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Słowo proboszcza
CZY NAPRAWDĘ WIERZĘ ?
+ Apostołowie prosili Pana: "Dodaj nam
wiary" (Łk 17, 5)
Wiara... kto dziś z nas modli się o silną wiarę?
Czy dostrzegamy, że bardzo nam brakuje wiary, że
nasza wiara jest słaba?
"Zapisz..., na tablicach wyryj... Oto ginie ten,
co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć
będzie dzięki swej wierności." (Ha 2, 4)
Będzie wiara, wierność Bogu, będzie Boże
błogosławieństwo i zwycięstwo...
Rotmistrz Witold Pilecki podczas ostatniego widzenia
z żoną powiedział: "Kup koniecznie książkę
Tomasza a Kempis "O naśladowaniu Chrystusa"
i czytaj dzieciom fragmenty. To ci da siłę."
Ten nasz bohater został metodę katyńską
zastrzelony przez komunistów 25 maja 1949 r.
Ostatni prezes Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość"
podpułkownik Łukasz Ciepliński tuż przed egzekucją
1 marca 1951 r. pisał w grypsie do żony i synka:
"Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za
wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą
i
szczęśliwą,
jako człowiek
za
prawdę
i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż
kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży
i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona
godność ludzka zostanie przywrócona."
A wychodząc z celi, powiedział, że przed
rozstrzelaniem
połknie
srebrny
medalik
z wizerunkiem Matki Bożej. Wciąż nie znamy miejsca
jego spoczynku. Tak setki naszych bohaterów
zamordowanych strzałem w tył głowy i wrzuconych
do anonimowego dołu, czeka na odnalezienie! Tak
żyli i umierali nasi prawdziwi bohaterowie, skazani na
zapomnienie przez ostatnie pół wieku, rotmistrz
Witold Pilecki, podpułkownik Łukasz Ciepliński, major
Zygmunt Szendzielorz "Łupaszka" i setki innych.
Oni z wiarą, z imieniem Boga na ustach
i połykając medalik z Matką Bożą szli na śmierć...
Nas przez dziesiątki lat karmiono stalinowską
propagandą, dając za przykład Pawlika Morozowa,
który doniósł na swojego ojca. Na różne sposoby
niszczono w nas wiarę, patriotyzm, postawę
uczciwości a zaszczepiano antywzór propagandowej
postawy
donosicielstwa
i
niszczenia
więzi
rodzinnych...
Dziś
wroga
rodzinie,
wierze,
tradycji
propaganda działa też, choć przykłady się zmieniły,
ale chodzi o to samo... Ludźmi bez wiary, bez zasad,
bez sumienia i moralności, łatwiej jest rządzić...
I można powiedzieć, że jeśli dziś brak nam
prawdziwych bohaterów, to dlatego, że brakuje nam
prawdziwej wiary!
Dziś
wroga
rodzinie,
wierze,
tradycji
propaganda działa też, choć przykłady się zmieniły,
ale chodzi o to samo...

Ludźmi bez wiary, bez zasad, bez sumienia
i moralności, łatwiej jest rządzić...
I można powiedzieć, że jeśli dziś brak nam
prawdziwych bohaterów, to dlatego, że brakuje nam
prawdziwej wiary! Ale jest wołanie, wciąż je można
usłyszeć! Z bliższej i dalszej historii, ale również
z teraźniejszości dociera do nas wezwanie... "Aby
wzbić się ponad karły..."
Są nasi błogosławieni Męczennicy z Pratulina,
mężczyźni w wieku od 19 do 50 lat, którzy jak mówił św.
Jan Paweł II:
" W świecie, w którym żyli, z odwagą starali się
prawdą i dobrem zwyciężać szerzące się zło,
a miłością chcieli pokonywać szalejącą nienawiść.
Tak jak Chrystus, który za nich w ofierze oddał
samego siebie, by byli uświęceni w prawdzie - tak
też oni za wierność prawdzie Chrystusowej
i w obronie jedności Kościoła złożyli swoje życie.
Ci prości ludzie, ojcowie rodzin, w krytycznym
momencie woleli ponieść śmierć, aniżeli ulec
naciskom niezgodnym z ich sumieniem. "Jak słodko
jest umierać za wiarę" - były to ostatnie ich słowa".
W tym miesiącu modlitwy różańcowej, miesiącu
maryjnym, to jest wezwanie do nas.
To testament dla nas - odnaleźć Maryję na
medaliku zakopanym w nieznanym grobie. Odnaleźć
Maryję w naszym własnym życiu...
Być wiernym prawdzie Chrystusowej. Zacząć
budować swoje codzienne życie na wierze!
Dziś nam bardzo potrzeba takich prawdziwych
bohaterów.
Potrzeba wiary prawdziwych mężczyzn, ojców,
dziadków, synów, wnuków...
I rodzą się, takie proste, podstawowe pytania...
Kto dziś z mężczyzn nasi na piersi medalik z Matką
Boża, kto ma krzyżyk na szyi?
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Który mężczyzna na różaniec w kieszeni?
W którym domu dzieci widzą, jak ojciec, dziadek,
starszy brat klęka do modlitwy rano i wieczorem?
Jak bardzo przeraża, smuci mnie, gdy w dzień
powszedni, na Mszy Św. zamówionej przez daną
rodzinę żaden mężczyzna nie przystąpi do
sakramentu pokuty i nie przyjmie Jezusa
w Eucharystii...!
To
nie
bohaterowie!
To
wręcz
coś
przeciwnego... niestety!
Kiedy znów nastanie czas, że nasi mężczyźni
zegną kolana przed Bogiem, i w spracowane dłonie
wezmą różaniec i zaczną odmawiać z pokorą,
ufnością i wiarą modlitwę, wtedy nastanie czas
prawdziwych bohaterów!

Św. Paweł pisze:
"Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni,
ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia."
Tylko głęboko wierzący mężczyźni, silni wiarą,
naśladujący Chrystusa, modlący się, ofiarni i odważni
w imię Jezusa Chrystusa oraz idący obok kobiet swoich żon, matek i córek, mogę zmieniać świat!
Tylko tak rodzą się bohaterowie. Tak powstają
szczęśliwe rodziny i buduje się wolna i silna Polska Ojczyzna nasza!
Tak wygląda Kościół Chrystusowy, gdy kobiety
i mężczyźni wierzą i modlą się razem!
"Panie, dodaj nam wiary!"
ks. Jarek

Kultura
SZLAK PRZYDROŻNYCH KRZYŻY I KAPLICZEK
11 września na placu kościoła parafialnego
w Lubieniu, później – 14 września na placu przy
kaplicy w Wyrykach i ponownie 16 września
w Lubieniu można było obejrzeć wystawę prac
powstałych w ramach projektu pt. "U źródła –
szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek". Zaś
w niedzielę 18 września rozdysponowano kalendarze
również będące efektem pracy młodzieży powstałym
w ramach projektu.
Przypomnijmy. Od lutego bieżącego roku
młodzi mieszkańcy naszej miejscowości brali udział
w projekcie zorganizowanym przez Stowarzyszenie
"Koalicja Kulturalna" w Wyrykach zrealizowanym
w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego
"Równać Szanse" dofinansowanym ze środków
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Początkowo młodzi uczestniczyli w różnych formach
warsztatów, wyjeździe edukacyjnym, a następnie
wyruszyli w obszar parafii Lubień w poszukiwaniu
zapomnianej historii przydrożnych krzyży i kapliczek,
by w konsekwencji zebrać fotografie i przygotować
wystawę oraz okolicznościowe kalendarze. Dzięki
uczestnictwu w tej formie aktywności młodzież
poznała walory swojej okolicy, nabyła nowe

umiejętności praktyczne ale przede wszystkim
zdobyła nowe kompetencje społeczne. Nauczyła się
patrzeć na swoją okolicę oczyma szans i znaczenia
wartości miejsca w którym żyją na co dzień.
O działaniach naszej młodzieży można było usłyszeć
m.in. w Radio Lublin oraz poczytać w Echu Katolickim.
Działanie zwracało uwagę ze względu na swój
unikatowy charakter i treści jakich młodzież
dowiedziała się w czasie pracy w terenie, dlatego też
zebrane obrazy i treści zainteresowały muzea
z Lublina i Włodawy. Nie bez znaczenia jest
także otwartość partnerów projektu – Parafii
Rzymskokatolickiej w Lubieniu, Biblioteki Publicznej
w Wyrykach oraz Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej we Włodawie, gdyż każdy z nich
wniósł do zadania bardzo wiele i urozmaicił pracę
ciekawymi wątkami. Cieszymy się z zainteresowania
mieszkańców naszym działaniem, pozytywnego
przyjęcia w każdym z odwiedzanych domów.
Dziękujemy
wszystkim
zaangażowanym
i zainteresowanym
dzięki którym możliwe było
ukazanie wartości historyczno–kulturowych naszej
okolicy. A od 1 października wystawę nadal oglądać
można w naszej Bibliotece Inspiracji.
Serdecznie zapraszamy!
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WYRYCKIE ZWYCZAJE – DOŻYNKI
Obrzędy dożynkowe na przełomie XIX i XX wieku
miały charakter wyłącznie uroczystości dworskich.
Mówi o tym śpiewana w Wyrykach pieśń:
Oj, czyjaż to czeladońka żnie na polu? To naszego
jaśnie pana w Adampolu
Jak skończymy dożynkowe te roboty, to zaniesiem
swemu panu wieniec złoty.
Otwierajże nasz panoczku swoje wrota, bo ci niesiem,
bo ci niesiem wieniec złota.
Jeszcze niesiem i do tego ci życzenia, co niechaj Bóg
dobrotliwy w prawde zmienia.
Centralnym elementem dożynek był wieniec
stanowiący wyobrażenie zboża i całości zbiorów.
Z wiciem wieńców wiązały się liczne ceremonie
i zabiegi. Wybierano do nich najpiękniejsze kłosy, aby
zapewnić urodzaj na przyszły rok. Oblewano wodą
przeznaczone na wianek kłosy, aby przyszłe plony
miały dostateczną ilość deszczu.
Czynności wicia wianka powierzano zazwyczaj
młodym dziewczętom, przodowniczkom – pannom
najbardziej
urodziwym,
pracowitym,
ładnie
śpiewającym i układającym wiersze. Formy wieńców
były
bardzo
zróżnicowane.
Do
najczęściej
spotykanych należały wieńce - korony, wykonane
z kłosów różnych zbóż na szkielecie pałąkowym,
przystrojone różnokolorowymi wstążkami, kwiatami
i owocami. Wieńce dożynkowe przed wręczeniem
poświęcano uroczyście w kościele, a potem
w barwnym korowodzie zanoszono do dworu.
W Wyrykach w folwarku Dwór Wielki zwanym
śpiewano o tym: Popatrzże sie moja mamo w okienko,
idzie twoja czeladońka jak słonko.
Idzie twoja czeladońka z sierpami, niesie wianek
z złotych kłosów z kwiatami.
Dziewczęta niosące wieniec zatrzymywały się na
stopniach ganku i zaczynały śpiewać pieśni
dożynkowe. Po odśpiewaniu pieśni wręczały wieniec
dziedzicowi, za co otrzymywały pieniądze lub np.
materiał na sukienki. Wstępem do części dożynkowej
był poczęstunek dla dziewcząt i ich taniec
z dziedzicem i gośćmi. Później następowała ogólna
zabawa z przyjęciem, tańcami i śpiewem.
Autentyczna
wyrycka
pieśń
mówi
o
tym
w następujący sposób:
Jak przynioso wianek z pola pod progi, szykujcie im
matuleńko pierogi.
Nalejcie im gorzaliny iz miodem, zapłaćcie im talarami
i złotem.
Bóg wam zapłać, Bóg wam zapłać wszystkim wraz,
niech wam Pan Bóg błogosławi w każdy czas.
O urządzaniu dożynek we dworach decydowała
okazja otrzymania datku pieniężnego i przyjęcie
dożynkowe. Natomiast w gospodarstwach wiejskich
jeszcze w latach osiemdziesiątych uczta dożynkowa
i zabawy po ukończeniu zbiorów wynikały
z sąsiedzkiej gościnności.
Żniwiarze po zakończeniu żęcia zbóż przynosili do

domu pęk zbóż i kwiatów, składali życzenia
gospodarzowi i gospodyni, którzy częstowali ich
wódką, kiełbasą lub zwyczajnie tym, co posiadali.
Na szerokim pańskim polu żniwiarze chodzili,
żniwiareczki żytko żeli i w snopy wionzali
Jak już wszystko wyżeli, po polu chodzili, w swoje białe
fartuszeczki kłosy wyzbierali.
Jak już kłosy pozbierali, z kłosów wieniec wili, dla
swojego gospodarza na podarek dali.
Przyjmij od nas gospodarzu, ten wieniec ze zboża,
Niechże tobie on przyświeca jak na niebie zorza.
Dożynki już gospodarzu, już mamy dożynki, nie żałuj
dobrego wina i z miodem gorzałki.
Niektóre z dożynkowych obrzędów znane już są tylko
ze scen teatru. Bardzo często na zakończenie żniw
zostawiało się na polu pęk kłosów nazwanych kozą,
przepiórką, brodą lub wersją. Kłosy te przewiązywało
się do góry powrósełkiem i ozdabiano kwiatami
polnymi. Do czasów drugiej wojny światowej stawianiu
kozy towarzyszyło wiele zabiegów magicznych
o charakterze wegetacyjnym. Po zrobieniu kozy
żniwiarki wyrywały chwasty i oczyszczały ją wokół ze
ścierniska. Nazywało się to „pieleniem kozy”
a chodziło o to, aby żyto na drugi rok się rodziło, było
czyste i bez chwastów. W poleskich wsiach pod brodą
wysiewano żyto, a następnie z intensywności
kiełkowania i wschodzenia przewidywano jaki będzie
urodzaj. Chcąc otrzymać okup, żeńcy oborywali kozę
gospodynią lub gospodarzem ciągnąc za nogi.
Gospodarz musiał później postawić poczęstunek.
Zabieg ten miał powodować urodzaj pszenicy lub żyta.
Z kozy żeńcy zżynali część kłosów, które później
dodawano do ziela poświęconego w dniu Matki
Boskiej Zielnej (15 sierpnia).
Dzisiaj dożynki kojarzone są z uroczystościami
plenerowymi organizowanymi przez samorządy.
Niegdyś dziedzic – pan na włościach , dzisiaj wójt
gminy lub starosta powiatu pełni funkcję gospodarza.
Choć w zmienionej formie, to, co pozostało do czasów
współczesnych to tradycja wicia wieńców, święcenia
ich w kościele, pochód z wieńcami i zabawa – nie na
pańskim dworze, ale gdzieś na stadionach, boiskach,
pustych przestrzeniach pośród stoisk z jadłem
i dekoracjami. Choć dzisiejsze dożynki to głównie
festyny, to najważniejszy akcent – dziękczynienie za
plon i ciężką pracę rolników wciąż jest obecny i żywy.
Tegoroczne Dożynki Powiatu Włodawskiego
obchodzono w Gminie Stary Brus. Gospodarze spisali
się wybornie. Pośród barwnych strojów ludowych,
w
korowodzie
z
wieńcami
Gminę
Wyryki
reprezentowały urzędniczki. Odznaką „Zasłużony dla
rolnictwa” uhonorowany został Michał Horszczaruk
z Wyryk Adampola.
Szkoda tylko, że już kolejny rok do reprezentowania
gminy nie został zaproszony ludowy zespół śpiewaczy
Swańki z Wyryk działający przy Gminnej Bibliotece
Publicznej w Wyrykach.
Justyna Torbicz
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koalicja kulturalnych ludzi
MÓWIENIE - SŁUCHANIE
O kulturze słowa pisaliśmy juz w jednym
z numerów Wyryckich Wieści. Teraz, krótko, chcemy
zwrócić uwagę na umiejętność słuchania i mówienia.
Umiejetność mówienia w tym sposób
prowadzenia
rozmowy,
bogactwo
językowe
i dostosowany do sytuacji ton głosu dużo mówią
o człowieku i jego poziomie kultury. Umiejętność
prowadzenia interesującej rozmowy, piękne i logiczne
mówienie może przyczynić się do sukcesów
zawodowych i być nieocenionym w kontaktach
towarzyskich.
Prawidłowe mówienie oraz sztuka konwersacji
to umiejętności, które przy dobrych chęciach można
opanować w każdym wieku. Chociaż często o tym
zapominamy - właściwy sposób prowadzenia
konwersacji jest nieodłączną częścią dobrych manier.

Głównym zadaniem rozmowy jest wymiana myśli czy
spostrzeżeń. W rozmowie wyrażamy więc swoje
opinie, dowiadujemy się również, co inni mają na dany
temat do powiedzenia. Ważne, by w kontaktach
z ludźmi nie tylko mówić, ale również słuchać.
Wszystko po to, aby później ustosunkować się do
wypowiedzi innych. Umiejętność słuchania jest
nieocenioną sztuką. W praktyce oznacza nie
przerywanie rozmówcy, który akurat wypowiada się na
dany
temat,
słuchanie
z
widocznym
zainteresowaniem, potakiwanie czy reagowanie na
słowa mówiącego.
Kiedy więc będziecie rozmawiać z innymi,
pamiętajcie, że najlepszym sposobem zjednania sobie
drugiego człowieka jest wysłuchanie go.
EW

Informacje społeczne
mPOTĘGA W KAPLONOSACH

W ramach III edycji programu
grantowego mPotęga uczniowie
kl.IV-VI SP im. Jana Pawła II
w Kaplonosach zrealizowali pierwsze działanie.
Udali się do miejscowego sklepu i przeprowadzili
wywiad z panią Bożeną – ekspedientką. Na
początku pani opowiedziała o historii tego
sklepu, dawnych sposobach obliczania kwot
zakupów,
dostaw
towarów
i
kosztach
utrzymania. Uczniowie poznali również rodzaje
prowadzonej dokumentacji oraz zasadę obsługi
kasy fiskalnej. Uczestnicy projektu mieli również
możliwość praktycznego obliczania kosztów
zakupionego towaru, zamiany jednostek wagi,
jak również zapoznali się z różnymi stawkami
podatku VAT obowiązującego na określone
produkty. Dzięki pani Bożenie uzyskaliśmy
wyczerpujące informacje, które posłużą nam do
realizacji
dalszych
zadań,
tematycznie
związanych z ww. zagadnieniami.
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CO WIATR PRZYWIEJE
W dniu 26 sierpnia 2016 roku Wójt Gminy
Wyryki Andrzej Ćwirta wydał Decyzję odmawiającą
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy wiatrowej Wyryki wraz z infrastrukturą
towarzyszącą o maksymalnej mocy 54 MW na terenie
gminy Wyryki.
Wydawałoby się, że odmowa wydania decyzji
środowiskowej oznacza zakończenie postępowania,
tym bardziej, że rozebrana została także wieża
służąca do pomiaru wiatru, która stała na działce
jednego z mieszkańców Wyryk. Nic bardziej mylnego!
Zaledwie dwa tygodnie później spółka wiatrakowa
złożyła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Lublinie, o którym
pisaliśmy w poprzednim wydaniu Wyryckich Wieści.
Oznacza to, że spółka wiatrakowa nie składa
broni i temat budowy elektrowni wiatrowych w gminie
Wyryki będzie kontynuowany. Tym bardziej, że wciąż
mamy jeszcze niezamkniętą sprawę zmiany studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Wyryki, na które Wójt wydał
dotychczas 61500,00 zł z budżetu gminy. Studium,
którego jak nie było tak nie ma...
Zaznaczyć należy, że dopiero to opracowanie
kreujące politykę przestrzenną gminy, którego
ostateczny kształt ustalany jest przez Radnych Rady
Gminy, może zabezpieczyć mieszkańców przed
budową elektrowni wiatrowych. Co ciekawe,
większość z przeszło 230 wniosków do zmiany
studium
dotyczyła
odsunięcia
planowanych
elektrowni o 2000 metrów od zabudowań.

Wnioski tej treści zostały złożone na wiele
miesięcy przed decyzją Sejmu RP wprowadzającą
minimalną odległość elektrowni wiatrowych od
zabudowań mieszkalnych wynoszącą co najmniej
10-krotność ich wysokości.
Najwyższy czas, aby radni wzięli sprawy
w swoje ręce i przy bierności włodarza gminy uchwalili
studium w takim kształcie, jakiego od nich oczekują
mieszkańcy.
Opłacalność przemysłu wiatrakowego jest zależna
przede wszystkim od decyzji politycznych. Jak bardzo
dobry dla wiatrakowców jest to interes niech świadczy
przykład ze Szkocji, gdzie w dniu 7 sierpnia br. wiał
bardzo silny wiatr. W efekcie przekroczone zostało
zapotrzebowania na energię, a operator systemu
elektroenergetycznego zwrócił się do właścicieli
elektrowni wiatrowych o ich czasowe wyłączenie.
Zapłacił im za to 5,5 mln funtów! Oczywiście koszt
takiego wyłączenia finalnie pokryją konsumenci.
O tym, że wiatrakowy interes jest często
prowadzony z pominięciem społeczeństwa świadczy
przykład Parczewa, obok którego ostatnio pojawiły się
dwie elektrownie wiatrowe. Sprawa ich budowy jest
już w prokuraturze, zawiadomienia złożyli: Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz mieszkańcy.
Prokuratura bada m.in. czy nie doszło do złamania
art. 231 Kodeksu karnego, czyli do przekroczenia
uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez
funkcjonariusza publicznego.
Temat wiatraków w naszej gminie przeniósł się
także do Sądu Okręgowego w Lublinie, gdzie w dniu
13 września br. odbyła się pierwsza rozprawa,
w której stroną pozwaną jest obecny Wójt. Sprawa
jest pokłosiem słów Andrzeja Ćwirty, które jako Wójt
Gminy
wypowiadał
publicznie,
a
mających
dyskredytować uprawnienia Pani prof. Barbary
Lebiedowskiej w zakresie akustyki.
Pragniemy zauważyć, że zapewne sieć
elektrowni wiatrowych w naszej gminie już by istniała,
gdyby nie obecność objętego ścisłą ochroną
gatunkową orlika krzykliwego, która spowodowała
konieczność
przeprowadzenia
dodatkowych
obserwacji
ornitologicznych,
co
wydłużyło
postępowanie o dobre kilka miesięcy.
Również odwołania od decyzji środowiskowej
złożone przez mieszkańców wydłużyły postępowanie
o cały rok, aż do czasu wejścia w życie wspomnianej
wcześniej ustawy uniemożliwiającej budowę sieci
elektrowni wiatrowych w wersji proponowanej przez
spółkę, która jednak nie składa broni i zapewne liczy
na zmianę prawa.
W przypadku gminy Wyryki obecny Wójt
Andrzej Ćwirta od samego początku postępowania
szedł ramię w ramię z wiatrakowym biznesem, coraz
bardziej oddalając się od zwykłych mieszkańców.
Z reguły samorząd staje po stronie
społeczności, którą reprezentuje, a nie występuje
przeciwko, ignorując jej głos i postulaty.
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PIKNIK RODZINNY W SOŁECTWIE WYRYKI-ADAMPOL
2 października, w słoneczne, jesienne,
niedzielne
popołudnie
mieszkańcy
Wyryk
uczestniczyli w pierwszym Pikniku Rodzinnym
sołectwa Wyryki – Adampol.
Dla dzieci i dorosłych zagwarantowanych była
moc atrakcji m.in.: Klanzowe miasteczko zabaw,
grillowana kiełbaska, ciasta, słodycze i nagrody
w konkursach.
Ta pierwsza tego typu inicjatywa to pomysł
sołtysa i rady sołeckiej, zorganizowana dzięki
funduszowi sołeckiemu.
Zgromadziła ona bardzo wielu mieszkańców –
głównie rodziców i dzieci, ale również gości spoza
sołectwa.

Dla wszystkich obecnych znalazło się miejsce
i smakowita przekąska.
„Pozytywny odbiór spotkania integracyjnego
mieszkańców ukazał jak ważne są spotkania tego typu.
Dało ono bowiem możliwość bezpośrednich
rozmów m.in. o trudnościach i potrzebach lokalnego
środowiska.
Mamy nadzieję, że w przyszłości takie spotkania
będą powtarzane.
„Drogi są ważne, ale to nie wszystko - czasami warto się
po prostu spotkać, bliżej poznać, porozmawiać” – mówi
Radny Rady Gminy i członek Rady Sołeckiej - Mirosław
Torbicz.
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NOWE DACHY - NIE DLA WYRYK ???
Wiadomo nie od dziś, że azbest bo o nim
będzie mowa negatywnie wpływa na nasze zdrowie.
Województwo Lubelskie realizuje Szwajcarsko-Polski
Program Współpracy pt. „Pilotażowy system
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie
Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym
monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania
i unieszkodliwiania".
Nasza Gmina co prawda jest partnerem
projektu ale jakoś dziwnie cicho o tym że w ramach
tego programu można otrzymać „Nowy Dach”.
Tutaj pada pytanie - dlaczego Wójt nie
podpisał umowy współpracy na „Nowe Dachy” czyżby
w naszej gminie nie było eternitu na dachach, a może
był za bardzo zajęty wiatrakami ?

Faktem jest, że każda gmina mogła podpisać
taką umowę a mieszkańcy, których dochód na osobę
nie przekracza 514 zł w rodzinie lub 634 zł samotnie
gospodarujący i posiadają eternit na dachu mogli
dostać „Nowy Dach” ZA DARMO !
Blachodachówka, folia paroprzepuszczalna
oraz gąsiory kalenicowe to elementy dostarczane dla
uczestników, którzy zakwalifikują się do udziału
w projekcie. Właściciel budynku musiał się tylko
zatroszczyć o wykonawcę, który zamontuje nowe
pokrycie na dachu.
Ostatni nabór wniosków na dofinansowanie
nowych pokryć dachowych zakończył się 14 września
2016r - www.azbest.lubelskie.pl
Dlaczego Gmina nie podpisała umowy
współpracy? Dlaczego przeszkolony w tym projekcie
Gminny Koordynator Projektu nie udostępnia
informacji mieszkańcom ?
Na ostatniej sesji w odpowiedzi na interpelację
jednego z radnych Wójt przyznał, że nic o tym
zadaniu nie wie.
Co zostało z obietnic przedwyborczych Wójta,
który obiecał wyciągać wszystkie możliwe środki
z programów unijnych ?
Może Wójt nie chce się przemęczać - bo
jednak trochę czasu trzeba na to poświęcić –
„Pospolita Bezczynność bije po oczach”.
Nawet jeśli tylko kilka rodzin skorzystałoby
z tego projektu, to zawsze tym kilku rodzinom byłoby
lżej.
Pytań dużo a eternit na dachach jak leżał tak
leży - Nowe Dachy nie dla Wyryk ???
AM

WAŻNE WYDARZENIE I …. PEWNA MYŚL
14 Września, w święto Podwyższenia Krzyża
Świętego przy kaplicy w Wyrykach poświęcono nowy,
kamienny krzyż wybudowany staraniem mieszkańców
Wyryk.
Poświęcenia
krzyża
w obecności ks. kan. Stanisława Dzyra oraz
ks. Henryka Kalitki dokonał ks. Jarosław Sutryk –
obecny proboszcz naszej parafii.
Nowy krzyż stanął dokładnie w miejscu
poprzedniego, drewnianego, który został ustawiony
przed 33 laty na pustym wówczas placu
poświęconym pod budowę kaplicy.
Obok krzyża, niejako w jego cieniu, ułożony
został kamień z tablicą upamiętniającą datę
zasadzenia
dębu
poświęconego
pamięci
ks. Marcelego Weissa – bohatera i męczennika
naszej ziemi.
Ksiądz Marceli Weiss zginął w dniu 14 stycznia
1940 roku stając w obronie wiary, polskości
i wyznawanych wartości oraz świątyni, która
niespełna 2 lata wcześniej została wybudowana
wysiłkiem wiernych Kościoła Katolickiego.

Postawa kapłana – bohatera i męczennika jest
godna wszelkiej pamięci, czci i szacunku.
I tutaj zrodziła mi się myśl, by w sytuacji reformy
systemu edukacji, gdy nasza miejscowa szkoła, która
na powrót stanie się szkołą powszechną nosiła imię
autentycznie żyjącego na naszej ziemi bohatera
i męczennika - wzoru do naśladowania.
Z
całą
pewnością
znajdziemy
wśród
historycznych wydarzeń i ludzi innych bohaterów
znanych i zasłużonych dla naszej ziemi np. Żołnierzy
Wyklętych – "Żelaznego" i "Jastrzębia" – braci
Taraszkiewiczów, których bohaterstwo również
zasługuje na uwagę, podziw i szacunek.
Bez względu na to, jakie imię będzie nosić
szkoła, najwyższy czas na to, by wymazać z pamięci
dawnego patrona Bolesława Kotnarowskiego komendanta powiatowego MO, by w 2019 roku, czyli
po całkowitym wygaśnięciu gimnazjów, Szkoła
Powszechna w Wyrykach nosiła imię, które będzie jej
chlubą.
Mirosław Torbicz
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LIST DO REDAKCJI
W ostatnich miesiącach dużo mówiło się
o ofertach pracy na stanowiska w Urzędzie Gminy
w Wyrykach. Wszyscy wiemy, że braki kadrowe
znacznie utrudniają załatwienie jakiejkolwiek sprawy
w urzędzie. A ostatnie konkursy na stanowiska pracy
i ich rozstrzygnięcie budziły i wciąż budzą żywe
emocje.
Poniżej przedstawiamy List do redakcji, który
bardzo dokładnie opisuje w jaki sposób odbywał się
już siódmy nabór na stanowisko sekretarza w UG
w Wyrykach.
Wnioski nasuwają się same…
Zwracamy
jednak
uwagę
na
problem
i zachęcamy Czytelników do odpowiedzi na pytanie:
Jakie są motywy działania urzędników?

b)
wskazanie minimalnej długości uwięzi dla psa
bądź dopuszczalnego
czasu trzymania psa na
uwięzi należą raczej do pytań mających na celu
doprowadzenie do nierozstrzygnięcia postępowania,
niż sprawdzenie kompetencji kandydata na stanowisko
sekretarza gminy.
5.
Test wiedzy zawierał błędy w postaci bądź to
istotnych literówek (np. dot. kolejności zawartych
odpowiedzi), bądź stosowania parafrazy przepisów
prawa, zniekształcającego jasność intencji autora
pytań, a tym samym niejednoznaczność poprawnej
odpowiedzi. Trudno tu mówić o przypadkowych
błędach.

Test zawierał 99 pytań, co jest niespotykanym
List do redakcji - Wójt Gminy Wyryki będzie się 6.
na
tego
rodzaju postępowaniach. Zwykle stosuje się
dalej „męczył” bez sekretarza
testy jednokrotnego wyboru obejmujące 20 do 30
Postępowanie dotyczące naboru na wolne pytań.
stanowisko urzędnicze „Sekretarz Gminy Wyryki
Jedyny
uczestnik
postępowania,
po
w Urzędzie Gminy Wyryki” ogłoszone w maju br.
przeprowadzone zostało z naruszeniem prawa na zakończonym pisaniu testu, poprosił o możliwość
wykonania
własnym
sprzętem,
fotokopii
każdym etapie postępowania.
z
dokumentów:
treść
pytań
i
arkusz
odpowiedzi.
1.
Nie został upubliczniony regulamin naboru
obowiązujący w Urzędzie, a co za tym idzie, Odmówiono mu takiej możliwości, wskazując iż „(…)
uczestnicy postępowania nie znali stosowanych zachodzi uzasadnione podejrzenie, że treść pytań
zostanie upubliczniona i nie będzie mogła być
metod i technik naboru,
2.
Przed
zakończeniem
postępowania wykorzystana do ponownych postępowań (…)”.
upubliczniono w lokalnej prasie (Super Tydzień Argumenty przedłożone na piśmie wskazujące, że
Chełmski z dnia 13.05.2016) komunikat, iż nie wykonanie kopii ma służyć jedynie możliwości kontroli
rozstrzygnięto naboru, gdyż jedyny kandydat, który nad prawidłowością sprawdzenia napisanego testu
złożył ofertę nie spełnił wymogów formalnych. Po w związku z istniejącymi błędami w jego treści, nie
wysłanym przez kandydata wniosku o wskazanie zostały uwzględnione.
Ostatecznie na pisemny wniosek, po trzech
uchybień w złożonej ofercie, okazało się po kilku
tygodniach
przekazano kopię testu, a po blisko
dniach, że na BIP pojawiła się informacja, iż na liście
miesiącu
od
dnia jego pisania, przekazano mailową
kandydatów widnieje jedna osoba spełniająca jakoby
informację,
iż
kandydat nie został wybrany na
kryteria naboru i postępowanie toczy się dalej.
stanowisko
sekretarza,
gdyż w procedurze naboru nie
3.
Przeprowadzony, w ramach postępowania,
uzyskał
60%
punktów.
Jak i za co punktowano nie
w dniu 24.06.2016 r. test wiedzy został przygotowany
wiadomo
do
dzisiaj,
ale
wiadomo, że gdyby test był
z naruszeniem zasady otwartości i konkurencyjności,
gdyż nie określał zasad punktowania udzielonych przygotowany bezbłędnie i oceniany zgodnie z zasadą
odpowiedzi przy zastosowaniu testu wielokrotnego przypisaną dla testów wielokrotnego wyboru, to
wyboru.
Tych zasad nie potrafił też wyjaśnić udzielone odpowiedzi wskazywałyby na ok. 65%
pracownik nadzorujący przebieg testu. Nie określono poprawnych.
Znamy zatem przyczynę prowadzonego po raz
też minimalnego progu punktowego, który kwalifikował
siódmy
naboru i raczej trudno liczyć, iż ktokolwiek
kandydata do dalszego etapu postępowania.
4.
Przeprowadzony test wiedzy wykraczał poza w przyszłości będzie w stanie sprostać wymaganiom
zakres związany z ogłoszonymi wymaganiami, tymi wójta. Tak więc przyjdzie mu „męczyć” się w tym
niezbędnymi jak i dodatkowymi jakie stawiano urzędzie do końca kadencji, bez wymaganego prawem
kandydatom. Dla przykładu, w teście było wiele pytań wsparcia urzędniczego, jakim byłby sekretarz gminy.
szczegółowych np. z prawa łowieckiego czy ustawy
Komentarz Redakcji: Należy zwrócić uwagę, że
o ochronie zwierząt. Pytania na poziomie:
a)
wskazanie właściwego liczbowo wskaźnika o pracę na odpowiedzialnym stanowisku ubiegają się
przeliczeniowego równowartości pieniężnej kwintala ludzie mądrzy. Udowadnianie im, że tacy nie są, jest
żyta, mnożonego przez ilość hektarów obwodu taktyką niszczenia konkurencji i zagrożenia. Wobec
łowieckiego, przy wyliczaniu wysokości czynszu za tego: Co takiego jest do ukrycia, że wszystko co może
służyć rozwojowi jest niszczone?
dzierżawę tego obwodu, czy
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BIBLIOTEKA INSPIRACJI – INSPIRUJE DO DZIAŁANIA
Upłynęło już kilka miesięcy, kiedy Biblioteka
Inspiracji rozpoczęła swoją działalność w nowej
siedzibie. Przez ten czas wydarzyło się bardzo dużo
dobrego i uznaliśmy, że należy się tym pochwalić.
O tym, co się zadziało od lutego do kwietnia b.r.
informowaliśmy w poprzednim numerze naszego
czasopisma. Teraz przedstawię, jak bogatą ofertę
zaproponowała biblioteka swoim mieszkańcom od
wakacji do października oraz co nas czeka
w najbliższym czasie. Więc po kolei....
W dniach od 27 czerwca do 1 lipca br. gościliśmy
„Poleskie Rowerowe Safari”- 13 osobową grupę
dzieci i młodzieży z powiatu włodawskiego, w tym
także z naszej gminy. Na przełomie czerwca i lipca
odbyły się warsztaty taneczne prowadzone przez
Pana Sebastiana Jakimiuka, nauczyciela tańca
z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie. Także
w lipcu odbyły się wakacyjne warsztaty tańca Funky
Jazz. Młodsza i starsza grupa uczyła się tańca
z Panią Renatą Jakimiuk
również MDK
we
Włodawie. W niedzielę 10 lipca br. w sali
wielofunkcyjnej biblioteki miały miejsce uroczystości
Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego par
z terenu Gminy Wyryki. Jubilaci zostali odznaczeni
medalami
przez
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP
medalami za „Długoletnie pożycie małżeńskie”
dokonał Wójt Gminy Wyryki w asyście Kierownika
USC w Wyrykach. Od 11 lipca do 17 sierpnia 2016 r.
trzy razy w tygodniu po 2 godziny odbywały się
zajęcia podczas których młodzież i dzieci mogli
korzystać ze wszystkich atrakcji nowoczesnej
pracowni komputerowej. Do zabawy udostępniono 10
komputerów typu All-in-One z dużym dotykowym
ekranem.
W dniu 3 sierpnia br. gościliśmy Panią
Magdalenę Lipiec-Jaremek, redaktora Radia Lublin
oraz przedstawicieli Nadleśnictwa Włodawa. Audycję
radiową można było wysłuchać w piątek 5 sierpnia o godz. 9.00.

Następnego dnia, tj. 4 sierpnia odbyły się
pierwsze warsztaty organizowane w ramach
projektu ,,Zaczarowane Polesie” realizowanego
w
partnerstwie
pomiędzy
Stowarzyszeniem
,,Ad-Astra”, Gminną Biblioteką Publiczną w Wyrykach
i Zespołem Szkół we Włodawie.

Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy wykonywali
figurki z gipsu. Z kolei 9 sierpnia br. odbyły się warsztaty
„Klucz integracji - dawne potrawy”. Od 22 do 26 sierpnia
dzieci i młodzież uczestniczyli w warsztatach
informatyczno-radiowych pod hasłem „Od pomysłu do
audycji", których celem było zapoznanie uczestników
z narzędziami technologii informacyjnej do rejestracji
dźwięku oraz niezbędnego oprogramowania do obróbki
materiału dźwiękowego. Młodzi dziennikarze pracowali
nad zmontowaniem słuchowiska – bajki „Szewczyk
dratewka”. Warunki do nagrania bajki w bibliotece były
bardzo dobre, a to dlatego, że mamy studio nagrań.
Uczestnicy sami wybrali podkłady muzyczne oraz efekty
dźwiękowe do bajki.
Każdy z nich przygotował swoją wersję słuchowiska.
Uruchomiona została również czasowa stacja radia
internetowego. Wszyscy spróbowali swoich sił jako
spikerzy radiowi nadając na żywo przygotowany przez
siebie program. W sierpniu odbyły się także warsztaty
Carvingu. Zajęcia poprowadził szef kuchni restauracji
Piano w Lublinie – Pan Piotr Huszcz, wszystko
w ramach projektu „Zaczarowane Polesie” .

Wrzesień
rozpoczęliśmy
biorąc
udział
w ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania której
celem jest popularyzacja czytelnictwa i wzmocnienie
poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt
z największymi dziełami polskiej literatury. W słoneczne
sobotnie przedpołudnie rozpoczęliśmy czytanie "Qvo
Vadis". Już 5 września w kuchni biblioteki rozpoczęło
się długo oczekiwane gotowanie obiadów dla uczniów
z Zespołu Szkół w Wyrykach. Teraz nasze dzieci mają
możliwość spożywania posiłków w komfortowych
warunkach, jakie zapewnia im sala wielofunkcyjna
biblioteki. Od 6 września, w każdy wtorek o godz.14.00
odbywają
się
zajęcia
informatyczno-medialne.
W zajęciach biorą udział dzieci uczące sięw Wyrykach
i Kaplonosach. Należy dodać, że w nowoczesnej
pracowni komputerowej odbywają się też lekcje
z informatyki dla uczniów z Zespołu Szkół w Wyrykach.
W dniach 6 i 7 września br. odbyły się kolejne warsztaty
z Carvingu, a 8 września - pierwsze z czterech
zaplanowanych warsztatów śpiewu tradycyjnego.
Prowadziła je Pani Agnieszka Szokaluk-Gorczyca –
śpiewaczka, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiego
Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie. Do Wyryk
przyjechała by doskonalić umiejętności śpiewacze pań
z zespołu Swańki oraz innych osób - sympatyków
zespołu i biblioteki.
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Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Włodawa,
od września realizujemy projekt ,,Przestrzeń Dobrego
Kina”. Projekcje filmów odbywają się w sali
wielofunkcyjnej w każdy piątek o godzinie 17.30.
Na wszystkie seanse wstęp jest wolny. Serdecznie
zapraszamy!

W dniu 28 września 2016 r. odwiedziły
Bibliotekę Inspiracji Panie bibliotekarki z powiatu
janowskiego. Październik rozpoczęliśmy kolejnymi
warsztatami „Gipsowe figurki”, a dwa dni później odbyły
się warsztaty pt. „Torcik na urodzinki, wypiek
i dekoracja”. Także w bieżącym miesiącu nawiązaliśmy
współpracę z firmą Lerni, dzięki której uzyskaliśmy
bezpłatny dostęp do kursów językowych: angielskiego
(w tym angielskiego biznesowego), niemieckiego,
francuskiego,
hiszpańskiego
i
włoskiego,
przeznaczonych dla dorosłych, a także dla dzieci od
10 roku życia. Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy do Biblioteki w celu aktywowania dostępu.
W dniu 6 października gościliśmy w naszej
bibliotece
wychowawców,
opiekunów
oraz
przedszkolaki
z
Punktu
Przedszkolnego
w Kaplonosach,

We środę 14.09.2016 gościliśmy wielu
kapłanów, którzy spotkali się z mieszkańcami Wyryk
z racji uroczystości 30-rocznicy poświęcenia kaplicy
w Wyrykach.

Następnego dnia tj.15.09 odbyła się projekcja filmu
„Czy naprawdę wierzysz?”, a w tym samym czasie
w centralnej przestrzeni biblioteki zebrały się dzieci,
gdzie miały okazję posłuchać powieści pt. „Nie tak jak
u zbójców”. Zaś w sobotę 17.09 odbyły się warsztaty
plastyczne dla najmłodszych.
Dzieci
odkryły
w
sobie
talenty plastyczne i wyszły z zajęć z
pięknie
wykonanymi
anielskimi
lampionami.
A wszystko to działo się w ramach Tygodnia
Wychowania w Parafii Lubień, którego tematyka
ściśle była związana z krzyżem.
W dniach 18 i 19 września br. odbyły się
ostatnie warsztaty z Carvingu. Tym razem uczestnicy
rzeźbili w kalarepie, papryce chili, buraku czerwonym,
melonie, dyni i marchewce.
W dniu 21.09.2016 r. odbyły się kolejne
warsztaty z cyklu „Klucz integracji - dawne potrawy”,
a już 22 września br. odbyło się spotkanie
informacyjno-szkoleniowe przeprowadzone przez
LGD „Poleską Dolinę Bugu”.

W dniach 12 i 14 października w sali
wielofunkcyjnej biblioteki nauczyciele i uczniowie
z Zespołu Szkół w Wyrykach zorganizowali
okolicznościową akademię.
Obecnie w przestrzeni biblioteki obejrzeć można
wystawę obrazów udostępnioną Bibliotece przez
Nadleśnictwo Włodawa oraz prac powstałych w ramach
projektu pt. "U źródła – szlakiem przydrożnych krzyży
i kapliczek". Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w czytelniczym konkursie wiedzy pod nazwą „Kończ
waść! Wstydu oszczędź!”
W dniu 27 października
o godz.9.30 zapraszamy na konferencję ,,Czytać każdy
może…Upowszechnianie
czytelnictwa,
rozwijanie
kompetencji
czytelniczych
wśród
dzieci
i młodzieży" zorganizowaną we współpracy z Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną we Włodawie. Także
już niebawem zaprosimy do biblioteki starsze pokolenie
mieszkańców gminy Wyryki i zaproponujemy im
ciekawą ofertę w ramach ,,Akademii Seniora”.
Cieszę się, że nasza biblioteka inspiruje,
zachęca do działania i współpracy z nami coraz więcej
osób i instytucji. Taki jest przecież cel i przesłanie
projektu, który realizujemy.
Hanna Czelej
Dyrektor GBP w Wyrykach
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okiem radnego
SŁOWO WSTĘPNE
Nazywam się Mirosław Torbicz. Jestem radnym z miejscowości Wyryki – Adampol.
Jestem również prezesem Stowarzyszenia "Koalicja Kulturalna" w Wyrykach, które
jest wydawcą niniejszego czasopisma. W szóstym już wydaniu kwartalnika dzielę
się z Państwem moimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy Rady Gminy, pracy
Urzędu Gminy, pracy obecnego Wójta.

PODZIĘKOWANIE
W tym miejscu pragnę podziękować Pani
Skarbnik oraz Radnym Rady Gminy Wyryki za
umożliwienie realizacji spotkania integracyjnego
mieszkańców w sołectwie Wyryki – Adampol.
To dzięki Pani Skarbnik we wrześniu
w propozycji zmian w budżecie gminy zapisana
została kwota, która umożliwiła zaproszenie
profesjonalnych animatorów Klanzy z Lublina, którzy
uatrakcyjniali czas najmłodszym mieszkańcom Wyryk.

Dziękuję również wszystkim Radnym, którzy
poparli proponowaną zmianę i dzięki temu umożliwili
mieszkańcom po raz pierwszy spotkanie w takiej
formie.
Plac zabaw w Wyrykach – Adampol po raz
pierwszy miał tylu gości, którzy zgodnie orzekli, że
zorganizowany przez sołtysa i radę sołecką
Wyryk – Adampol Piknik Rodzinny był bardzo udany,
potrzebny i powinien być powtarzany.

PIERWSZY KROK
W lipcu br. przewodniczący Rady Gminy Piotr
Horszczaruk zrobił samodzielnie pierwszy krok i po
raz pierwszy odważył się samodzielnie, bez ingerencji
Wójta, poprowadzić obrady. Gratuluję! Nareszcie!
Postanowił nawet odebrać Wójtowi głos, gdy
ten usiłował zabrać go poza kolejnością, a następnie
udzielił głosu Pani Hannie Czelej – Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wyrykach. Wójt Andrzej Ćwirta
obraził się i demonstracyjnie opuścił salę obrad
zaledwie po kilku minutach od rozpoczęcia sesji.
Reakcja radnych mogła być tylko jedna – wniosek
o obniżenie wynagrodzenia. Do wniosku o obniżenie
wynagrodzenia dołożył się sposób postępowania
Wójta z Panią Hanną Czelej – wobec braku
jakichkolwiek argumentów Wójt stwierdził, że zwalnia
Panią Dyrektor.
Kolejnym argumentem było uznanie za
zasadną skargi na bezczynność Wójta. Wprawdzie
uchwała o obniżeniu wynagrodzenia została uchylona

przez organ nadzoru, ale jej wnioskodawcy już ją
poprawili i zapewne wkrótce ponownie przedłożą
radzie.
W dniu 25 lipca br. Rada Gminy jednogłośnie,
przyjęła stanowisko w którym wyraziła swoją
dezaprobatę dla czynności podjętych względem Pani
Dyrektor Biblioteki pisząc między innymi: "Rada
negatywnie opiniuje wszczęte przez Wójta Gminy
Wyryki postępowanie prowadzące do zwolnienia Pani
Hanny Czelej ze stanowiska Dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wyrykach, wyrażone opinie
i zarzuty w stosunku do Pani Dyrektor uważa w całości
za bezzasadne."
Podjęte przez Radnych radykalne działania
odniosły pozytywny skutek – Pani Hanna Czelej nadal
z powodzeniem pełni swoją funkcję, na którą w pełni
zasługuje.
Dzięki
swojemu
zaangażowaniu
i determinacji zagospodarowała przestrzeń budynku na
wykończenie którego przez lata nikt nie miał pomysłu.

W OPARACH ABSURDU
We wrześniu obecny Wójt Andrzej Ćwirta
zdecydował o zamknięciu parkingu przy Urzędzie
Gminy. Podobno dlatego, że się kurzyło i były skargi
mieszkańców.
Moim zdaniem jest to kolejny etap konfliktu
pomiędzy włodarzem gminy a właścicielem sklepu,
który znajduje się w pobliżu urzędu.
Kilka miesięcy temu właściciel sklepu stracił
koncesję na sprzedaż alkoholu, ponieważ okazało
się, że sklep jest zbyt blisko punktu przedszkolnego.
Jak wiadomo oba obiekty funkcjonują obok siebie
przez kilka lat i wszystko było OK.

W listopadzie ubiegłego roku obecny Wójt
przekonał większość Radnych Rady Gminy do
podjęcia uchwały o zmianie sposobu obliczania
odległości od punktów sprzedaży alkoholu do obiektów
chronionych, o tym, że sprawa bezpośrednio dotyczy
wspomnianego sklepu nie wspomniał nic...
Właściciel sklepu domaga się zmiany uchwały,
złożył już wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
w niekorzystnej dla niego uchwale, co ciekawe termin
wpływu wezwania oraz termin zamknięcia parkingu są
bardzo, bardzo zbliżone.
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Panowie się spierają a tracą mieszkańcy gminy,
którzy przyjeżdżając czy to do urzędu, ośrodka
zdrowia, przedszkola, czy też choćby wspomnianego
sklepu nie mogli przez kilka tygodni korzystać
z parkingu.
O tym jak tak absurdalna decyzja wygląda
oczami osób przyjeżdżających spoza terenu gminy
lepiej nie wspominać.
Uważam, że ta decyzja była przejawem zwykłej
złośliwości i z
całą pewnością
było
wiele
innych

rozwiązań
nie
stwarzających
utrudnień
dla
mieszkańców.
Sprawa tego konfliktu ma już również wymiar
finansowy, bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny
postanowił we wrześniu br. wymierzyć Wójtowi Gminy
Wyryki grzywnę w wysokości 1000 złotych z tytułu
nieprzekazania skargi w terminie.
Otóż
skarga
właściciela
sklepu
została
przekazana do Sądu po 11 miesiącach !!!

SKARGI MIESZKAŃCÓW
W ostatnich miesiącach Radzie Gminy
kilkakrotnie przedstawiano do rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Wyryki Andrzeja Ćwirty.
Skargi dotyczyły m.in.: nieprawidłowości przy
organizacji konkursów na wolne stanowiska pracy
w Urzędzie Gminy, nieudzielania odpowiedzi na
pisma, czy odmowy wpisania na listę osób
zainteresowanych instalacjami solarnymi. Te skargi
zostały przez większość sprzyjających Wójtowi
radnych uznane w całości za bezzasadne (wyjątek
stanowi jedna skarga na działalność, a raczej
bezczynność Wójta, która została uznana za
zasadną).
Chcę zwrócić uwagę, że wszystkie uchwały
w sprawie uznania zarzutów za bezpodstawne zostały
przygotowane przez obecnego Wójta, który był
niejako sędzią we własnej sprawie.

Wielokrotnie
zwracałem
uwagę
na
niestosowność takich działań. Wielokrotnie też
wnioskowałem o to, by postępowanie wyjaśniające
w sprawie każdej ze skarg prowadziła Komisja
Rewizyjna Rady Gminy (a nie sam zainteresowany),
która też powinna przygotować projekt uchwały.
Uważam, że projekty uchwał były przygotowane
niedbale i w uzasadnieniach nie zawierały wykładni
obowiązujących przepisów, a jedynie subiektywne
odczucia
obecnego
Wójta
względem
jego
adwersarzy.
Najwyższy czas na zmianę sposobu pracy Rady
Gminy w zakresie rozpatrywania skarg, bowiem to
Rada podejmuje stosowne uchwały, a jej
przewodniczący udziela ostatecznej odpowiedzi
osobom skarżącym.

SESJA DLA KAŻDEGO
Zapraszam wszystkich do bezpośredniego
udziału w sesjach Rady Gminy.
Już za dwa lata będą kolejne wybory, warto
więc na własne oczy zobaczyć i na własne uszy
usłyszeć, którzy z radnych aktywnie pracują na rzecz
mieszkańców, a którzy przychodzą tylko podnieść
rękę "kiedy trzeba" i pobrać "trzy stówki" diety.
Sesje Rady Gminy są jawne, przyjść na nie
może każdy.

Po raz kolejny zapraszam wszystkich do
współpracy ze mną – Wasze prośby są dla mnie
bardzo ważne, składam interpelacje, zapytania
o udzielenie informacji publicznej oraz wnioski do
budżetu, przygotowuję również stosowne projekty
uchwał.
Urząd Wójta jak i Rada Gminy, to instytucje,
które mają służyć mieszkańcom, a nie mówić im co
jest dla nich najlepsze i decydować za mieszkańców,
zamiast wspólnie z mieszkańcami.

PODSUMOWANIE
Szanowni
czytelnicy
Wyryckich
Wieści.
Uważam, że nadchodzi czas na zmianę wizerunku
naszej gminy.
Uważnie obserwuję sposób zarządzania gminą
przez obecnego włodarza i stwierdzam, że swą
politykę opiera on na kreowaniu konfliktów, coraz
bardziej traci kontakt z mieszkańcami i często
zachowuje się niczym dyktator, który nie toleruje
innego zdania. Swoją energię skupia na "walce
z wiatrakami" oraz kreowaniu konfliktów a to
z opozycją, a to ze szkołami, czy też najnowszy –
z biblioteką.

Skuteczne inicjatywy, które przez ostatnie dwa
lata podejmowałem pokazały, że tylko aktywny
udział we władzach samorządowych daje realny
wpływ na rozwój społeczności lokalnych.
Dziś jestem przekonany, że chcąc służyć
społeczności i dążyć do rozwoju naszej małej
ojczyzny powinienem podjąć kolejny krok...
Mirosław Torbicz
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..kącik kulinarny, ..porady, ..ze świata
COŚ SŁONEGO I SŁODKIEGO
ale równie pysznego poleca Walentyna Kuszpa z Kaplonos
Palcówka - wyśmienita kiełbasa palcem
Trud i cierpliwość się opłaca, bo swojska
napychana
palcóweczka nie ma sobie równych. Po prostu
Składniki: 2,5 kg łopatki; 25 dag słoniny; palce lizać !!!
1 główka czosnku; łyżka gorczycy; łyżka pieprzu
(ziołowego); sól do smaku, jelita, kawałek rózgi.
Wykonanie: Łopatkę kroimy w drobną kostkę,
słoninę też. Czosnek rozcieramy z solą.
Wszystko przekładamy do miednicy i dodajemy
przyprawy. Wyrabiamy pół godziny. Zrobić z rózgi
pętelkę i obwiązać końcówkę jelita. Napychać
palcem.
Wersję współczesną bardzo łatwą należy
delikatnie nakłóć, ułożyć w brytfannie i piec
w piekarniku przez około godzinę.
Wersja dla koneserów wiejskiego jadła –
to wędzenie w wędzarni na zimnym dymie.
Wersja dawna - to suszenie przy piecu lub
kaloryferze.

CYTRYNOWIEC
Na początek należy upiec biszkopt. Mój
przepis: 4 jaja, 20 dag cukru, 1 szkl mąki,
1łyżeczka proszku do pieczenia. Białka ubijamy
na sztywno, powoli dodajemy cukier i i żółtka,
mąkę i proszek do pieczenia. Delikatnie
mieszamy i pieczemy.
Masa
cytrynowa:
2
budynie
śmietankowe, 1 kostka margaryny lub masła, 3/4
szkl cukru kryształu. 3 żółtka, 3 cytryny, 1,5 łyżki
mąki pszennej, 1 łyżka ziemniaczanej oraz
1 cukier waniliowy.
Wycisnąć sok z cytryn i uzupełnić wodą do 2,5
szklanki. Przelać do garnka i zagotować razem
z cukrem. W 1/2 szklanki wody roztrzepać budyń,
żółtka, mąkę pszenną i ziemniaczaną. Połączyć
z gotującą się wodą z sokiem z cytryn i ugotować
jak budyń. Po wystygnięciu zrobić masę - utrzeć
masło i stopniowo dodawać budyń.
Masa śmietankowa: 0,5 litra śmietany
kremówki, 1 łyżka cukru pudru, 4 łyżeczki
żelatyny rozpuszczonej w 1/3 szklanki wody.
Śmietanę ubić, dodać cukier i na końcu
rozpuszczoną żelatynę.
Pozostałe składniki: puszka ananasów
lub brzoskwiń, 2 duża paczka herbatników.

Ciasto układamy w kolejności: biszkopt,
masa cytrynowa, ananasy (lub brzoskwinie),
masa śmietankowa,
herbatniki,
lukier
cytrynowy lub polewą czekoladową.
Rada: biszkopt można nasączyć, do masy można
użyć śmietany 18%, owoce dodać opcjonalnie –
jeśli wolicie by ciasto było bardziej soczyste.
Wykonanie trochę pracochłonne, ale dla
smaku warte fatygi.
Z pełną odpowiedzialnością polecam:
Walentyna Kuszpa
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ALGIERIA … OD KUCHNI
Algieria jest ogromnym krajem (o powierzchni
2 381 741 km2 ), w którym stykają się kultury:
berberska, arabska i turecka. Z tego zetknięcia
wynikają różnice w sposobie przygotowania i podania
tych samych dań. Kuchnia algierska oferuje wiele
wariacji kulinarnych w zależności od sezonu
i regionu, lecz przyznać trzeba jej specjały nie są
znane, ani popularne na świecie.
Wszechobecnym
daniem
jest
kuskus
podawany na wiele sposobów , bardzo często
z gotowanymi na parze warzywami :
zielonym
groszkiem, ciecierzycą, bobem, białą rzepą, zieloną
lub suchą fasolą; a także z rodzynkami. Kuskus jada
się także z twarogiem albo zsiadłym mlekiem, lub
z sosami przygotowanymi z warzyw cytowanych
powyżej. Kuchnia algierska jest przebogata
w gulasze, do których używa się warzyw świeżych lub
suszonych w zależności od sezonu.

Zimą królują soczewica, ciecierzyca, sucha
fasola z których sporządza się gorące, dobrze
przyprawione , wręcz bardzo pikantne potrawy. Poza
zimą dominują gulasze ziemniaczane, koper, świeża
fasola wraz ze strąkami, bób, zielony groszek,
nadziewane warzywa jak: ziemniaki, papryka, cukinia,
fenkuły; oprócz tego klopsy mięsne, oliwki w wielu
postaciach, oraz wiele innych potraw.
Wśród zup najpopularniejszą jest Chorba Frik
( chorba = zupa), którą przygotowuje się z kaszą , jest
odpowiednikiem polskiego krupniku i jada się ją
z
roladkami
przygotowanymi
z
ciasta
filo
wypełnionymi
według
uznania
mięsem
lub
tuńczykiem, jajami, serem. Inne ulubione zupy to
warzywne zupy z dodatkiem soczewicy lub fasoli.
O kuchni można pisać dużo. Poprzez ten artykuł
przekazałem informację, wielka szkoda że nie mogę
przekazać smaku .
Ahmed – Algierczyk z Wyryk

KOMIN PRZED ZIMĄ
Czasem o czyszczeniu komina przypominamy
sobie jak coś się stanie - wybuchnie pożar albo ktoś
zaczadzieje - ludzie wpadają w panikę i przypominają
sobie o tej konieczności. Kominiarza wzywa się też
wtedy, gdy nie można rozpalić w piecu, bo komin jest
zapchany.

Dla własnego bezpieczeństwa i własnej wygody
chociaż raz w roku przed sezonem grzewczym powinno
się poprosić kominiarza o przejrzenie urządzeń,
przeczyszczenie ich, przygotowanie do sezonu. Nie
wtedy, gdy już rozpocznie się czas palenia i okaże się,
że urządzenie jest niesprawne albo, że zapaliły się
w kominie sadze lub osad smolny. Należy to zrobić
wcześniej przed rozpoczęciem grzania.
Ludzie palą w piecach czym się da - starymi
meblami, różnymi odpadami. Powstałe po ich spaleniu
substancje osadzają się w przewodach kominowych
i zatykają je. Często są to substancje łatwopalne
i nierzadko bywają źródłem pożarów.

OGŁOSZENIE
WYŚMIENITE SĘKACZE NA KAŻDĄ
PIĘKNE, SMACZNE I TANIE tel. 500402664
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane
i przepisami o ochronie przeciwpożarowej przewody
dymowe - bez względu na rodzaj stosowanego
urządzenia (piec kaflowy, centralnego ogrzewania,
kominek itp.) i wykorzystywanego w nim paliwa
(węgiel, koks, drewno, trociny, wszelkie kostki
opałowe) - powinny być poddawane okresowym
przeglądom i czyszczeniu co najmniej 4 razy w roku.
Przewody spalinowe od urządzeń gazowych,
olejowych - należy przeglądać dwa razy do roku.
Przeglądy urządzeń wentylacyjnych muszą być
przeprowadzane
przynajmniej
raz
w
roku.
W budynkach administrowanych przez spółdzielnie
i różnych zarządców te przepisy są przestrzegane,
a terminy dotrzymywane. Właściciele domów
jednorodzinnych
rzadko
przestrzegają
tego
obowiązku.

OKAZJĘ
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Humor
☺
Mąż pyta żonę
- Kochanie, w jaki strój mam się przebrać, żeby nikt
mnie nie poznał na balu ?
Żona odpowiada
- Nie musisz się w nic przebierać. Tylko nie pij na
balu, to na pewno nikt Cię nie pozna.
☺
Blondynka jedzie zdenerwowana zygzakiem po ulicy.
Zatrzymuje ją drogówka.
- Co pani wyprawia? - pyta policjant.
- Proszę pana - mówi zdesperowana. Jadę sobie, a tu
nagle drzewo mam przed sobą. To skręcam, ale
znowu jakieś drzewo, skręcam i cały czas widzę
jakieś drzewa.
Facet zagląda do auta kobiety:
- Proszę wyjąć choinkę zapachową, to wszystko
będzie w normie.

☺
Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie.
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie.
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się,
sapią. Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą
wejść.
- Uuuf, weszły!
Pani siedzi, dyszy, a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki.
Pani niebezpiecznie zwężały się oczy. Odczekała i
znowu szarpie się z butami ... Zeszły!
Na to dziecko:
- Bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je
nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż
przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku
wciągnąć buty. Wciągają, wciągają, weszły!.
- No dobrze, - mówi wykończona pani - a gdzie masz
rękawiczki?
- W bucikach.
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