odwary przygotujesz zalewając pół lub 
całą łyżkę suszonych liści na szklankę wrzątku. Napar 
odstaw na 10 minut. Odwar – gotuj jeszcze 3 minuty. 
Uzyskany napar lub odwar możesz spożywać doustnie 
od 2 do 4 razy dziennie, a także wystudzony używać do 
płukania ust i gardła, przemywań, okładów i irygacji. 
Sok ze zmiażdżonych świeżych liści babki wcieraj  
w miejsca użądlone przez owady np. komary czy 
pszczoły, gdyż znosi on ból i zmniejsza obrzęk. 
 Bzianka to syrop z kwiatów czarnego bzu do 
wykonania którego potrzeba:  4 litry wody, 4kg cukru, 
4 cytryny 40 kwiatostanów czarnego bzu i 100g 
kwasku cytrynowego. 
Wodę, cukier i kwasek trzeba zagotować. Do 
wystudzonego dodać pokrojoną ze skórką cytrynę 
(wcześniej sparzoną) i kwiatostany (uprzednio opłukane 
i osuszone). Przykryć ściereczką i pozostawić na 5 dni 
(w ciemnym miejscu) co jakiś czas mieszając. Po  
5 dniach przecedzić i zlać do małych słoiczków lub 
butelek. Przygotujesz wyśmienity napój na lato 
mieszając syrop z wodą i odrobiną mięty. 
 Bzianka uszczelnia naczynia krwionośne  
i włosowate, zapobiega ich łamliwości, działa 
moczopędnie i oczyszczająco, czyli … odchudzająco. 
 Zatem drogie panie i drodzy panowie. Nie 
czekajcie na wizytę u lekarza i kolejną dawkę leków. 
Pójdźcie na spacer,  przytulcie się do drzewa, 
poodpychajcie zapachem sosny, czy czarnego bzu, 
nazbierajcie ziół, przygotujcie bziankę, pochwalcie Boga 
w stworzeniu które was otacza i przekonajcie się, że 
pomimo różnych życiowych trudności można czuć się 
szczęśliwym. 

Z ciepłymi pozdrowieniami dla 
Wszystkich Czytelników   

Aniela Leszczyńska 
z Lubienia 
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Czas na grilla… i sałatki. 

Czas więc na sprawdzone i bardzo łatwe sałatki – 

idealne do grillowanego mięsiwa. 

 

Sałatka ze świeżych ogórków i żółtego sera 

Składniki: 3 większe ogórki, 100g żółtego sera, 

1 cebula, 2 łyżki majonezu, sól i pieprz. 

Wykonanie: Ogórki i ser pokroić w słupki, cebulę  

w kostkę, dodać majonez, doprawić do smaku solą  

i pieprzem, wszystko wymieszać. 

 

Sałatka z pieczarek 

Składniki i wykonanie: pieczarki - pokroić w kostkę  

i podsmażyć z cebulą, wystudzić; gotowane jajka - 

pokroić w kostkę; ser żółty - zetrzeć na tarce o 

dużych oczkach, majonez wymieszać z czosnkiem, 

odrobiną jogurtu naturalnego, doprawić do smaku. 

Na środku talerza ułożyć pasek pieczarek, po 

bokach z jednej strony ser, z drugiej jajko. Wszystko 

polać sosem czosnkowym, wstawić do lodówki. 

Najlepiej smakuje następnego dnia. 

 

Sałatka z makaronu 

Składniki: 250g drobnego makaronu, 100g szynki,  

1 świeży ogórek, majonez, przyprawy (opcjonalnie 

cebula) 

Wykonanie: Szynkę i ogórek pokroić w kostkę, 

wymieszać z przyprawami i majonezem i gotowe. 

 

 
 

Sałatka ziemniaczana  

Tej nie powinno zabraknąć na żadnym stole  

z grillowanym mięsiwem. Doskonale zastępuje chleb, 

a przy tym jest lekka i bardzo smaczna. 

Składniki:  ugotowane ziemniaki – pokroić w grubą 

kostkę; ogórek kiszony lub korniszony  - również 

pokrojony w kostkę; cebulka, dużo świeżego koperku, 

majonez, sól i pieprz. 
 

 Sami Państwo musicie się przekonać, że smak 

prostych potraw jest najlepszy, zwłaszcza gdy na 

talerzu leży obok np. grillowana karkóweczka   

Smacznego!!! 

 

 

Świat, którego już nie ma... 

Przed wojną w gminie Wyryki mieszkało kilkanaście rodzin wyznania mojżeszowego. Pomerancowie, 

Glincmanowie i inni... Nasi sąsiedzi. Łączy nas wspólna przeszłość, o której powinniśmy pamiętać, 

dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w odnalezieniu śladów po żydowskich  

mieszkańcach Wyryk (zdjęć, dokumentów, drobnych przedmiotów osobistych, użytku domowego 

itp.). Przedmioty można przekazywać anonimowo. Cena do uzgodnienia. Kontakt: 661 473 916. 

 

Ogłoszenie 

Drodzy Czytelnicy Wyryckich Wieści. 

 W poprzednim numerze pisaliśmy o inicjatywie związanej z poszukiwaniem starych fotografii 

ukazujących historię naszych miejscowości i ich mieszkańców. 

 Udało nam się już zdobyć fotografię z 1933 roku wykonaną w dniu otwarcia Świetlicy 

Polskiego Związku Strzeleckiego w Wyrykach, z 1938 roku z rozpoczęcia roku szkolnego, z 1968r  

przed budynkiem urzędu gminy  i kilka innych ukazujących codzienne życie mieszkańców.   

 Bardzo prosimy by nie zaprzestawać w poszukiwaniu fotografii. Prosimy by kontaktować się  

z nami (osobiście, telefonicznie lub mailowo) tak abyśmy mogli spotkać się z Państwem  

i zeskanować fotografie. 

 Dołożymy wszelkich starań by uwieńczeniem poszukiwań stała się wystawa   

pt. „Wyryki w Niepodległej” 

J.T. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj31uSpuMPbAhVDPFAKHaflClcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.supercoloring.com/silhouettes/bbq&psig=AOvVaw2SYc6Csb1gob6XIxmOIJ-3&ust=1528525684621740
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Humor 

 
Ciężko chory pacjent leży w szpitalu. Rodzina 
zebrała się w sali obok. 
Lekarz wchodzi i mówi zmęczonym głosem: 
„Przykro mi, mam złą wiadomość.  Jedyną szansą na 
przeżycie jest przeszczep mózgu. Jest to operacja 
eksperymentalna i wiąże się z dużym ryzykiem, do 
tego będziecie musieli za wszystko zapłacić z 
własnej kieszeni.” 
Rodzina milczy w osłupieniu. 
Wreszcie jeden z krewnych pyta: 
- „A ile kosztuje mózg?” 
To zależy – odpowiada lekarz – mózg mężczyzny 
5000 euro, a mózg kobiety 200 euro”. 
Tu następuje dłuższa chwila ciszy. Mężczyźni w sali  
z trudem powstrzymują śmiech 
i nie patrzą kobietom w oczy. Ktoś ciekawy odważa 
się wreszcie zadać pytanie: 
- „Doktorze, a skąd taka różnica w cenie?” 
Lekarz uśmiecha się na takie pytanie i wyjaśnia: 
„Mózgi kobiet są tańsze, bo są wysłużone i jako 
jedyne były za życia używane” 

 
Spotyka się dwóch dziadków: 
- A co ja pana panie kolego tak długo nie widziałem? 
- W więzieniu siedziałem. 
- W więzieniu?!  A za cóż to?! 
- Pamięta pan moją gosposię? Otóż mnie ona, proszę 
pana, o gwałt oskarżyła ! 
- O gwałt ? I co, naprawdę  ją pan, panie kolego, 
tego …? 
- Nieee, ale tak mi to pochlebiło, że się przyznałem. 
- I ile pan dostał ? 
- Sześć miesięcy. 
- Tylko sześć miesięcy za gwałt ?! 
- Nieee, proszę pana, za fałszywe zeznania.  
 
Żona dzwoni do męża. 
- Gdzie jesteś? 
- W knajpie. 
- Przygotowałam dla nas kolację. Jak nie będzie cię w 
domu za 20 minut  dam ją psu. 
- Zostaw psa w spokoju, to nie jego wina. 
 
W przedszkolu dziewczynka zwierza się koleżance 
Mieliśmy w domu jedną normalną osobę. Sprzątała, 
prała, gotowała – to babcia. 
Wczoraj kupili jej laptopa...i koniec…nie ma człowieka. 
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