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Cudze chwalicie
HOROSTYTA – tam skarb Twój, gdzie serce Twoje
Przemierzając Gminę Wyryki dotarliśmy do jej
zachodniej granicy. Opisywana w ostatnim numerze
miejscowość Krzywowierzba jest miejscowością
graniczną z Gminą Dębowa Kłoda. Aby dotrzeć do
Horostyty musimy kierować się drogą 818 od Wyryk
ku zachodowi, do Krzywowierzby i na samym
początku tej miejscowości zboczyć w prawo.
Po przejechaniu około 3 kilometrów dotrzemy do celu.
Na początku nic nie wzbudzi zachwytu… marna
nawierzchnia jezdni, pola, zakrzaczenia...aż w końcu
dotrzemy, niczym do światła w tunelu….
Nazwa miejscowości pochodzi z pewnością od
„chworosta” czyli zarośniętego uroczyska. Historia
powstania miejscowości sięga XVI wieku, a jej
założycielami byli starostowie królewscy. W 1510 roku
król nadał te ziemie Dremlikowi, który w 1515 roku
sprzedał je Sapieże. W skład dóbr wchodziły takie
miejscowości jak Opole i Horostyta. Nazwa po raz
pierwszy pojawiła się w introdukcji wystawionej
w 1521 roku przez Iwana Sopoćkę, dziekana
włodawskiego i brzeskiego, który z upoważnienia
biskupa
włodzimiersko-brzeskiego
wprowadził
księdza Ignatija Sergejewicza na probostwo opolskie,
w tym do należącej do parafii wsi Chorostyta, która
w 1521 roku otrzymała cerkiewkę pw. Podwyższenia
Krzyża Pańskiego.
Administrację nad cerkwią
sprawował opolski proboszcz ks. Ignacy s. Sergiusza.
Fundatorem kaplicy był Michał Wasilewicz Kopeć,
dworzanin Zygmunta Starego, po jego śmierci w 1531
r. cały majątek przejął jeden z zięciów Wasyl
Połubiński a synowie musieli należne im majątki
wykupić. W roku 1555 dobra ostatecznie przechodzą
w posiadanie Fedora, Iwana i Wasyla Kopciów.
Pierwsza
wzmianka
o
samodzielnej
horostyckiej parafii pochodzi z 1699 r. W 1702 r.
właściciele majątku Opola - Kopciowie ufundowali
nową drewnianą, jednokopułową świątynię w której
znajdowały się: trzy krzyże na dachu świątyni. W roku
1756 po śmierci ostatniej dziedziczki majątku Opole
z rodu Kopciów - Franciszki Załuskiej, dobra opolskiej
wraz z Horostytą zostały sprzedane Józefowi
Sierakowskiemu. W końcu XVIII wieku od
Sierakowskich dobra te kupił Józef Szlubowski,
podkomorzy łukowski, po nim majątek przejęli
synowie Jan i Ignacy.
Rozwój miejscowości i środki na powtarzające
się remonty świątyni możliwe były dzięki Stanisławowi
Szlubowskiemu, który w 1843 r. doprowadził do
utworzenia cukrowni stanowiącej ważny element
działalności folwarku Horostyta. Folwark ten w drugiej
połowie XIX wydzielono z dóbr opolskich
i przekształcono w samodzielny. Dla pozyskania
pastwisk z inicjatywy Szlubowskiego wykopano kanał
melioracyjny w celu osuszania bagien rozciągających

Źródło: http://horostyta.pl/
się koło Horostyty. W tym okresie postawiono
w folwarku w Horostycie dwór, gorzelnie, wiatrak
i
cegielnie.
Nowym właścicielem
posiadłości
w Horostycie był Bronisław Deskur – jedna
z czołowych postaci Powstania Styczniowego.
To właśnie w cerkwi w Horotycie miała miejsce
przysięga Deskura i towarzyszy na wierność Polsce.
W 1864 roku po klęsce powstania Deskur wyjeżdża do
Lwowa, a folwark w Horostycie przechodzi w ręce
Hankiewiczów.
W 1875 r. parafia w Horostycie została włączona
do prawosławnej eparchii chełmskiej i należała do
drugiego
okręgu
dekanatu
włodawskiego,
administracyjnie wchodziła
w obręb Guberni
Siedleckiej. Funkcje dziekana sprawował ks. Ignacy
Krynicki. Pod koniec XIX wieku jednym z hojnych
darczyńców i fundatorów remontu był M.I. Iwanow,
kupiec z Moskwy, który ufundował także cerkiew
w Suchawie. Poświęcenia cerkwi dokonał Dziekan
Włodawski Ks. Jan Plutinski, późniejszy proboszcz
w Lubieniu.
Po wojnie polsko-bolszewickiej na obszarze
powiatu włodawskiego pozostało ok. 21% ludności
wyznania prawosławnego. Spis powszechny w maju
1921 r. potwierdził zamieszkiwanie powiatu przez
17.444 prawosławnych w tym m.in. w Krzywowierzbie
prawosławni
stanowili
62%
mieszkańców,
a w Wyrykach - 51%. Teren parafii w Horostycie
w ok. 30% zamieszkiwali wierni prawosławni. Planując
nową sieć parafii władze państwowe wychodziły
z założenia, że z ok. 53% prawosławnych z przed
1915 roku utworzone zostaną nowe parafie.
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Tak więc formalna decyzja administracyjna
o otwarciu cerkwi w Horostycie zapadła na początku
1923 r. Miejscowa społeczność wykazywała się dużą
aktywnością i zaangażowaniem społecznym tak, że
w 1919 roku
powstała tutaj filia towarzystwa
kulturalno–oświatowego „Ridna Chata” prowadzącego
chóry, czytelnie, biblioteki, teatry amatorskie,
nauczanie
języka
ukraińskiego,
działalność
spółdzielczą, towarzystwo przyczyniło się także do
poszerzenia i zwiększenia ukraińskiej świadomości
narodowej.
Do 1947 roku w Horostycie funkcjonowała
etatowa świątynia parafialna. Likwidacja parafii
nastąpiła na skutek wysiedleń ludności prawosławnej
i zakazu tworzenia placówki. Tuż przed zawieszeniem
działalności duszpasterskiej w Horostycie mieszkało
około 300 wiernych. Na terenie powiatu włodawskiego
wierni użytkowali cztery świątynie: we Włodawie,
Sławatyczach, Horostycie i Holi. Latem 1953 r.
uruchomiono parafię prawosławną w Horostycie z filią
w Holi i włączono ją do dekanatu lubelskiego. Obecny
wystrój świątyni nawiązuje do tego z przełomu XVIII
i XIX w.

Źródło: http://horostyta.pl/

Staraniem ordynariusza Prawosławnej Diecezji
Lubelsko-Chełmskiej abp. Abla oraz obecnego
proboszcza parafii o. Tomasza Łotysza w roku 2006
odremontowana
została
cerkiew
parafialna
w Horostycie. W tej chwili w cerkwi znajduje się
odrestaurowany zabytkowy, datowany na 1880 rok
ikonostas drewniany. Interesującym zabytkiem jest
późnogotycka ikona Podwyższenia Krzyża Świętego.
Ten patronalny obraz pisany olejno na desce oprócz
centralnego przedstawienia podwyższenia Krzyża,
przedstawia
dziewięć
ewangelicznych
i patrystycznych scen: Ukrzyżowanie, Chrzest św.
Pawła, Grzech Pierworodny, Modlitwę św. Pawła,
Zmartwychwstania za sprawa znalezienia Krzyża
Pańskiego, Znalezienie Krzyża, Cesarzową Helenę
pytającą o Krzyż i Zmartwychwstanie, Złożenie do

Grobu, Zaśnięcie Przenajświętszej Bogarodzicy,
Bogarodzica ze Świętymi: Eliaszem, Abrahamem,
Stefanem, Paraskiewią, Katarzyną i Ireną, Chrystus
w Ogrójcu, św. Borys, św. Teodor Pieczerski,
św. Antoni Pieczerski oraz Zmartwychwstanie
z dwunastoma świętami.
Na wielką uwagę zasługuje XIX-wieczna Ikona
Matki Bożej z Dzieciątkiem, która dzięki staraniom
konserwatorskim odzyskała swoje walory i harmonijnie
wtapia się w zabytkową ornamentykę oraz koloryt
wnętrza świątyni.
Bez wątpienia Horostyta to miejscowość, która
wraz z Adampolem rozświetla Gminę Wyryki blaskiem
zabytków i przebogatą historią. Ta historia i klimat
miejsca zwracają uwagę i sprawiają, że choć
miejscowych mieszkańców ubywa, to przybywa tych,
którzy w takich miejscowościach jak te szukają
swojego miejsca na Ziemi, remontują domy, osiedlają
się i czują się szczęśliwi.
Poszukującym swojego miejsca na Ziemi,
i skarbu … i serca, i wszystkim czytelnikom Wyryckich
Wieści życzymy, by w każdym zakątku Naszej Gminy
czuli się dobrze i szczęśliwie.
Justyna Torbicz
Opracowano na podstawie:
http://horostyta.pl/historia-parafii/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ridna_Chata
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Kultura
WIERZBA
Kiedy wiosna za oknem wszyscy szukają jej
pierwszych znaków. Przebiśniegi, krokusy, bociany to
bez
wątpienia
zwiastuny
wiosny.
Jednym
z najbardziej znanych są … kotki i to nie te, które
leniuchują w domach lub marcują na podwórzach,
a te rosnące na drzewach – czyli kwiaty wierzby.
Obok brzozy, o której już pisaliśmy w naszym
kwartalniku, wierzba – bo o niej dzisiaj mowa, to
niezwykle piękne i ważne dla człowieka drzewo.
W Polsce spotyka się około 30 gatunków
wierzby, często sadzi się ją przy drogach, na wałach
przeciwpowodziowych na brzegach rzek w celu ich
umocnienia i zabezpieczenia przed osuwaniem ziemi.
Dzięki
silnie
rozbudowanemu
systemowi
korzeniowemu i szybkiemu wzrostowi nadaje się
również do rekultywacji terenów.
Kiedyś z wierzbą łączono wiele baśni i legend.
Rzekomo, w jej spróchniałych pniach i dziuplach
pomieszkiwały złe duchy i czarownice, które
wykorzystywały wierzbowe gałązki do wyplatania
mioteł.
W wierzeniach ludowych wierzba, była
symbolem budzącego się życia i drzewem płodności.
Z jej gałązek robiono palmy, które święcono
w kościele w Palmową Niedzielę. Po powrocie do
domu mieszkańcy poświęcane gałązki wtykali
w ramach okiennych, obrazach, belkach stropu,
delikatnie uderzano palmami swoje ciała oraz ciała
zwierząt domowych – krów, owiec, koni po to, by
ustrzec domostwo, siebie i zwierzęta przed wszelkimi
chorobami, urokami czy zarazą. Z poświęconej palmy
zjadano także kwiatostany, zwane potocznie „baziami”
lub „kotkami” aby uchronić się przed bólem gardła.
Wierzbowe gałązki w poświęconej palmie miały także
za zadanie strzec podczas burzy od piorunów
i pożarów. Palone, okadzały dom i całe obejście przed
złymi duchami. Wierzono także, że kotki dodane do
zboża do wiosennego wysiewu ochronią przed
gradobiciem i szkodnikami. Pod rosnące wierzby
wypędzano pasące się bydło, wierzono bowiem, że
przebywanie pod wierzbą da im siłę i ochroni od
wszelkich chorób. Cienkie gałązki wierzbowe
wplatano także w rybackie powrozy z których robiono
sieci, po to by czarownice nie miały do nich dostępu
i nie niszczyły sieci w czasie połowu.
Również w medycynie ludowej wierzba
otaczana była szczególną czcią. Wysuszona
i sproszkowana kora wierzby była lekarstwem na
wiele dolegliwości. Odwary z kory wierzbowej
używano
do
zbijania
gorączki,
w
bólach
reumatycznych, bólach brzucha i biegunki. Efekt
działania kory porównywano dawniej do właściwości
chininy: kora zawiera własności nader skuteczne
przeciw febrom zimnym, i w tym względzie
najlepszym jest surogatem zamorskiej chiny.

A ponadto: odwar kory lub młodych liści służy do
kąpieli dla dzieci słabowitych potrzebujących
wzmocnienia. Z kotków tej wierzby destilluje się woda
przyjemnie pachnąca orzeźwiająca, która się jak woda
różana używać może- czytamy w poradniku Geralda
Wyżyckiego.

Nie mylili się nasi przodkowie uważając wierzbę
za drzewo o niezwykłych właściwościach. Dziś bowiem
wiadomo, że działanie lecznicze kora wierzby
zawdzięcza związkom salicylowym m.in. salicylinie,
która
wykazuje
działanie
przeciwgorączkowe,
przeciwzapalne i przeciwreumatyczne. Dodatkowo
znajdziemy w niej również flawonoidy działające
moczopędnie,
garbniki
wykazujące
działanie
przeciwbakteryjne, kwasy organiczne i sole mineralne.
Co ważne naturalna salicylina, w przeciwieństwie do
syntetycznych salicylanów nie drażni błony śluzowej
żołądka i dwunastnicy , a zatem preparaty zawierające
w swoim składzie korę wierzby są bezpieczniejsze niż
chemiczne leki.
Wierzba
miała
również
powszechne
zastosowanie w gospodarstwach domowych. Gałęzie
wierzby służyły do wytwarzania przydatnych sprzętów
codziennego użytku np. różnego rodzaju koszy
a nawet kołysek dla niemowląt. Do tych celów
używano najczęściej tzw. wierzby purpurowej.
Z dawnych poradników np. „Zielnika ekonomiczno –
technicznego” Geralda Wyżyckiego z 1845 roku
dowiadujemy się, że: „Z pni grubszych można robić
tarcice na rozmaite sprzęty przydatne. Małe łodzie
z pni wydrążonych robione te mają zaletę, że nie
pękają i nader są lekkie. Na opał ma połowę drewna
bukowego, pali się płomieniem jasnym i bardzo mało
kopci, z tego względu dobre jest do palenia na
pokojowych kominkach. Węgle do robienia prochu
i rysowania służą...”. Z kolei korę wierzby
wykorzystywano do garbowania skór i barwiarstwie.
Jedwab i wełnę barwiła na kolor cynamonowy lub żółty,
zaś odwar z korzeni długo gotowanych w wodzie
farbował tkaniny na czerwono. Liście wierzbowe
stosowano jako paszę dla bydła, a z gałązek
wyrabiano różdżki radiestezyjne do wyszukiwania
źródeł wody. W okresie Wielkanocy gotowana kora
wierzby była także nieodzownym elementem barwienia
jajek na pisanki.
Justyna Torbicz
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Informacje Społeczne
„Wokół tradycyjnej zabudowy drewnianej Wyryk”
Od marca do października 2021 roku Gmina
Biblioteka Publiczna we współpracy z wieloma
instytucjami, uczelniami wyższymi, organizacjami
społecznymi i partnerami prywatnymi realizować
będzie działanie pt. „Wokół tradycyjnej zabudowy
drewnianej Wyryk” na którego realizację otrzymała
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska
2021.
Celem
podjętego
działania
będzie
kultywowanie, udostępnianie i ochrona bogactwa
kultury tradycyjnej regionu Polesia, promowanie
sztuki ludowej tego terenu z jego twórcami
i rzemieślnikami. Istotą jest przekazanie jak najwięcej
informacji na
temat
unikalnego
dziedzictwa
kulturowego Wyryk i okolic następnym pokoleniom.
Całe zadanie do którego włączeni będą mieszkańcy
i liczni zainteresowani będzie połączeniem badań
terenowych, warsztatów sztuki ludowej, pokazów
twórczości
ludowej,
wydarzeń
kulturalnych,
artystycznych, animacyjnych oraz edukacyjnych.
Zrealizuje potrzebę dokumentacji i archiwizacji
zanikających
materialnych
i
niematerialnych
przejawów
dziedzictwa
kulturowego
charakterystycznego dla Wyryk i okolic, wzmocni
integrację i ukaże elementy kulturowe ze
współczesnymi kontekstami ich występowania.
Już
niebawem
rozpoczną
się
prace
nad
badaniami
terenowymi
skoncentrowanymi
na
dokumentowaniu tradycyjnej drewnianej zabudowy
Wyryk i okolicznych wsi. Badania będą polegały na
zebraniu dokumentacji fotograficznej ukazującej
cechy charakterystycznej drewnianej zabudowy.
Dodatkowo zostaną nagrane (audio i wideo)
wypowiedzi mieszkańców - rzemieślników na temat
cech tradycyjnego budownictwa. Przeprowadzone
zostaną rozmowy z osobami będącymi swoistego
rodzaju mistrzami tradycji, którzy od pokoleń
zamieszkują miejscowość i zajmują się m.in.
stolarstwem i ciesielstwem. Następnie materiał
zostanie przekazany do obróbki naukowej osobom
badającym zjawiska kulturowe wsi nadbużańskich
znawcami architektury krajobrazu i kultury ludowej.
Zebrana dokumentacja zostanie w odpowiedni
sposób zabezpieczona i dla celów tego zadania
przetworzona
służąc
opracowaniu
materiałów
promujących kolejne etapy zadania. Opracowane
zostaną broszury edukacyjno - informacyjne
ukazujące
fotografie
i
opisujące
cechy
tradycyjnego,
specyficznego
dla
regionu,
drewnianego budownictwa . Przygotowany zostanie
także spot edukacyjno – informacyjny ukazujący
tradycyjną architekturę drewnianą.

Drugim etapem realizacji zadania będą warsztaty
rzeźbiarskie i pracy twórczej w drewnie, zaplanowane
na pierwszy tydzień lipca. Zostaną tutaj ukazane
walory drewna jako surowca niezbędnego do
egzystencji.
Planujemy
przeprowadzić
warsztaty
rzeźbiarskie, począwszy od rzeźbienia dłutem różnych
łyżek, mis, zabawek, postaci lub zwierząt aż po rzeźby
wykonywane piłą motorową, współcześnie nazywane
wood carvingiem.
Warsztatom
towarzyszyć
będą
zorganizowane w bibliotece prelekcje i prezentacje
wykonanych prac. Wszystkie efekty poplenerowe
eksponowane będą w przestrzeni biblioteki.
Kolejnym etapem naszego zadania będzie
Jarmark Leśny w Wyrykach, impreza plenerowa
zaplanowana na lipiec lub sierpień 2021 roku
(w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju).
W ramach tego zadania chcemy promować
i chronić od zapomnienia tradycję tzw. jarmarków oraz
rzemieślników
i
artystów
rzemieślników
przedstawicieli ginących zawodów.
Dlatego w ramach jarmarku planujemy pokazy
i warsztaty ginących zawodów i mistrzów tradycji,
których praca jest nieodzownie związana z drewnem,
np. bednarzy, sitarzy, koszykarzy – wikliniarzy,
zabawkarzy, snycerzy – rzeźbiarzy, łyżkarzy, aż po
stolarzy i cieśle.
W
ramach
wszechstronnej
animacji
w czasie jarmarku w celu prezentacji unikalnej
etnografii regionu, zostaną ukazane także walory
dziedzictwa niematerialnego. Dlatego zorganizowane
zostaną występy lokalnych zespołów śpiewaczych,
a w prezentacji muzycznej tematem przewodnim
będzie las i drzewo.
Ostatnim
etapem
planowanego
zadania
przewidzianym do realizacji na początek października
będzie spotkanie informacyjno – edukacyjne
adresowane do mieszkańców, uczniów, studentów
z udziałem przedstawicieli instytucji współpracujących
z
prezentacją
zgromadzonej
dokumentacji
i powstałych wytworów.
Liczymy na to, że zadanie będzie interesujące
nie tylko z punktu widzenia badań naukowych, ale
przede wszystkim stanie się atrakcyjną metodą integracji i zdobywania wiedzy na temat lokalnej tradycji
i kultury dla mieszkańców, turystów i wszystkich
zainteresowanych.
J.T.
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Wieści z biblioteki
Drodzy Czytelnicy,
Po raz kolejny pragnę podzielić się
informacjami z Biblioteki Inspiracji . Początek roku
zainicjowało już cykliczne wydarzenie: III Gminny
Przegląd
Kolędników
i
Grup
Kolędniczych,
pt. „W NIEBO GŁOSY”. Z uwagi na obowiązujące
obostrzenia
pandemiczne
tegoroczną
edycję
zorganizowaliśmy na innych, niż poprzednio
warunkach. Nie było prezentowanych kolęd, ani
widowisk na scenie biblioteki, a uczestnicy swoje
prezentacje przesyłali drogą internetową. W dniu
1 marca 2021 roku w Bibliotece Inspiracji odebrali
swoje statuetki i dyplomy. Hania Juchimiuk,
najmłodsza uczestniczka wydarzenia, otrzymała
wyróżnienie za wykonanie
pastorałki „Bosy
Pastuszek”. Zosia Kowalik za wykonanie kolędy
„Cicha Noc” zdobyła III miejsce. Michał Torbicz za
wykonanie kolędy „Dzisiaj w Betlejem” uplasował się
na II miejscu. Podium tegorocznego Przeglądu
zdobyła (już po raz drugi) Nikola Juchimiuk za
wykonanie kolędy „Gore gwiazda Jezusowi”.
Prezentacje nadesłanych nagrań dostępne są na
stronie:
https://gbp.wyryki.eu/iii-gminny-przegladkolednikow-i-gru…/

Fot. zasoby GBP w Wyrykach

Fot. zasoby GBP w Wyrykach

Fot. zasoby GBP w Wyrykach
Zorganizowaliśmy konkurs „O złote Pióro Wójta
Gminy Wyryki 2020” pt. ,,Najciekawsze hasło
promujące bibliotekę i czytanie”, w którym udział
wzięło 10 uczestników. W kategorii dla dzieci
i młodzieży statuetkę otrzymała Maja Andrzejuk.
Wyróżnienie otrzymały: Zosia Kowalik oraz Lena
i Adam Benabderrahmane. W kategorii dla dorosłych
statuetkę
zdobyła
pani Walentyna
Kuszpa.
Wyróżnienie otrzymali pani Joanna Trociuk oraz pan
Henryk Sidoruk. Dziękujemy za udział w konkursie
i serdecznie gratulujemy!

Obecnie ogłosiliśmy konkurs plastyczny na
wykonanie
kartki
świątecznej.
Rozstrzygniecie
konkursu nastąpi niebawem. Nasza biblioteka po raz
kolejny zaangażowała się w akcję „Przerwa na
wspólne czytanie” zorganizowaną przez Kinder
Mleczną Kanapkę. Poprzednia polegała na oddawaniu
internetowych głosów przez czytelników na ich
ulubioną bibliotekę (wtedy otrzymaliśmy dwie pufy
worki i zestaw książek). Teraz Kinder zbierało, za
pośrednictwem bibliotek, książki dziecięce, które
zostaną przekazane małym bibliotekom potrzebującym
wsparcia.
Nasza
biblioteka
za
udział
w akcji otrzymała od Kinder Mlecznej Kanapki dwie
kolejne kolorowe pufy. Pomogą one w stworzeniu
w Bibliotece przyjaznego miejsca do wspólnego
czytania. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna
ulegnie w końcu poprawie i nasi mali czytelnicy będą
mogli sami sprawdzić, czy pufy są tak wygodne, na
jakie wyglądają.
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Fot. zasoby GBP w Wyrykach

Fot. zasoby GBP w Wyrykach

Pragnę przypomnieć i zachęcić do udziału
w akcji „Mała książka - wielki człowiek”. Bezpłatna
wyprawka składająca się z książeczki dla dziecka,
poradnika dla rodzica, Karty Małego Czytelnika,
czeka na wszystkie dzieci z roczników 2014 - 2017,
które jeszcze nigdy nie otrzymały wyprawki.
Dla dzieci, które otrzymały wyprawkę
w poprzednich latach, oferujemy Kartę Małego
Czytelnika i możliwość ponownego zbierania naklejek
Dzieci, które uzbierają 10 naklejek na swojej karcie
otrzymają dyplomy i upominki.

Z radością informuję, że Gminna Biblioteka
Publiczna w Wyrykach otrzymała dotację w ramach
programu „Partnerstwo dla książki” w kwocie 7000 zł
na realizację projektu ,,Książkowe inspiracje na każdą
porę roku”.
Projekt jest dedykowany dla dzieci w wieku
7-12 lat. Chcąc zachęcić dzieci do częstego
i satysfakcjonującego kontaktu z książką, uruchomimy
cykl
zajęć
służących
rozbudzaniu
potrzeb
i kształtowaniu kultury czytelniczej. Mam nadzieję, że
zaproponowane działania rozbudzą w młodych
odbiorcach chęć i zamiłowanie do czytania książek
i sprawią, że nawyk czytania stanie się codziennością,
a udział w zajęciach inspirowanych książką, będzie
ciekawą alternatywą do spędzania czasu wolnego po
lekcjach.
W
ciągu
zaledwie
jednego
tygodnia
dowiedzieliśmy się o kolejnym sukcesie. Nasza
biblioteka uzyskała dofinansowanie, tym razem
w programie EtnoPolska. Na uwagę zasługuje fakt, że
do tegorocznej edycji programu wpłynęło aż 1846
wniosków. Wyłoniono 308 beneficjentów, a wśród nich
wniosek biblioteki pt.: ,,Wokół tradycyjnej zabudowy
drewnianej Wyryk”, który uzyskał dofinansowanie
w kwocie 48 000,00 zł.
Celem projektu jest ukazanie materialnego
i
niematerialnego
dziedzictwa
kulturowego
miejscowości Wyryki, a także przedstawienie
unikatowych, lecz zanikających zjawisk kultury na
obszarach wiejskich. To także działanie promujące
lokalnych
twórców,
rękodzielników
połączone
z
prezentacją
wyrobów
rękodzielniczych
i rzemieślniczych. Myślę, że projekt stanie się
zaczątkiem do kolejnych działań związanych z kulturą
ludową naszego regionu.
Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować
wszystkim, którzy w tym trudnym dla nas czasie nie
omijają biblioteki szerokim łukiem, ale pozytywnie
i aktywnie odpowiadają na jej zaproszenie. Dziękuję
raz jeszcze żywiąc nadzieję, że już niebawem wrócimy
do czasów, kiedy nasza książnica będzie mogła
realizować swoje działania w pełnym zakresie.

Fot. zasoby GBP w Wyrykach
Tak, jak w ubiegłym roku, tak i teraz
w środowe popołudnia w sali komputerowej odbywają
się zajęcia informatyczno-medialne dla dzieci
organizowane wspólnie z Młodzieżowym Domem
Kultury we Włodawie.

H. Czelej

8
Lokalna tradycja i kultura –
ważnym aspektem życia społecznego mieszkańców Gminy Wyryki
Dziedzictwo kulturowe określane jako zasób rzeczy materialnych i niematerialnych wraz ze związanymi
z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi czy obyczajowymi, uznawanymi za godne ochrony
jest ciekawym tematem działalności społecznej mieszkańców.
Tylko w marcu tego roku miejscowe kobiety podjęły działania, które zwróciły uwagę szerszej, niż gmina
Wyryki, grupy zainteresowanych.
Na wielką uwagę zasługuje talent pani Małgorzaty Piórkowskiej z Zahajek, która w II Wojewódzkim
Konkursie na Palmy i Pisanki Wielkanocne w kategorii palmy tradycyjnej zajęła I miejsce. Do konkursu
organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie wpłynęło ponad 2 tys prac. Cieszymy się, że
praca reprezentująca Gminę Wyryki stanęła na podium.
Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu organizowanego przez Fundację Pomaganie Krzepi
na najładniejszy i największy „Słodki mazurek” wielkanocny do którego swoją pracę zgłosiło Koło Gospodyń
Wiejskich Swańki z Wyryk. W swojej pracy KGW Swańki zaprezentowały „Słodką Swańkę” czyli młodą
dziewczynę – pannę na wydaniu, śpiewającą „swańkę” czyli wiosenną pieśń, wesołą, skoczną, o tematyce
miłosnej śpiewanych od pół postu do Wielkiego Czwartku. „Słodka Swańka” to wizerunek młodej, śpiewającej
dziewczyny, prezentującej swoje wdzięki właśnie wtedy – kiedy post wstrzemięźliwy i srogi a kuszący
słodkością.
Panie z KGW Swańki
wykonały
mazurek
na
tradycyjnym
kruchym
cieście wykorzystując dużą
ilość jajek i masła. Potrójny
spód przełożono owocową
konfiturą.
Do
dekoracji
użyto wszelakich bakalii,
które wyłożono na masie
kajmakowej.
Działalność
KGW
niesie za sobą bardzo
wiele możliwości. KGW
Swańki już planuje udział
w
konkursie
„Bitwa
regionów” na najlepszą
lokalną tradycyjną potrawę,
rozważa
też
udział
w konkursie o nagrodę
Małżonki Prezydenta RP.
Również działalność
Stowarzyszenia Aktywności
Obywatelskiej
Koalicja
Kulturalna
skupia
się
w
dużej
mierze
na
działaniach pro kulturowych.
Stowarzyszenie
każdego
roku
(często
z powodzeniem) aplikuje
o środki finansowe na realizację działań skierowanych
na
krzewienie
lokalnej
kultury i tradycji i ma szerokie plany na dalszy rozwój.
Wszystkich zainteresowanych i chętnych do
współpracy
serdecznie
zapraszamy i zachęcamy
do kontaktu. Wszak ...w
grupie siła :)
J.T.
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Echa z Urzędu
Drodzy Czytelnicy!
Szanowni Mieszkańcy!
Trzymając w dłoniach kolejny numer Wyryckich Wieści mamy za
sobą również kolejne miesiące nowej, specyficznej, dla wielu ludzi
trudnej rzeczywistości.
Czas idzie do przodu… choć każdego dnia przynosi coś nowego,
to niektóre sprawy i problemy, zwłaszcza dotyczące pracy urzędu są
niezmienne.
W codziennej pracy nie koncentrujemy się na barierach i trudnościach, choć jest ich niemało, każdego
dnia rozpatrujemy wiele spraw i podejmujemy wiele decyzji.
Wielu mieszkańców i interesantów wychodzi z urzędu zadowolonych, wielu też zawiedzionych. Każdy
przychodzi ze swoją sprawą - dla niego ważną, ze swoim nastawieniem i konkretnym oczekiwaniem, a nie
zawsze dostaje odpowiedź której oczekuje.
Wszyscy pracownicy urzędu wykonując swoje obowiązki starają się być maksymalnie zaangażowani,
działają w granicach prawa i obowiązujących przepisów. Ja, jako Wójt – kierownik urzędu, doceniam pracę
wszystkich pracowników i uważam, że w takim zespole można zdziałać wiele. Stanowiska pracy w UG
w Wyrykach są przeważnie jednoosobowe, a przysłowiowych „rąk do pracy” ciągle brakuje, bowiem zakres
i ilość wykonywanych zadań przekraczają często możliwości jednego pracownika. Dlatego w przyszłości
rozważam jeszcze kilka zmian kadrowych.
Dziś natomiast chcę podzielić się z Państwem informacjami z ostatniego kwartału, które mieszkańcy
znać powinni:

Organizacja szczepień w Gminie Wyryki
W dniu 12 stycznia 2021r uczestniczyłem
w wideokonferencji organizowanej przez Wojewodę
Lubelskiego pana Lecha Sprawkę, która dotyczyła
organizacji szczepień populacyjnych na terenie
Województwa Lubelskiego.
Wychodząc naprzeciw stawianym wymaganiom
informuję, że w Naszej Gminie szczepienia prowadzi

Ośrodek Zdrowia w Wyrykach. Wszelkie informacje na
temat organizacji szczepień uzyskacie Państwo
telefonicznie pod numerem telefonu
825913003.
Pracownik Urzędu Gminy w Wyrykach, pani Iwona
Kwiatkowska, w razie potrzeby pomoże w organizacji
dowozu na szczepienie lub odpowie na pytania
i wątpliwości dotyczących organizacji szczepień.

Stypendia za osiągnięcia w nauce za I semestr roku szkolnego
2020 / 2021
Szczególną radością napawa fakt, że wielu
młodych mieszkańców Naszej Gminy stara się
osiągać jak najlepsze wyniki nauczania. Stypendia za
osiągnięcia w nauce to tylko jedna z wielu form
gratyfikacji za trud włożony w ich pracę. Wierzę, że
satysfakcję daje im przede wszystkim wiedza
i możliwość jej zdobywania, wszak uważam, że
wiedza to jeden ze składników ludzkiej mądrości.
Życzę zatem, aby nasi młodzi mieszkańcy stale w niej
wzrastali i poszerzali swoją wiedzę, by kiedyś mogli
dzielić się nią z innym ludźmi, zwłaszcza
z najbliższego środowiska, tego z którego pochodzą.
Konkretyzując. W styczniu Komisja Oświaty,
Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wyryki
przyznała stypendia za osiągnięcia w nauce dla
uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.
Wyróżnionych zostało 14 uczniów, którzy uzyskali
średnią ocen co najmniej 4,75.

Za I semestr roku szkolnego 2020/2021 wyróżnienia
otrzymali: Adam Benabderrahmane, Miłosz Daciuk,
Cezary Haraszczuk, Julia Łobacz, Patryk Pastuszuk,
Roksana Prus, Michał Torbicz i Laura Wieczorek –
w grupie klas młodszych oraz Lena Baran, Agata
Czelej, Wiktor Haraszczuk, Weronika Rudkowska,
Amelia Tokarska i Oliwia Torbicz – z klas starszych.
W Szkole Podstawowej w Kaplonosach w dniu
10 lutego w miałem przyjemność wręczyć te
wyjątkowe wyróżnienia wspólnie z panią Dyrektor
Renatą Paluszkiewicz. Zaś
w dniu 12 lutego
w świetlicy Urzędu Gminy uczniom ze Szkoły
Podstawowej
w
Wyrykach
wręczałem
je
w towarzystwie pana Marka Niedzielaka –
przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Socjalnych.
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Program „Czyste Powietrze”
W dniu 25 lutego w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska w Lublinie podpisałem
porozumienie o współpracy w ramach programu
„Czyste Powietrze”. Jest to kompleksowy plan działań
zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza
oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.
Dzięki
podpisanemu
porozumieniu
mieszkańcy Naszej Gminy będą mogli w miejscowym

urzędzie skorzystać z pomocy przy ubieganiu się
o uzyskanie dofinansowania. W tej chwili pomocy
zainteresowanym osobom udzieli pan Piotr Kazanecki.
A mam nadzieję, że w nieodległej przyszłości
skorzystamy z tzw. pakietu startowego na
uruchomienie w gminie punktu informacyjno –
konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, który
pozwoli
na
zapewnienie
zainteresowanym
mieszkańcom
kompleksowej
pomocy
w przygotowywaniu wniosków.

Ujęcie wody w Lubieniu
W dniu 10 marca wspólnie z panią Skarbnik
w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
podpisaliśmy
umowę
na
realizację
zadania
polegającego na przebudowie stacji uzdatniania wody
w Lubieniu oraz oczyszczalni ścieków przy budynku
Ośrodka Zdrowia w Wyrykach.
Pierwszy etap realizacji zadania będzie
polegał na przebudowie stacji ujęcia i uzdatniania
wody w Lubieniu jest i planowany do realizacji jeszcze
w 2021 roku. Drugi etap prac, polegający na
przebudowie oczyszczalni ścieków w Wyrykach, jest
przewidziany do realizacji w roku 2022.
W chwili obecnej wciąż powtarzają się
problemy
z funkcjonowaniem
gminnej
sieci
wodociągowej. Bardzo proszę o zrozumienie,
ponieważ okresowo występuje i może nadal
występować pogorszona jakość wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we
Włodawie zezwolił nam na zakończenie chlorowania,
jednak wciąż musimy prowadzić prace związane z tzw.
płukaniem wodociągu.
Jako użytkownik wody z gminnego wodociągu,
wiem o istniejących trudnościach i stąd pochodzi moja
determinacja w pozyskiwaniu środków na przebudowę
ujęcia. Jednak, co ukazały ostatnie długoterminowe
problemy z jakością wody, kwestia jakości uzależniona
jest nie tylko od funkcjonowania ujęcia, ale także od
jakości i sposobu rozmieszczenia sieci wodociągowej.
Dlatego już chcę zapowiedzieć, że w przyszłości
konieczne będą dalsze prace nad poprawą
funkcjonowania wodociągu, zwłaszcza w zakresie
modernizacji i usprawnienia działania całej sieci
wodociągowej.

Przewozy Powiatowe
Wzorem lat poprzednich także w roku 2021 na
terenie Gminy Wyryki funkcjonują 2 linie komunikacji
publicznej. Jest to możliwe dzięki Funduszowi
Rozwoju Przewozów Autobusowych. Realizatorem
i organizatorem tego zadania jest Starostwo
Powiatowe we Włodawie.

Gmina Wyryki dokłada do tego zadania około
10 tys zł. Bez wątpienia komunikacja publiczna jest
niezwykle potrzebna. Zatem bardzo cieszy fakt, że
rządowe wsparcie jest kontynuowane i umożliwia
mieszkańcom korzystanie z komunikacji publicznej.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Ostoja Sobiborska
Dla zainteresowanych otaczająca nas naturą
i walorami przyrodniczymi przekazuję informację, że
w Suchawie, w części naszej gminy znajdującej się
na południe od rzeki Włodawka, będą prowadzone
badania terenowe pod kątem występowania
gatunków rzadkich ptaków
takich jak: puszczyk
mszarny, bocian czarny, żuraw, puchacz, dzięcioł
białogrzbiety, dzięcioł zielonosiwy, a także innych

cennych gatunków.
W związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Lublinie informuje, że zostaną
zorganizowane spotkania, na których zostaną
przedstawione założenia projektu oraz informacje
o pracy osób prowadzących badania m.in.
w Suchawie. O szczegółach będziemy informować na
bieżąco.
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Tropem Wilczym 2021 ponownie w Suchawie
W tym roku Bieg Tropem Wilczym poświęcony
pamięci Żołnierzy Wyklętych zostanie zorganizowany
16 maja 2021r. w Suchawie. Data wydarzenia nie jest
przypadkowa, związana jest bowiem ze 120. rocznicą
urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego (13 maja 1901r.)
– najbardziej znanego z Żołnierzy Niezłomnych.
Ta żywa lekcja historii jest organizowana po raz
dziewiąty w skali ogólnopolskiej, a po raz drugi
odbędzie się u nas.
Start i meta biegu, podobnie jak w zeszłym
roku, zostaną zorganizowane przy pomniku
Powstańców Styczniowych, w pobliżu kościoła
w Suchawie. Trasa będzie biegła przez Lasy

Włodawskie w kierunku Adamek. W związku z dużym
zainteresowaniem wydarzeniem w 2020 roku w tym
roku postanowiliśmy zwiększyć liczbę pakietów
startowych do 200. Zapisy na bieg odbywać się będą
za
pośrednictwem
strony
internetowej
www.elektronicznezapisy.pl. Udział w biegu będzie
bezpłatny.
Zachęcam wszystkich aktywnych mieszkańców
do udziału w biegu, a obserwatorów do włączenia się
w uroczyste obchody i obserwowanie zmagań
zawodników. O szczegółach będziemy informować na
bieżąco. Tymczasem już proszę planować udział
w biegu i rezerwować swój czas.

Termomodernizacja
Trwają prace związane z termomodernizacją
budynków użyteczności publicznej w Gminie Wyryki.
W budynkach obu szkół wymienione już zostały
drewniane podłogi, na parterach budynków wykonano
wylewki i izolacje, ułożono płytki i wykładziny,
docieplono stropy. Kolejne etapy prac związane są
dociepleniem elewacji budynków szkół oraz hali
sportowej w Wyrykach. Realizacja tych prac jest
możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego.

Efekt prac najbardziej widoczny będzie wtedy,
gdy zostaną wykonane zewnętrzne elewacje,
natomiast trwające teraz prace wewnątrz budynków
już robią pozytywne wrażenie. Myślę, że kiedy
możliwa już będzie pełna edukacja w trybie
stacjonarnym
nasi
uczniowie
wrócą
do
wyremontowanych już szkolnych pomieszczeń.
Bardzo cieszy mnie realizacja tego zadania bowiem
uważam, że wygląd szkół i klimat jaki w nich panuje
ma swój wpływ na wyniki nauczania i jakość relacji
uczniów, nauczycieli i rodziców. Liczę na to, że lepsze
warunki sprzyjać będą jeszcze lepszej współpracy.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Pozostając w temacie inwestycji chcę zwrócić
uwagę, że Gmina Wyryki złożyła wnioski do
ogłoszonych naborów w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w chwili
obecnej oczekują na ocenę. Jakie będą ostateczne
wyniki naborów, tego nie wiemy. Wiemy natomiast,
że konkurencja jest ogromna, a ilość złożonych
w skali kraju wniosków wielokrotnie przekracza sumę
środków zaplanowanych przez rząd.
W ramach drugiego naboru aplikujemy
o:
„Wszechstronne
zagospodarowanie
terenu
centrum miejscowości Wyryki-Połód” na kwotę
750.000,zł.
Kolejny
wniosek
dotyczy
„Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na
terenie
Gminy Wyryki poprzez przebudowę
oczyszczalni ścieków w Wyrykach”, tutaj wnioskujemy
o kwotę nieco ponad 800 tys. zł pokrywającą wkład
własny do projektu dofinansowanego przez
Województwo Lubelskie ze środków PROW.

Trzeci
wniosek dotyczy
„Kompleksowej
termomodernizacji
budynku
wielofunkcyjnego
(ośrodek zdrowia) w miejscowości Wyryki-Połód” na
kwotę 1.300.000,- zł.
Zaś w ramach trzeciego naboru, po
konsultacjach z mieszkańcami, postanowiliśmy
o aplikowaniu o środki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
realizowane
w
miejscowościach,
w których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y.
Pierwszy złożony wniosek dotyczy: termomodernizacji
budynków mieszkalnych w Kaplonosach-Kolonii
i opiewa na kwotę 1.650.000,- zł. Drugi:
termomodernizacji
budynków
mieszkalnych
w Zahajkach na kwotę 1.650.000,- zł., podobnie trzeci
– na termomodernizację budynków mieszkalnych
w Suchawie, również na kwotę 1.650.000,- zł.
Liczę na to, że jeśli uda się zrealizować choćby jedno
z zaplanowanych zadań będzie to już duży sukces.
Zatem czekamy na rozstrzygnięcia.
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Wybory uzupełniające
W kwietniu bieżącego roku planowane jest
przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Wyryki. Ma to związek z rezygnacją z mandatu
radnego przez pana Adama Smolika – radnego
z Lubienia, który przez nieco ponad rok nie
uczestniczył już w sesjach rady, zmienił na stałe
miejsce zamieszkania i w konsekwencji złożył
wniosek o rezygnację z mandatu rannego. Komisarz
Wyborczy w Chełmie w Komunikacie z dnia 2 lutego
określił terminy wykonania czynności związanych

z zarządzonymi przez Wojewodę Lubelskiego
wyborami uzupełniającymi.
Wybory w okręgu wyborczym nr 8 obejmującym
miejscowość Lubień zostały zarządzone na dzień
18 kwietnia 2021r. W związku z tym, iż zgłoszony
został tylko jeden komitet wyborczy i jeden kandydat
wybory nie będą odbywały się w formie bezpośredniej,
a zgłoszony kandydat, którym jest pani Aniela
Leszczyńska-Chorąży, zostanie radnym po ogłoszeniu
ostatecznej decyzji przez Komisarza Wyborczego.

Ważny Komunikat!!!
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Udział w narodowym spisie powszechnym to
powinność każdego mieszkańca. Niegdyś rachmistrze
spisowi przemierzali od domu do domu i zbierali
informacje przyczyniając się do szczegółowego
zebrania danych na temat naszego kraju. Zgodnie
z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest
obowiązkowy.
Najbliższy
spis
powszechny
będzie
prowadzony od 1 kwietnia 2021r. Obecnie trwają
prace organizacyjne i przygotowawcze do realizacji
Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie
naszej gminy.

Jedną z form realizacji tego obowiązku jest tzw.
samospis, dokonać go można za pomocą formularza
internetowego dostępnego na stronie internetowej
www.spis.gov.pl Formularz aktywny będzie już od
1 kwietnia.
Do osób, które nie mają możliwości spisania się
przez internet, przyjadą lub zadzwonią rachmistrze
spisowi, nastąpi to po dniu 16 kwietnia 2021r.
W obszarze Gminie Wyryki do realizacji NSP
2021 powołany został 1 rachmistrz, natomiast
koordynatorem Gminnego Biura Spisowego jest pani
Justyna Łobacz, do której należy kierować wszelkie
pytania i wątpliwości w kwestii spisu.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego
W okresie od 1 lutego do 1 marca br. rolnicy
posiadający grunty rolne na terenie gminy Wyryki
złożyli do urzędu gminy 284 wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski
opiewają na łączną kwotę 288 783,72 zł.

Kolejne wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju
napędowego rolnicy będą mogli składać od 2 do 31
sierpnia 2021r. Będą one dotyczyły kosztów paliwa
kupionego od 1 lutego do 31 lipca 2021r. (w ramach
limitu zwrotu podatku określonego na 2021r.).

Na nadchodzący czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Państwu, by ten
wyjątkowy czas przyniósł odrodzenie duchowe, napełnił spokojem i wiarą oraz siłą
w pokonywanie wszelkich przeciwności i pozwolił z ufnością patrzeć w przyszłość.
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Ciekawostki, przepisy, porady,
Codzienny spacer – bezcenne !!!
Codzienny spacer to przyjemność, której nikt
z nas nie powinien sobie odmawiać. Wystarczy
30 minut dziennie marszu, aby poprawić ogólny stan
zdrowia organizmu oraz wzmocnić odporność.
Żyjemy w czasach, w których praktycznie się
nie ruszamy. Całymi dniami siedzimy za biurkiem,
przed
komputerem,
na
kanapie,
godzinami
wpatrujemy się w telewizor… Jak to możliwe, że
chociaż jesteśmy w stanie godzinami buszować po
sieciach
społecznościowych,
nie
potrafimy
wygospodarować zaledwie 30 minut na codzienny
spacer ?
Pamiętajmy, że brak ruchu jest główną
przyczyną nie tylko otyłości ale również wielu
rozmaitych chorób – od zaburzeń krążenia nadciśnienia po cukrzycę i nowotwory. Niedotleniony,
podatny na infekcje organizm nie jest w stanie
prawidłowo funkcjonować.
Przyjrzyjmy się swoim codziennym nawykom
oraz dokładnie zacznijmy obserwować swoje ciało,
a przekonamy się, że wysyła ono szereg sygnałów,
abyśmy zaczęli lepiej dbać o siebie i więcej się
ruszać. Nie zmuszamy Cię do wylewania siódmych
potów na siłowni, na początek w zupełności wystarczy
spacer na łonie natury.
Nie tylko dzięki zbliżającej się wiośnie już po
tygodniu regularnych, półgodzinnych spacerów
zauważysz poprawę zdrowia fizycznego, ale także
lepsze samopoczucie i przypływ nowej, pozytywnej
energii. Bardzo przyjemnym skutkiem ubocznym
nawyku codziennego chodzenia jest oczywiście
spadek wagi.
Jeśli dotychczas stroniłeś od ruchu, możesz
zacząć swoją przygodę z aktywnością fizyczną od
krótkich, kilkunastominutowych spacerów. Wraz
z poprawą formy możesz wydłużać czas marszu.
Zanim zaczniesz codziennie spacerować, zapoznaj
się z kilkoma istotnymi wskazówkami:
 Przed
każdym spacerem wykonaj krótką
rozgrzewkę – ciepłe, wprowadzone w ruch mięśnie
funkcjonują sprawniej oraz są mniej podatne na
kontuzje i urazy.
 Zawsze zabieraj ze sobą butelkę wody mineralnej.
 Dokładnie obserwuj swoje ciało i reaguj na
wszelkie sygnały. Jeśli odczuwasz zmęczenie przed
upływem 30 minut, zakończ spacer wcześniej. Nie
przeciążaj mięśni, gdyż w żadnym przypadku nie
wyjdzie Ci to na dobre.
 Jeśli
nie
jesteś
w
stanie
maszerować
nieprzerwanie przez pół godziny, co jakiś czas
możesz robić przerwy. Z pewnością po kilku dniach
kondycja Twojego organizmu znacznie się polepszy,
a odpoczynki będą coraz krótsze.

Pamiętaj, że zawsze należy dostosować czas
trwania i intensywność spaceru do możliwości
organizmu oraz do indywidualnych uwarunkowań,
takich jak wiek, waga czy przebyte choroby. W ten
sposób unikniesz nieprzyjemnych kontuzji i urazów.
Krótki codzienny spacer, a tak wiele korzyści dla
zdrowia!
Poniżej lista największych zalet, codziennych
spacerów:

Krótki, 30-minutowy spacer poprawia krążenie
krwi, dzięki czemu wspomaga funkcje wszystkich
witalnych narządów naszego organizmu. Podczas
aktywności fizycznej do komórek ciała dociera więcej
tlenu, co przekłada się na poprawę ogólnego stanu
zdrowia i samopoczucia.

Spacery pomagają ustabilizować poziom glukozy
we krwi, a zatem w naturalny sposób obniżają ryzyko
wystąpienia cukrzycy.

Co więcej, umiarkowana aktywność fizyczna
pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we
krwi.

Systematyczne
spacery
fantastycznie
przyspieszają przemianę materii oraz wspomagają
procesy trawienne.

Obok redukcji tkanki tłuszczowej następuje
wzmocnienie mięśni, stawów, ścięgien, kości. Twój
układ szkieletowy stanie się mniej podatny nie tylko na
urazy i złamania, ale także na rozwój osteoporozy.
Krótko mówiąc, będziesz cieszył się pełną swobodą
ruchów.

Regularna aktywność fizyczna wzmacnia układ
sercowo-naczyniowy i oddechowy oraz kojąco wpływa
na psychikę: łagodzi stres i napięcie mięśniowe,
pomaga pozbyć się bezsenności i innych zaburzeń
snu. Zmęczony wysiłkiem fizycznym organizm
szybciej się odpręża i zapada w głęboki, naprawczy
sen.

Podczas
aktywności
fizycznej
następuje
uwalnianie endorfin, czyli hormonów szczęścia, które
fantastycznie poprawiają humor i samopoczucie.
Dzięki spacerom skutecznie odgonisz negatywne,
depresyjne myśli.
Zacznij spacerować już dziś!
Wielką zaletą spacerów jest to, że nie wymagają
one użycia żadnego sprzętu ani specjalistycznej
odzieży. Nie wymagają specjalnego miejsca, ani
czasu. Wystarczy, że będziesz czuł się w swoim stroju
i butach wygodnie…. Ruszaj !!! na łąki, na pola, w las,
po chodnikach, ścieżkach, duktach !!!
A.M.
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Co to za pękata pani? Sukienki szeleszczą na niej,
Kto z sukienek ją rozdziewa, ten potokiem łzy wylewa.
Chińczycy hodowali ją już 5 tys. lat temu.
Greccy atleci pili sok z niej przed olimpiadą,
a Egipcjanie umieszczali jej podobizny (i świeże
główki) w piramidach, bo wierzyli, że cebulowa magia
może przywrócić oddech zmarłym. W średniowieczu
była nie tylko podstawą europejskiej diety (obok fasoli
i kapusty), ale także walutą, którą płacono za czynsz,
i… podarkiem dla nowożeńców. Uważano ją za tak
cenną, bo pod jej łuskami kryje się kopalnia substancji
i związków mających na nas dobroczynne działanie.
Nic dziwnego, że w rumuńskim Pericei postawiono
cebuli ponad 6-metrowy pomnik. Przez wieki zrobiła
dla zdrowia ludzkości tyle, że cebule ze spiżu
powinny stać w każdym mieście.
Cebuli nie trzeba przedstawiać nikomu,
warto ją jednak poznać bliżej zwłaszcza teraz, kiedy
o odporności i chorobach mówi się każdego dnia. Jak
się okazuje to znane i używane przez wszystkich
warzywo jest niezwykle wartościowe w kwestii
smakowej i nie tylko.
Właściwa jej nazwa to „czosnek cebula”, jest
krewną czosnku i pora. Dwuletnia roślina klimatu
umiarkowanego, uprawiana prawie we wszystkich
krajach. Pochodzi z Azji Środkowej, gdzie uprawiano
ją już 3 tysiące lat p.n.e. Obecnie znaleźć możemy
cebulę żółtą, czerwoną, cukrową, dymkę, czosnkową
( białą) i szalotkę.
Cebula jest bardzo zdrowym warzywem,
które można spożywać w wielu postaciach, i nie traci
ono swoich cennych właściwości w trakcie procesów
kuchennych, któremu jest poddawane. Jest
składnikiem
wielu
potraw,
którym
nadaje
charakterystyczny smak i aromat, specyfiki smaku
i zapachu nadają cebuli występujące w niej związki
siarki. Posiada wiele właściwości prozdrowotnych,
z których możemy korzystać w ciągu całego roku.
Cebula zawiera wiele cennych składników
odżywczych: tłuszcze, białko, węglowodany, błonnik,
witaminy , a także składniki mineralne i kwas foliowy.
Ma niską wartość energetyczną. Swoje wartości
prozdrowotne zawdzięcza flawonoidom, głównie
kwarcetynie, która jest przeciwutleniaczem. Dzięki tak
wielu cennym składnikom cebula ma właściwości:
wzmacniające
organizm,
przeciwbakteryjne,
przeciwinfekcyjne, bakteriobójcze, dezynfekujące.
Dzięki tym właściwościom skutecznie przeciwdziała
próchnicy zębów i pomaga w infekcjach jamy ustnej,
łagodzi objawy przeziębienia i grypy, zwiększa
odporność, walczy ze stanami zapalnymi, a także
działa wykrztuśnie, wspomagając oczyszczenie dróg
oddechowych ze śluzu. Cebula zalecana jest po
kuracjach antybiotykowych, gdyż zawiera fruktany,
które odbudowują bakterie jelitowe.

Wpływa na poziom cholesterolu, dzięki
związkom siarki obniża stężenie złego cholesterolu
(LDL), i podwyższa stężenie dobrego cholesterolu
(HDL), przez co zmniejsza tendencję do powstawania
zakrzepów. Obniża ciśnienie krwi, przez co zmniejsza
ryzyko choroby wieńcowej , zawału czy udaru. Związki
zawarte w cebuli pomagają w profilaktyce
cukrzycowej. Diabetykom polecany jest sok z cebuli,
gdyż pomaga w kontroli poziomu cukru we krwi. Dzięki
dużej zawartości błonnika stymuluje prace układu
pokarmowego, wpływa korzystnie na przemianę
materii. Działa przeciwzapalnie, łagodzi bóle i obrzęki,
przez co pomaga w dolegliwościach reumatycznych.
Sok z cebuli można stosować także zewnętrznie
w przypadku bólu i obrzęku po użądleniu owadów.
Jak najlepiej jeść cebulę? Jakkolwiek. Kolejna
z jej supermocy polega na tym, że przy obróbce
cieplnej traci niewiele ze swoich cudownych
właściwości. Wyjątkiem jest cebula czosnkowa, której
nie należy gotować (generalnie zresztą gotowana
cebula jest najmniej sprawnie przyswajana przez nasz
organizm i co za tym idzie, najmniej skuteczna).
Świetnie robi nam za to picie wywaru z cebuli
i cebulowego soku, a także pogryzanie surowej cebuli.
Powinna jednak zniknąć z naszej diety, jeśli cierpimy
na dolegliwości wątroby lub woreczka żółciowego,
zapalenie jelit lub inne choroby przewodu
pokarmowego, mamy chore nerki, albo niewydolność
serca. Jeśli żadna z wymienionych chorób cię nie
dotyczy, biegnij do warzywniaka – po cebulę!
Ważne. Po spożyciu cebuli specyficzny smak w
ustach może zneutralizować zjedzenie natki
pietruszki, jabłko, lub żucie ziaren kawy.
Pyszna zupa cebulowa - Składniki na zupę cebulową
- 1 kg cebuli zwyczajnej - 5 dużych cebul
- pół kostki masła
- 1000 ml wody
- bulionu wołowy lub warzywny
- zioła i przyprawy: łyżeczka tymianku, po pół łyżeczki
soli i pieprzu, płaska łyżeczka cukru, 2 liście laurowe,
ziele angielskie.
Wodę
zagotować
z
bulionem,
ziołami
i przyprawami. Cebulę pokroić w piórka, przysmażyć
na maśle. Dodać do gotującego wywaru. Gotować
około 30-40 minut, aż cebula będzie bardzo miękka,
ale nie rozgotowana (chyba, że chcesz zrobić zupę
krem). Gotowe!!!
Zupę koniecznie podawaj z grzankami i serem!!!
Czerstwą bułkę (najlepiej bagietkę ) zarumień na
suchej patelni (bez oleju). Na gorącą bułkę połóż
cienki plaster żółtego sera lub zetrzyj go do na tarce
i posyp kromeczki bułki. Gorące grzanki włóż do
gorącej zupy i …. SMACZNEGO!!!

15
Pyszne i sprawdzone przepisy Naszych Czytelników
Kiszka ziemniaczana

Wielkanocny mazurek

Składniki: 5 szt. grubego jelita wieprzowego (każde
po około 40 cm. długości), 2 kg ziemniaków, 2 duże
cebule, 5 jaj, 500g wędzonego podgardla, 4 łyżki mąki
pszennej, sól, pieprz, zmielone ziele angielskie, gałka
muszkatołowa, pieprz ziołowy.
Przygotowanie: Obrane ziemniak i cebulę zetrzeć na
drobnej tarce, dodać jajka, mąkę i przyprawy.
Dokładnie wymieszać. Masą dość luźno wypełnić
jelita. Każde jelito na końcu spiąć wykałaczką. Piec
w blasze około 1,5 - 2 godz w temp, 170°C. Na złoty
kolor Podgardle kroimy w kosteczkę i zesmażamy na
rumiane skwarki, dodajemy pokrojoną w piórka
cebulę i smażymy jeszcze chwilę. Gorąca kiszkę
podajemy polane skwarkami. Pyszności !!!
Ci którzy mniej dbają o linię mogą także dodać
smażone
skwareczki
z
cebulką
do
masy
ziemniaczanej, wówczas kiszka będzie jeszcze
smaczniejsza.

jabłkowo – żurawinowy
Składniki: 1,5 szkl mąki; 15 dag masła, 2 żółtka,
1 łyżeczka proszku do pieczenia.
Ze wszystkich składników zagniatamy ciasto
i wkładamy do lodówki. Przygotowujemy nadzienie.
4 jabłka, 1 szkl żurawiny (może być dżem lub
rodzynki), ½ szkl. cukru żelującego lub zwykłego,
budyń wiśniowy.
Wykonanie: Obrane jabłka (pozbawione gniazd
nasiennych) kroimy w kostkę. Smażymy, dodajemy
cukier i żurawinę. Po odparowaniu soku dodajemy
budyń wiśniowy. Ciasto z lodówki wałkujemy cienko
na około ½ centymetra, wykładamy na blachę
o wymiarach 25x25 cm. Pieczemy około 20 min
w temperaturze 180°C na złoty kolor. Po ostygnięciu
masę wykładamy na ciasto i dekorujemy np. listkami
z kiwi lub serduszkami wyciętymi z ciasta, jeśli zostało
i upiekliśmy je.

Wykwintny mazurek z biała czekoladą i śliwkami
Składniki n kruche ciasto: 300 g mąki , 20 dag masła, 5 dag cukru pudru, 1 cukier waniliowy, 2 żółtka,
szczypta soli.
Ciasto wyrabiamy. Odstawiamy na 1 godz. do lodówki by odpoczęło. Foremkę (średnia blaszka) wykładamy
papierem lub natłuszczamy i posypujemy tartą bułką. Ciasto dzielimy na dwie części. Pierwszą wałkujemy na
około ½ centymetra grubości i wkładamy w foremkę. Drugą część wałkujemy i wycinamy paseczki, układamy
robiąc krateczkę. Pieczemy 15 – 20 minut w tem. 180°C na złoty kolor.
Składniki na polewę: 2 tabliczki białej czekolady, 200 g śliwek suszonych, 200ml śmietany kremówki.
Czekoladę łamiemy na kawałki, wkładamy do metalowej miski i ustawiamy na garnku z gorącą wodą
i rozpuszczamy czekoladę. Po rozpuszczeniu dodajemy śmietanę kremówkę 30% lub 36 % i za pomocą
„rózgi” mieszamy na jednolitą masę. Kiedy masa nieco zastygnie delikatnie rozsmarowujemy ją łyżką na
cieście, posypujemy suszonymi śliwkami ozdabiając kratki.
Uwaga!!! Kratkę można ułożyć także ze śliwek. Wówczas nie robimy kratki z drugiej warstwy ciasta
a pokrojone w paski śliwki układamy na białej masie czekoladowej. Wygląda to bardzo elegancko i bardzo
pysznie smakuje.
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Humor

Na wsi żona mówi do męża
- Marian dzisiaj nasza
rocznica ślubu. Może zarżnąć
kurę?
- A co ona winna ?...



Wizyta w ZOO
- Tato dlaczego ta gorylica tak krzywo na nas patrzy?
- Uspokój się synku to dopiero kasa !

- Tatusiu czy ty wiesz, że mama jest lepszym kierowcą od ciebie ?
- Chyba żartujesz ?
- Uwierz mi. Sam mówiłeś, że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym
samochód nie ruszy z miejsca, a mama wczoraj przejechała prawie
15 kilometrów
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