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Z życia Gminy
1. W dniu 7 czerwca 2013 r. Pan Antonik Leon i syn Adam złożyli
do urzędu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod
nazwą „Budowa stacji płynnych i gazowych w Ostrowie
Lubelskim. Stosownie do wymogów art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko( Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) burmistrz
wystąpił z wnioskiem do regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Lublinie oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lubartowie o wydanie opinii co do
konieczności przeprowadzenia procedury oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. W dniu 10 czerwca 2013 roku zawarta została umowa
pomiędzy Gminą Ostrów Lubelski i spółką cywilną „Koprowski
– Nowicki”, 62-500 Konin, ul. Kleczkowska 16. Podstawą
prawną do jej zawarcia jest art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 z późn. zm.) oraz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XXV/148/13 Rady
Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 15.03.2013 roku.
Przedmiotem umowy jest ustalenie zakresu i szczegółowych
warunków przebudowy odcinka ok. 120 mb drogi gminnej
103591 L (ulica Nowy Świat) w Ostrowie Lubelskim,
spowodowanej inwestycją niedrogową, określonej w planie
zagospodarowania przestrzennego, które Inwestor zobowiązał
sie wykonać własnym staraniem i na własny koszt.
3. W dniu 13 czerwca wp ł yn ęł o pismo z Urz ę du
Marszałkowskiego informujace o, iż na podstawie uchwały Nr
CLXXVIII/3679/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 28 maja 2013 r. nasz wniosek pt. „Ochrona środowiska
naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie
odnawialnych ź róde ł energii” zosta ł wybrany do
dofinansowania w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna
środowisku RPO WL 2007-2013. Kwota dofinansowanioa
wynosi 6 048 494,17 zł i stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych
projektu. Zobowiazani jesteśmy do złożenia w terminie 3 m-cy
dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy.
4. W dniu 18 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie
wykonanej ptrzez
Ścieżki Przyrodniczej „BOBRÓWKA”
Nadleśnictwo Parczew. Obiekt ten stanowi element regulacji
ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 „Lasy
Parczewskie”. Inwestycja mogła być zrealizowana dzięki
wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie.
5. Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce obowiązują nowe zasady
gospodarki odpadami. Aktem prawnym, który dokonał
„rewolucji” w tej dziedzinie jest znowelizowana Ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U.
z 2012 r. poz. 391). Zgodnie z powyższą Ustawą, każda gmina
zobowiązana jest zorganizować system gospodarki odpadami
komunalnym na swoim terenie. Gminy członkowskie Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zdecydowały, że
obowiązki tworzenia i nadzór nad nowym systemem
gospodarki odpadami scedują na Związek Komunalny Gmin
Ziemi Lubartowskiej.
W związku z powyższym to właśnie Związek Komunalny jest
organem, który w głównej mierze odpowiada za tworzenie
i funkcjonowanie tego systemu na terenie gmin członkowskich.
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W ramach powszechnej opłaty
uiszczanej przez właścicieli
nieruchomo ś ci Zwi ą zek zapewni
zintegrowany system odbioru odpadów
komunalnych i segregowanych, którym
zostanie objęta każda zamieszkała
nieruchomość na terenie Związku.
Firma, która będzie odbierała odpady
została wyłoniona w drodze przetargu
i jej zadaniem jest również wyposażenie nieruchomości
w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów. Dodatkowo
Związek utworzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych czynne 5 dni w tygodniu, w tym także w soboty, do
których mieszkańcy będą mogli oddać wszelkie
wyprodukowane odpady, łącznie z odpadami problematycznymi
( np. elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe).
Liczymy, że powszechna opłata, którą zostaną objęci wszyscy
mieszkańcy rozwiąże problem wywożenia odpadów do lasów,
rowów czy innych miejsc, które nie są do tego przeznaczone.
6. W dniu 26.06.2013 na wniosek Spółki Akcyjnej Lubelski
Wegiel „Bogdanka” zosta ł o wszcz ę te post ę powanie
administracyjne o wydanie decyzji o ś rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwziecia p.n. „Prowadzenie
dodatkowego rozpoznania złoża węgla kamiennego „Ostrów”
poprzez wykonanie wyrobiska badawczego – przekopu OS 1
i otworów dołowych wierconych do stropu i spągu wyrobiska”.
Przedmiotem projektowanego przedsi ę wzi ę cia b ę dzie
prowadzenie dodatkowego rozpoznania z ł o ż a w ę gla
kamiennego „Ostrów” za pomocą wyrobiska chodnikowego,
badawczego – przekopu OS1 o długości 4020 m, drążonego na
głębokości 960 m, od strony kopalni „Bogdanka”.
Projektowany obszar koncesyjny „Ostrów”, o powierzchni
78,571 km2 pod względem administracyjnym, położony jest w
województwie lubelskim , na terenie pięciu gmin: Ludwin – 45,44
km2 , Łęczna – 0,04 km2, Ostrów Lubelski – 7,77 km2 ,
Sosnowica – 3,93 km2 i Uścimów – 21,49 km2 .
Drążenie wyrobiska nie będzie się wiązało z zajęciem
nieruchomości, ponieważ wyrobisko korytarzowe zostanie
wykonane na głebokości 960 m poniżej powierzchni terenu.
7. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego nr
60 z dnia 31.07.2013 roku otrzymaliśmy dofinansowanie
w kwocie 50 tys. zł zakup samochodu osobowego typu mikrobus
9-cio miejscowego przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy
w Jamach.
Koszt zakupu wyniósł 133 300,02 zł.
Dofinansowanie PFRON: 79 980,00 zł.
Koszt gminy: 3 320,02 zł.
8. W dniu 01.08.2013 podpisano umowę z Województwem
Lubelskim o udzielenie dotacji celowej w kwocie 100 tys. zł na
modernizacj ę dwóch dróg gminnych w so ł ectwach
Rozkopaczew II i Kazów Kolonia.
9. W dniu 6.08.2013 został ogłoszony przetarg na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 12 o pow. użytkowej 25,38 m2,
znajdującego się na parterze bloku mieszkalnego przy ul.
Floriańskiej 3 w Ostrowie Lubelskim. Cena wywoławcza –
65000,00 zł netto (+ 8% VAT) Przetarg na sprzedaż zostanie
przeprowadzony w dniu 10 września 2013 r.
10. Od dnia 19.08.2013 mamy nowego sekretarza gminy.
Stanowisko to objęła Pani Sylwia Szczepańska. Została ona
przeniesiona na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny) na
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podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych.
11. W dniu 19.08.2013 odbyło się twarcie ofert w przetargu
nieograniczonym na
modernizację nawierzchni dróg
kruszywem drogowym. Wpłynęła tylko 1 oferta
Przedsiębiorstwa Sprzętowo –Transportowego z Włodawy
z ceną jednostkową 46,74 zł za 1 m2.
Na modernizację wszystkich w/w dróg przeznacza się kwotę
w wysokości ok. 200 tys. zł. Za tą kwotę zostaną wykonane
następujące drogi:
- odcinek 287 mb - drogi gminne nr 103620 i 103623
w sołectwie Rozkopaczew II
- odcinek 287 mb - droga gminna nr 103616 w sołectwie
Kaznów Kolonia
- odcinek 250 mb - droga gminna nr 103597 – ul. Polna
w Ostrowie Lubelskim
- odcinek 157 mb - droga wewnętrzna na działkach o numerach
geodezyjnych 2315 i 2316/1 w Ostrowie Lubelskim (tzw.
Hawaje),
12. W dniu 19.08.2013 odbyło się twarcie ofert w przetargu
nieograniczonym na remont
placu manewrowego przed budynkiem OSP w Ostrowie
Lubelskim. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma Handel-Usługi MAJPEX s.c. Małgorzata i Jerzy Pyła
z Niedźwiady z ceną 94 341,09 zł. Najdroższa oferta była na
kwotę 141 667,45 zł. Wartość robót ustalona na podstawie
kosztorysu inwestorskiego wynosi 140 469 zł.
13. Realizacja projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa
Lublin północny – wschód”.
Lider przedsięwzięcia – powiat parczewski utworzył Wydział
Zarządzania Siecią Internetu Szerokopasmowego, który jest
odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie sieci na terenie
czterech powiatów (bialskiego, radzyńskiego, lubartowskiego
i parczewskiego). Obecnie na Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatu Lubartowskiego zamieszczona została informacja
o konsultacjach dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Firmy mogą zgłaszać uwagi co do zasięgu i mocy nadajników
określanych jako Publiczne Punkty Dostępu do Internetu.
Umieszczone na terenie czterech powiatów anteny nie mogą
narusza ć konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.
W związku, że lokalizacje te obejmują miejsca publiczne, nie
spodziewamy się uwag i zastrzeżeń, jednak wszystkie
lokalizacje zostaną dokładnie sprawdzone pod względem
wpływu na zachowanie uczciwej konkurencji na rynku
telekomunikacyjnym. Cała procedura zostanie zakończona
decyzj ą Prezesa Urz ę du Komunikacji Elektronicznej
o świadczeniu usług darmowego (lub za opłatą niższą niż
rynkowa) dostępu do Internetu. Decyzja Prezesa UKE
obejmuję:
- obszar, na którym będzie świadczona usługa dostępu do
Internetu bez pobierania opłat będzie obejmował teren Gminy;
- funkcjonowanie poszczególnych hot spotów będzie zgodne
z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być
używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 138,
poz. 972 z późn. zm.);
- maksymalna przepływność łączy dla wysyłania, jak
i odbierania danych nie może być wyższa niż 512 kbit/s;
- czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie
będzie dłuższy niż 60 minut, przy czym ograniczenie
połączenia dotyczyć będzie: urządzenia końcowego lub
użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany;
- limit transferu danych (tj. suma danych wysyłanych oraz
odebranych) będzie wynosił nie więcej niż 750 MB dla:
urządzenia końcowego lub użytkownika, jeżeli będzie on
rejestrowany
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Festiwal Zwyczajów
i Obrzędów Ludowych
w gminie Ostrów Lubelski
W niedzielę 25 sierpnia mieszkańcy gminy Ostrów
Lubelski uczcili zakończenie tegorocznych żniw. Po mszy

świętej w intencji rolników i ich rodzin barwny
korowód przeszedł w rytm utworów granych przez
Orkiestrę Dętą OSP
do Parku Miejskiego. Tam
burmistrz Ostrowa Lubelskiego, Ryszard Smerdel
powitał wszystkich zebranych, delegacje z wieńcami i
zaproszonych go ś ci. Starostami ceremonia ł u
obrzędowego była Lucyna Budzyńska i Leszek
Chmielewski, którzy wręczyli chleb gospodarzom
gminy - burmistrzowi i przewodniczącemu Rady
Miejskiej Tadeuszowi Fituchow i. Nast ą pi ł o
przekazanie i symboliczne podzielenie chleba, którym
częstowano uczestników festiwalu. W czasie trwania
części oficjalnej zabrał głos Marian Starownik wicewojewoda lubelski, Fryderyk Puła - starosta
Powiatu Lubartowskiego, i Janusz Baran zastępca
kierownika ARiM w Lubartowie. Został także
odczytany list Marszałka Województwa Lubelskiego
skierowany do
rolników naszej gminy.
Po
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wystąpieniach okolicznościowych przyszedł czas na
wręczenie nagród dla wyróżniających się rolników, a
byli to: Lucyna Budzyńska, Leszek Chmielewski,
Irena Smyk, Zbigniew Fiutka i Marek Zarębski.
W czasie trwania Festiwalu Obrzędów i Obyczajów
Ludowych miał miejsce Konkurs Wieńców. W
kategorii wieńców tradycyjnych nagrody otrzymały:
Sołectwa Ostrów Lubelski – Kaczanówka i Bójki,
KGW Ostrów Lubelski, Ostrowianki – Polesianki. W
kategorii wieńców współczesnych, odwołujących się
do aktualnej rzeczywistości obyczajowej bądź
religijnej zostały nagrodzone wieńce z Kaznowa,
Rozkopaczewa i Wólki Starej, a także Domu Pomocy
Społecznej w Ostrowie Lubelskim.
Wszyscy mogli podziwiać wystawę płodów rolnych
zorganizowaną przez LODR w Końskowoli. Dużym

zainteresowaniem cieszy ł y si ę stoiska Banku
Spółdzielczego
i Lokalnej Grupy Rybackiej.
Można było kupić lub tylko pooglądać różne
manualne cudeńka robione przez podopiecznych
WTZ w Ostrowie Lubelskim i ŚDŚ w Jamach.
Sołectwa zorganizowały bardzo zabawne konkursy
zr ę czno ś ciowe a tak ż e stoiska z potrawami
regionalnymi. Nie mogło zabraknąć
koncertu
Orkiestry Dętej OSP
i prezentacji zespołów
ś piewaczych: Kaznowianki, Ostrowianki –
Polesianki, Rozkopaczewianki . Na scenie wystąpił
zespół z sąsiedniej gminy Uścimów o nazwie
:”Pojezierze”, zespół młodzieżowy z Gimnazjum „No
Name”, który jest chlubą naszego miasta! Gwiazda
wieczoru to zespół „After Party”, a przy duecie
„Havana” można było bawić się do późnych godzin
nocnych.
Sponsorami Festiwalu Zwyczajów i Obrzędów
Ludowych byli:
P.P.H.U. – WITEX, Anna i Witold Barszcz - Ostrów
Lubelski
Stanisław Pawłowski
“Gospodarstwo Rolne”Ostrów Lubelski
Zakład Remontowo Budowlany Alicja Jedut Lubartów
Bank Spółdzielczy Lubartów o/Ostrów Lubelski
Apteka „NOVA” Dorota Szyszko i wspólnicy –
Ostrów Lubelski
Gminna Spółdzielnia „ SCH” w Ostrowie Lubelskim
Stacja Paliw krzyżówki Tarło – Mirosław Topiła –
Lubartów
ADAMPOLAdam i LeonAntonik – Ostrów Lubelski
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
Ostrów Lubelski
Usługi Ziemne i Transportowe – Witold Bzoma –
Rudka Kijańska
Wiesław Drabik z ulicy Polnej – Ostrów Lubelski
PPHU Falko Radosław Ligęza – Ostrów Lubelski
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Łęcz – Bud”
Łukasz Redzik – Łęczna
Masarnia z Ubojnią – Tadeusz Harasim – Ostrów
Lubelski
(red.)
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Pan Ryszard Smerdel
Burmistrz Ostrowa Lubelskiego
Dożynki to szczególny czas w rocznej pracy każdego
rolnika. Dzisiaj wspólnie z całą społecznością gminy
i zaproszonymi gośćmi świętujemy zakończenie żniw
i dziękujemy Bogu za tegoroczne plony. To wspaniała okazja
do ukazania pracy społeczności wiejskiej i zaprezentowania jej
dorobku kulturowego. To także odpowiedni moment do tego, by
podziękować za ciężki rolniczy trud i wysiłek włożony w uprawę
roli. Z szacunkiem mówimy o trudach Waszej codziennej pracy,
dzięki której na naszych stołach jest chleb.
Dzisiaj celebrujemy tradycyjny wieniec dożynkowy,
upleciony ze świeżo zebranych zbóż oraz bochen chleba
wypieczony z tegorocznej mąki dla dobra nas wszystkich.
Niech wspólnota tego chleba łączy nas na co dzień wokół
wszystkich ważnych i mniej ważnych spraw naszych małych
ojczyzn. Niech przypomina nam jak wiele zawdzięczamy pracy
rolnika. Za tę ciężką pracę jesteśmy Wam, Rolnicy, szczególnie
wdzięczni.
W tym szczególnym dniu życzę Wam, Drodzy Rolnicy
wytrwałości, satysfakcji i przede wszystkim zawsze udanych
plonów. W imieniu wspólnoty Mieszka ń ców Powiatu
Lubartowskiego składam wyrazy szacunku i uznania
wszystkim rolnikom Miasta i Gminy Ostrów Lubelski oraz
przekazuję najlepsze życzenia wielu sukcesów i wszelkiej
pomyślności oraz zadowolenia z efektów pracy w rolnictwie.
Mieszkańcom Miasta i Gminy Ostrów Lubelski oraz
zaproszonym gościom życzę niezapomnianych wrażeń
z dzisiejszych uroczystości, mile spędzonego czasu i udanej
zabawy.
Fryderyk Puła
Starosta Powiatu Lubartowskiego

którym modernizują swoje gospodarstwa i podnoszą ich
konkurencyjność nie tylko na rynkach krajowych.
Życzę nam wszystkim, by dla rolnictwa nastał dobry
czas. By polska wieś była nowoczesna, oparta na mocnym
fundamencie tradycji. By była silna gospodarczo, ale również
mocna dzięki potencjałowi społecznemu. I wreszcie, by życie na
wsi nie było tylko mozołem i trudem, ale pozwalało realizować
własne marzenia i aspiracje.
Szanowni Państwo,
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
włączyli się w przygotowanie uroczystości, za entuzjazm i
zaangażowanie.
Życzę Państwu wspaniałej zabawy i radości płynącej ze
wspólnego świętowania!
Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Hetman

Pan Ryszard Smerdel
Burmistrz Ostrowa Lubelskiego
Szanowny Panie Burmistrzu,
wszyscy z dumą podziwiamy dziś pełne krasy wieńce
dożynkowe. Są one nieodłącznym elementem święta plonów
i świadectwem tradycji polskiej wsi. Każdy z nich powstawał
z miłością i szacunkiem do ziemi i jej plonów. W każdym z tych
wieńców zawarta jest cząstka rolniczego trudu, za który
wspólnie dziękujemy.
Drodzy Rolnicy,
Przyjmijcie wyrazy głębokiego szacunku
i podziękowania za Waszą ciężką pracę. Dzięki Wam na
naszych stołach nie brakuje chleba. Wiem, jakiego nakładu
i poświęcenia wymaga praca na roli i jak często jest ona
niedoceniana. Dlatego właśnie dziś przyjmijcie szczególne
podziękowania i wyrazy podziwu za Wasz codzienny trud.
Doroczne dożynki są ukoronowaniem rolniczego
wysiłku, a także okazją do refleksji na temat kondycji polskiej
wsi. Zdaję sobie sprawę z trudności, jakie przed jej
mieszkańcami stawia współczesna rzeczywistość. Jednak
pomimo tych niedogodności oblicze polskiej wsi zmienia się.
Dzieje się tak, bo wzrasta świadomość jej mieszkańców.
Rolnicy coraz częściej korzystają ze środków unijnych, dzięki
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Dzień Pamięci Ofiar
II Wojny Światowej
w Ostrowie - na Wybrzeżu
W tym samym czasie, gdy w Ostrowie trwały uroczystości
upamiętniające poległych w II wojnie światowej , spotkaliśmy
się z p. Zenonem Domaszewskim – b. prezesem ostrowskich
kombatantów – na Wybrzeżu, gdzie obecnie mieszka.
W gronie rodziny pp. Domaszewskich, rodziny komandora
Doroszewskiego oraz przyjaciół uczciliśmy ten dzień
wspomnieniami o naszych rodakach, którym wojna zabrała
życie. Najpierw przywołaliśmy tych, którzy zginęli w ostatniej
chwili przed wyzwoleniem Ostrowa: Zygmunta Goławskiego –
dowódcę garnizonu BCh, jego żonę Lucynę, adiutanta
Stanisława Rosińskiego i wielu innych. Zginęli na Bójkach
wychodząc z obławy, którą Niemcy zgotowali partyzantom
lasów Parczewskich w dniach 18-20 lipca 1944 pod
kryptonimem Wirbelsturm (Cyklon). Nieco wcześniej, 6 maja
podczas przeciwpartyzanckiej operacji „Maigewitter” (Burza
Majowa), zginęło 6 partyzantów, ranny Piotr Słowik dostał się
do niewoli (zginął na Zamku w Lublinie). Szli z lasu na zwiad do
Ostrowa. Cudem uratował się Roman Niedbalski. Kiedy
powrócił do lasu z przestrzelonym karabinem, jego ubranie
podziurawione było jak sito. Tego samego dnia w Makoszce,
także podczas zwiadu, zginął Edward Drozd – urodzony
w Chicago w ostrowskiej rodzinie. Miejsce jego śmierci
upamiętnione zostało pomnikiem. To zasługa prezesa Zenona
Domaszewskiego i b. burmistrza Ostrowa p. Jarosława Jośko.
Wprowadziliśmy zwyczaj spotykania się przy pomniku
w Makoszce każdego roku w dniu 22 lipca, podczas
uroczysto ś ci organizowanych w tym dniu w lasach
Parczewskich przez gmin ę D ę bowa K ł oda. Z dum ą
wspominali ś my W ł adys ł awa Drozda z Kaczanówki.
Aresztowany w domu Sidorów w Rudce Starościńskiej został
zamordowany w Sosnowicy 28 stycznia 1943. Przed śmiercią
Niemcy łamali mu ręce i nogi. Torturowany, nie zdradził nikogo.
Tacy byli ci nasi ostrowscy chłopcy. Cztery dni później
hitlerowcy zemścili się na jego rodzicach. Antoninę i Mikołaja
Drozdów zastrzelili w lasku tuż pod Ostrowem. W Sosnowicy
zginęli wtedy też Olek Sidor i jego matka. Chciała zasłonić
swego syna przed niemiecką kulą. Zginął tam i mąż Marysi
Sidorównej – Franciszek Markiewicz.
Wspomnieliśmy naszych oficerów i podoficerów
zamordowanych zbrodniczo przez NKWD w Katyniu.
Najtrudniej było mówić o ofiarach niemieckiej zbrodni na 152
mieszkańcach Jam w dniu 8 marca 1944. Zbrodnia
ludobójstwa. I o tych, którzy zginęli na Jamach wcześniej.
Wspomnieliśmy 32 mieszkańców, którzy jako pierwsi
w Ostrowie, bo 24 kwietnia 1941, zostali aresztowani
i wywiezieni do obozów koncentracyjnych; wśród nich m.in. ks.
Leona Kalinowskiego i ks. Jana Bakierę, Stanisława Romana –
kierownika szkoły w Kolechowicach i Jana Delorma –
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kierownika szkoły w Ostrowie, nauczyciela Stefana Szkulnika
i jego syna Kazimierza, Michała Szczuckiego – naczelnika
poczty, Władysława i Andrzeja Korolów. I ten ponury dzień
9 października 1942 – dzień wyprowadzenia z Ostrowa ponad
2000 Żydów i ich zagładę. Śladu po Żydach nie ma już
w Ostrowie. Przywołaliśmy 7 grudnia 1942 – dzień rozstrzelania
98 mężczyzn w Białce. Nie zapomnieliśmy o dziewięciu
rozstrzelanych w dniu 9 października 1943 pod ścianą
ostrowskiego aresztu w pokazowej egzekucji. Miała być
ostrzeżeniem dla ludności. Żadna metoda zastraszania nie
powstrzymała naszej ludności przed oporem.
Przywołaliśmy też partyzanckie akcje: napad na posterunek
granatowej policji przy ul. Lubelskiej (tego domu nie ma już
w Ostrowie), na magistrat, pocztę, mleczarnię kontyngentową,
siedzibę żandarmerii w szkole i inne akcje przeciwko
okupantowi, w wyniku których Niemcy nie mogli czuć się
bezpiecznie na naszym terenie, a Ostrów uznany został za
stolicę partyzantów. I bitwy pod Dąbrówką, Rąblowem, na
Porytowym Wzgórzu, w lasach Janowskich i Puszczy Solskiej.
Na tych polach bitewnych kilku naszych partyzantów zostało na
zawsze.
Przykro się przyznać, ale wspomnieliśmy i nazwiska tych,
których ostrowskie podziemie uznało za zdrajców i konfidentów.
Pamięć niechlubna niech trwa. Ku przestrodze.
Wspomnieniom nie było końca, wiele jeszcze nazwisk
wymieniliśmy, ale kończył się dzień i trzeba było opuścić piękny,
gościnny ośrodek wypoczynkowy w Kątach Rybackich pp.
Gabrieli i Janusza Domaszewskich, gdzie zorganizowane było
nasze spotkanie. Zabraliśmy ze sobą pozdrowienia dla
wszystkich mieszka ń ców naszej ostrowskiej ziemi od
p. kapitana Zenona Domaszewskiego. Został w dobrym
zdrowiu. Cieszyliśmy się z tego. Również komandor Leon
Doroszewski pozdrawia wszystkich, którym droga jest pamięć
o rodakach, poległych za Polskę.
Nie zd ąż yli ś my odwiedzi ć grobu por. Feliksa
Domaszewskiego z Ostrowa, dowódcy kompanii WP, który
zginął w 1939 roku w obronie Wybrzeża. Spoczywa we wspólnej
mogile na cmentarzu w Gdyni-Witomino.
Łączyliśmy się myślami z mieszkańcami Ostrowa, którzy
w tym czasie oddawali hołd naszym partyzantom nad ich
zbiorową mogiłą i mogiłą mieszkańców Jam, bo nic nie może
być zapomniane i nikt nie może być zapomniany.
Maria Wójcik
Towarzystwo Ziemi Ostrowa Lubelskiego

„Obchody Dnia Pamięci
Ofiar II Wojny Światowej”
Zgodnie z uchwałą Towarzystwa Ziemi Ostrowa Lubelskiego,
którego prezesem jest prof. dr hab. Marian Markiewicz dnia
20 lipca 2013r. odbyły się w Ostrowie Lubelskim uroczystości
upamiętniające ofiary II wojny światowej.
Patronat nad ich organizacją objęły władze miejskie
z burmistrzem mgr inż. Ryszardem Smerdlem oraz
przewodniczącym Rady Miejskiej mgr inż. Tadeuszem
Fituchem.
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W obchodach uroczystości udział wzięły rodziny poległych
członków organizacji zbrojnych, które toczyły bohaterską,
nieugiętą walkę z okupantem hitlerowskim w czasie II wojny
światowej oraz ludności Jam pomordowanej w bestialski
sposób w czasie pacyfikacji w dniu 8 marca 1944 roku.
Zaproszonymi gośćmi byli: prof. dr hab. Marian Markiewicz,
minister Bolesław Kapitan z rodziną, dr Kazimierz Wolski
z małżonką Wandą Wolską oraz liczną grupą ,,rodzinnej
młodzieży”, która przybyła z różnych regionów Polski oraz
z zagranicy, dyrektorzy instytucji oświatowych: zespołu
szkół średnich, gimnazjum, szkół podstawowych miasta i
gminy Ostrów Lubelski, przedszkola, urzędu miasta,
zasłużeni kombatanci naszej małej ojczyzny z płk Józefem
Gomulińskim i jego rodziną, z mgr Stanisławem Kuszykiem i
jego rodziną, jak również członkowie Towarzystwa Ziemi
Ostrowa Lubelskiego z sekretarzem Marianem Koziełem.
W intencji pomordowanej ludności oraz poległych w czasie
II wojny światowej członków organizacji zbrojnych: AK, AL,
BCh i oddziałów partyzanckich została odprawiona msza
święta. Jej celebransem był ksiądz proboszcz Jan Orłowski.
Wygłoszona homilia przywoływała pamięć o bohaterstwie
i heroizmie walcz ą cych bohaterów regionu oraz
o pomordowanej niewinnej, cywilnej ludności Jam
i okolicznych wsi.
Po zakończeniu mszy świętej zebrani udali się na
miejscowy cmentarz.
Przed pomnikiem upamiętniającym bohaterską walkę
prowadzoną przez członków organizacji zbrojnych: AK, AL,
BCh oraz oddziałów partyzanckich zostały złożone wiązanki
kwiatów oraz zapalone znicze.
Biało-czerwone kwiaty zostały również złożone przed
pomnikiem poświęconym pomordowanej ludności Jam.
Wzniesione pomniki są trwałym źródłem poznania
przeszłości historycznej. Stanowią wyraz złożonego hołdu
przez współcześnie żyjące pokolenia dla tych bohaterów
regionu, którzy oddali życie, aby Rzeczpospolita była wolna.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili burmistrz Ostrowa
Lubelskiego Ryszard Smerdel, prof. Marian Markiewicz, jak
również minister Bolesław Kapitan.
Treści wystąpień stanowiły przejaw naszej pamięci oraz
wdzięczności i hołdu złożonego dla tych bohaterów regionu,
którzy na ,,ołtarzu Ojczyzny” złożyli najwyższą ofiarę, tj.
własne życie.
Walczący na różnych frontach II wojny światowej nasi
rodacy dali wyraz umi ł owania ojczyzny, gor ą cego
patriotyzmu oraz nadzwyczajnego heroizmu.
Im zawdzięczamy odzyskaną wolność. Dlatego zasłużyli na
wieczną pamięć I chwałę.
Cześć ich pamięci!
Naszą powinnością obywatelską jest ochrona miejsc
pamięci narodowej, tj. pomników, mogił, które są cennym
źródłem poznania historii oraz martyrologii narodu
polskiego lat 1939-45, tj. okresu II wojny światowej i okupacji
hitlerowskiej.
Marianna Jaksim
Towarzystwo Ziemi Ostrowa Lubelskiego
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Z życia Towarzystwa Ziemi Ostrowa Lubelskiego

XXVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
n.t. ,,Sport i kultura fizyczna
w Ostrowie Lubelskim”
25 czerwca 2013 roku w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim odbyła się
XXVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, która została zorganizowana
00
z inicjatywy prezesa prof. Mariana Markiewicza, który o godzinie 11
dokonał uroczystego otwarcia. Zapoznał również z jej porządkiem.
W konferencji uczestniczyli: burmistrz Ostrowa Lubelskiego
Ryszard Smerdel, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Fituch,
wiceprezes stowarzyszenia minister Bolesław Kapitan, mgr Stanisław
Kuszyk oraz członkowie i sympatycy TZOL w osobach: mgr Maria Wójcik,
mgr Elżbieta Smyk, mgr Zygmunt Smyk, Marian Kozieł, Stanisław
Kondrat, Władysław Kowalik, mgr Władysław Mikucewicz, Zofia
Remiszewska, Urszula Czabaj, Antoni Kamiński oraz zgromadzona
społeczność lokalna, nauczyciele i młodzież szkolna.
Po dokonaniu otwarcia prof. dr hab. Marian Markiewicz wyjaśnił
zagadnienie: Rola kultury fizycznej i sportu w życiu młodego pokolenia
oraz osób dorosłych i starszych. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie
czynnego, aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w rozwoju
młodzieży oraz w życiu starszego społeczeństwa.
Nast ę pnie minister Boles ł aw Kapitan w aspekcie
chronologicznym przedstawił przejawy rozwoju kultury fizycznej i sportu
w Polsce od 1918 r. tj. od odzyskania niepodległości Polski do czasów nam
współczesnych.
W swoim wystąpieniu eksponował humanistyczne i społecznowychowawcze wartości kultury fizycznej i turystyki. Przedstawione
refleksje wzbogacił swoją wypowiedzią oraz przekazem nagromadzonych
przez wiele lat doświadczeń prof. dr hab. Marian Markiewicz. Podkreślił
znaczenie rehabilitacji ruchowej w utrzymaniu zdrowia i sprawności
fizycznej osób dorosłych.
W dalszej części konferencji minister Bolesław Kapitan
promował ostatnio opracowaną i wydaną w V 2013r. przez Towarzystwo
Ziemi Ostrowa Lubelskiego książkę pt. ,,Kultura fizyczna i sport w Polsce”,
której naczelnym redaktorem jest mgr Bolesław Kapitan, zaś autorami
rozdziałów są:
- prof. dr hab. Marian Markiewicz – Rehabilitacja ruchowa, aspekty
medyczne i społeczne;
- mgr inż. Ryszard Smerdel – Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej w
gminie Ostrów Lubelski, jak również osiągnięcia sportowe szkół z terenu
gminy – Ostrów Lubelski;
- mgr Zygmunt Smyk – Rekreacja ruchowa młodzieży oraz osób dorosłych
w Ostrowie Lubelskim;
-Antoni Kamiński – Dzieje i dorobek klubu sportowego „Tajfun”;
- mgr inż. Ryszard Smerdel – Turystyka w gminie Ostrów Lubelski;
- mgr Władysław Mikucewicz – Moja przygoda ze sportem i rekreacją
fizyczną;
- mgr Bolesław Kapitan – Okruchy dziennika dotyczące trzech ostatnich
igrzysk olimpijskich;
- mgr Bolesław Kapitan – Fragmenty dotyczące sportu i turystyki z książki
,,Rozmowa z wnuczką”.
W części podsumowującej konferencję burmistrz Ostrowa
Lubelskiego Ryszard Smerdel podkreślił, iż władze miejskie podejmują
i będą podejmowały wiele stosownych i cennych działań w mieście i gminie
Ostrów Lubelski oraz w szkołach: tj. zespole szkół średnich, gimnazjum, w
szko ł ach podstawowych w Ostrowie Lubelskim, Kaznowie,
Kolechowicach, Rozkopaczewie. Będą również unowocześniać oraz
modyfikować bazę sportową szkół.
Jej przejawem jest budowa boisk wielofunkcyjnych, tj. ,,Orlików’’,
modernizacja sal gimnastycznych, skoczni, strzelnicy sportowej w trosce
o rozwój sprawności sportowej młodzieży oraz tężyzny fizycznej, jak
również o uzyskiwanie wysokich efektów przez uczniów w przeglądach
i eliminacjach sportowych, których ilustrację stanowią złote i srebrne
medale oraz puchary uzyskiwane przez młodzież, gromadzone w gablotach
osiągnięć sportowych uczniów.
Na zakończenie konferencji jej podsumowania dokonał prezes
Towarzystwa prof. dr hab. Marian Markiewicz, który podziękował
burmistrzowi miasta Ryszardowi Smerdlowi za wsparcie finansowe, które
otrzymuje stowarzyszenie na działalność wydawniczą w celu wzbogacenia
dziedzictwa kulturowego ziemi ostrowskiej. Wszystkim uczestnikom
spotkania złożył gorące podziękowania za uczestnictwo w konferencji.
Marianna Jaksim
Towarzystwo Ziemi Ostrowa Lubelskiego
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Festiwal Dobrego Humoru
w Ostrowie Lubelskim już za nami
Familijny Festiwal Dobrego Humoru to propozycja na rodzinną rozrywkę w Ostrowie Lubelskim. Festiwal rozpoczął występ DJ
Rafii, oprócz niego na scenie pojawił się też Norbi - gwiazda wieczoru, znany z wakacyjnego hitu '"Kobiety są gorące", który swą
niezwykłą otwartością podbił serca ostrowskiej publiczności. Bawiliśmy się również z zespołem Diadem oraz zespołem Basta.
Podczas Festiwalu Dobrego Humoru podziwialiśmy rewię kabaretową "Viva Miraż". Całą imprezę zakończy pokaz sztucznych ogni
o godz. 24.00. Oprócz muzyki dla nieco starszych, były też atrakcje dla najmłodszych. Familijny Festiwal Dobrego Humoru
organizowany był już po raz drugi dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
(red.)
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II Międzynarodowy Motopiknik

II Międzynarodowy Motopiknik w Ostrowie Lubelskim przyciągnął wielu fanów dwóch kółek. Sobota to popołudnie
koncertów rockowych, konkursów, pokazów i wieczór przy ognisku z piosenką. Nie obyło się również bez tradycyjnego
gulaszu przygotowanego przez naszych przyjaciół z Węgier, którym zachwycali się nie tylko motocykliści, ale też turyści
odpoczywający akurat w tym czasie nad Jeziorem Miejskim. W niedzielę przez miasto i okoliczne miejscowości
przejechała parada motocyklistów, a po południu można było degustować kolejne węgierskie danie z kociołka nad
ogniskiem. Z niecierpliwością czekamy na następny motopiknik.
Klub Miłośników Jednośladów
z Ostrowa Lubelskiego
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Przepis na udane wakacje
Jednym z warunków, (ale bardzo ważnym) udanych wakacji jest
zmiana środowiska. Mieszkasz w górach – jedź nad morze
powdychać jodu. Mieszkasz nad morzem – jedź w góry i z innej
perspektywy spójrz na ten piękny świat.
Masz u siebie stok narciarski ale wody jak na lekarstwo – jedź
nad wodę.
Najbezpieczniej – nad jezioro.
Po 10 miesiącach dosyć ciężkiej pracy uczniowie mają
2 miesiące aby odpocząć i nabrać sił na kolejny rok szkolny.
Uczniowie szkół Gminy Batorz otrzymali szansę oderwania się
na chwilę od pomocy rodzicom przy zbieraniu malin, porzeczki
czy aronii i wypoczynku właśnie nad jeziorem.
Jaki był na to przepis?
1. Dobry i troskliwy gospodarz (w naszym przypadku wójt Gminy
Batorz pan Henryk Michałek)
2. Dobry gospodarz miasta z jeziorem (w naszym przypadku
burmistrz Ostrowa Lubelskiego pan Ryszard Smerdel)
3. Ktoś, kto ten wypoczynek zechce sfinansować (w naszym
przypadku to Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie)
Te wakacje, Jezioro Miejskie w Ostrowie Lubelskim
i poznani ludzie na długo (a może na zawsze?) pozostaną
w pamięci dzieci i wychowawców obozu.
Wielość atrakcji nie pozwoliła nam na nudę ani przez chwilę.
8:45 wymarsz na śniadanie. Droga do szkoły, w której
stołowaliśmy się to 10 minut marszu. Taki przemarsz to świetny
początek każdego dnia. Po śniadaniu przemarsz nad jezioro to
20 minut marszu. Super sprawa. Ile tematów można po drodze
poruszyć! Ile spraw obgadać!
Do 13:30 kąpiele w jeziorze pod czujnym okiem ratownika, nauka
pływania, plażowanie, piłka plażowa, rowery wodne, motorówka,
żaglówka, rozmowy, lody i najlepsze na świecie gofry z dżemem
i bitą śmietaną.
Dane nam było spotkać wypoczywającą tu grupę dzieci
z Węgier, z miejscowości zaprzyjaźnionej z Ostrowem
Lubelskim. Nazwa miejscowości jest nie do wymówienia, a tym
bardziej nie do zapamiętania przez przeciętnego Polaka, który ją
usłyszał raz czy dwa razy. A na stołówce powiedzieć po
w ę giersku „ smacznego ” to ju ż szczyt umiej ę tno ś ci
lingwistycznych. Po pewnym czasie, kiedy minęło onieśmielenie,
dzieci próbowały nawiązywać rozmowy w języku angielskim.
Z różnym skutkiem.
Obiad o godzinie 14:00. Po obiedzie zajęcia, różne każdego dnia
(szkolenie stra ż ackie, szkolenie nt. bezpiecze ń stwa
w gospodarstwie rolnym, park linowy w Jedlance, Muzeum
w Koz ł ówce, dyskoteka, ognisko, leczo z W ę grami,
a w niepogodę kino, bilard i zwiedzanie wystaw w Centrum
Kultury).
Park linowy. To dopiero było przeżycie. Na trasy wyruszyły nie
tylko dzieci, ale też opiekunowie. Było trochę strachu (tylko ze
strony opiekunów) i wiele radości, a także dopingowania tym,
którzy przechodzili trasę trudną.
Muzeum Zamojskich w Kozłówce. O wartości i uroku tego
muzeum niech świadczy zainteresowanie z jakim dzieci je
zwiedzały, słuchały pani przewodnik, podziwiały ogrody.
Z autopsji, jako opiekun wycieczek szkolnych, wiem, że
zwiedzanie muzeów może być poza sferą zainteresowania
uczniów. Ale nie tym razem. Wielką wartość miały również
przywiezione z Kozłówki, znalezione na trawnikach trofea pawie pióra.
Sztolnie przy Zespole Szkół Górniczych. Przewodnikiem po
sztolniach był sam pan burmistrz Ryszard Smerdel. Jako
nauczyciel dobrał takie metody i retorykę, że nie tylko potrafił
zainteresować dzieci tym co prezentował, ale również poszerzył i
utrwalił wiedzę jaką dzieci posiadały na temat etapów
powstawania węgla. Czy dzięki temu któreś z dzieci wybierze
zawód górnika? Jeden z chłopców deklarował taką chęć.
Kolacja o 19:00. O pysznościach serwowanych nam 3 razy
dziennie przez panią Elę mogłabym napisać cały rozdział.

10

O to, abyśmy mogli zwiedzić Ostrów i jego okolicę, wszędzie trafić,
zdążyć na czas i mieć co robić od rana do wieczora dbali miejscowi
młodzi ludzie – wolontariusze: Bartek Drozd, Kuba Kubera, Gosia
Sobczyńska (fotoreporter grupy), Klaudia Prokopowicz. Młodzi
ludzie z pasją. Byli z nami przez cały czas, pomocni na każdym
kroku, organizowali różne atrakcje. Byli jak starsze rodzeństwo troskliwe i pomocne.
A ju ż organizacja „ ś lubów obozowych ” by ł a szczytem
pomysłowości i organizacji.
Radości i śmiechom nie było końca.
Trudno sobie wyobrazić, co by było, gdyby ich z nami nie było.
Na koniec chcę napisać o jeszcze jednej osobie. Dlatego na
koniec, aby najdłużej pozostał w pamięci czytelnika. To dyrektor
Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim, pani Iwona Drozd.
Jest już sierpień. Zaczynamy myśleć o powrocie do szkoły, ale

w sercach wciąż mamy wspomnienie udanych wakacji,
poznanych wspaniałych ludzi.
Kierujemy podziękowanie do Zarządu Wojewódzkiego Związku
OSP RP w Lublinie, naszego pana wójta, Henryka Michałka, pana
burmistrza Ostrowa, Ryszarda Smerdla. Mamy nadzieję, że w
przyszłym roku również nasi gospodarze porozumieją się
i dzieci znajdą chwilę wytchnienia nad jeziorem. Dziękujemy
wszystkim, którzy się o nas troszczyli podczas naszego pobytu
nad wodą, w hoteliku. Dziękujemy wolontariuszom. Dziękujemy
pani Iwonie. Pięknie dziękujemy pani Eli Domańskiej za
przepyszne posiłki serwowane w stołówce Szkoły Podstawowej.
Życzymy innym szkołom tak troskliwych gospodarzy gmin
i miast.
Zenona Jakubaszek – kierownik obozu
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DOKĄD IDZIEMY!

„Muzyka jest dla mnie wszystkim”
Rozmowa z Moniką Bodziak
Wiemy, że zakończyłaś naukę
w gimnazjum. Co teraz?
Ju ż od 1 wrze ś nia jestem
uczennic ą Zespo ł u Szkó ł
imienia Władysława Grabskiego
w Lublinie.
Od kiedy zaczęła się Twoja
przygoda z piosenką?
Śpiewam już od siedmiu lat.
Przygodę z piosenką
rozpoczęłam mając dziewięć
lat, w Powiatowym
Młodzieżowym Domu Kultury
w Lubartowie. Moją pierwszą
nauczycielką była pani Anna
Kozak. Początkowo śpiewałam
w zespole "BUMCYK", a trochę
później jako solistka. Odwagi na scenie nabrałam dzięki
występom z teatrem "PRZECINEK".
Czy jest ktoś, kto wpłynął na to czym teraz się zajmujesz?
Obecnie śpiewu uczy mnie pani Magdalena Hymos - Sulej
Studio Wokalne FEVER. To dzięki niej dostałam się na płytę
Diamenty Lublina 2013. Razem z nią przygotowałam
piosenkę "Biały latawiec", która będzie znajdować się na
płycie.
Dlaczego akurat "Biały latawiec"?
"Biały latawiec" jest piosenką wybraną przeze mnie
świadomie. Pasuje ona do mojej osobowości, bo jest taka jak
ja - spokojna i delikatna.
Czym dla Ciebie jest" miejsce" na płycie Diamenty Lublina?
Miejsce na płycie Diamenty Lublina jest dla mnie
niesamowitym wyróżnieniem, ponieważ na płycie mogło
znajdować się tylko 16 osób, a mimo to znalazłam się wśród
nich.
Skąd czerpiesz wzory do naśladowania ?
Bardzo ważne jest dla mnie zdanie mojej rodziny i bliskich.
Zawsze staram się kierować ich radami i liczę się z ich opinią.
Dużym wzorem dla mnie jest moja nauczycielka Magdalena
Hymos, z którą na zajęciach śpiewu uczę bawić się muzyką.
Muzyka jest dla mnie wszystkim. Chciałbym się nią
zajmować przez całe życie, jeśli nie śpiewając na scenie to
ucząc innych.
Pięknie dziękujemy za rozmowę, życząc, by Twoja miłość do
muzyki dawała wszystkim radość.
(red.)

mjr Krzysztof Smyk

FORYN

WIZJA KOHOUTKA
Oczekiwanie
Powrót marzeń
Tajemnicą nocy
Zagubionej w przestrzeni.
Czas uderza
Między oczy łza się wciska
Morze szarpie wizją walki z wyobraźnią.
Wiedzieć,
Cuda czynić.
Abstrakcja chwili spędzonej w zapomnieniu
Pustki nagiej piękności,
Chwili rozpalenia ciał.
Poezji nieznanej gwiazdom
Chcącym zabrać twe uniesienie
Drogą kardioidy.
DO J***
Jesteś daleko
Wzrokiem próżno ścigać przestrzeń.
Horyzont kryje dom kochania.
Błysk błyskawicy,
Tętno tententu jest niczym.
List parzy.
Drżę.
Nareszcie!
Płyną słowa otuchy,
Tama pęka,
Uczucia wzbierają...
Kocham!
Niesie się echo.
Odbite wielokrotnością - powraca,
Ściele marzenia u stóp.
Być z Tobą - zapomnieć samotność.
Pieścić do utraty tchu Twą szyję,
Oczy,
Delikatne ręce...
***
Brnę buszem wężowych siedlisk - malarii.
Śmiało!
Miłość zabija słabość
Tytanem czyni wątłe serce.
Zwycięża!
***
Gdziekolwiek czekasz - wrócę.
Na Twych ustach złożę
Pocałunek
Wierności...
WYRWANY ŻYCIU
Bez czucia - szalony
Zabłądziłem na ścieżce
Zagubionej w bezduszności dnia.
Jak szczenię skomląc czekałem
Bez końca.
Noc połączyła mnie z Tobą.
Wyrzekłem się wszystkiego...
Szczęście?!
Słowo to łamię w drzazgi.
Dziąsła kalecząc
Złamany...
(Mój k r z y k - Ojczyzny całej będzie k r z y k i e m)
- Jan Paweł II - Papież
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Kiedy nie powinno się prowadzić
pojazdu mechanicznego.
Oczywi ś cie po ka ż dym spo ż yciu
alkoholu. Ale także i w stanie podwyższonej ciepłoty
ciała, każdej chorobie aktualnie powodującej ból,
ciężkich schorzeniach serca i neurologicznych, w tym
padaczce, oraz po silnym zdenerwowaniu. Z powodu
różnych chorób wielu ludzi jest zmuszonych do stałego
zażywania leków. I one mogą powodować sytuacje kiedy
nie powinno się kierować pojazdami. Statystyki
wykazują, że co szósty wypadek drogowy powodują
kierowcy po zażyciu leków. I często nawet nie zdają sobie
sprawy, że nie powinni wtedy prowadzić. Niestety wielu
ludzi zażywa leki przeciwbólowe i to w dawkach
wzrastaj ą cych. Mog ą one powodowa ć senno ść
i otępiałość. Samemu trudno jest ocenić swój stan
i kierowcy nie zdają sobie sprawy, że ich refleks
konieczny do prowadzenia pojazdu jest obniżony.
Jednocześnie zmniejsza się też koncentracja uwagi,
pojawiają się zaburzenia widzenia, osłabia refleks. Nie
oznacza to, że leczący się nie powinni w ogóle prowadzić
pojazdów. Musi się jednak zachować zdrowy rozsądek.
Naczelną zasadą jest przeczytanie ulotki informacyjnej
dołączonej do każdego leku. Zwłaszcza należy być
szczególnie ostrożnym jeżeli zażywa się kilka leków
jednocześnie. Należy też pamiętać, że leki utrzymują się
w organizmie długo, nawet kilka dni. Dlatego za
przestępstwo uważa się prowadzenie samochodu po
zażyciu środków odurzających. Również z rezerwą
należy traktować spożywanie środków i napojów
energetyzujących. Wprawdzie dają one na krótko
przypływ energii, ale później przychodzi poczucie
wyczerpania. W takich sytuacjach lepiej przerwać jazdę
i odpocząć niż wypić puszkę napoju energetyzującego
czy mocną kawę.
Przy jakich lekach należy zastanowić się czy
można prowadzić pojazd?
Leki przeciwbólowe. Powodują zmniejszenie
refleksu, zawroty głowy, trudności w ocenie sytuacji.
Można prowadzić auto, jeżeli zażyje się jedną tabletkę
i wie się, że jest ona dobrze znoszona. Można kierować po
tabletce APAP czy aspiryny ale nie wolno po zabiegu
u dentysty gdy zastosowano znieczulenie czy narkozę.
Leki przeciw grypie. Jeżeli zawierają one
paracetamol i kodeinę to mogą powodować rozszerzenie
źrenic utrudniające widzenie.
Leki uspokajające i nasenne. Jeżeli mamy zamiar
wyjechać rano, to przed snem nie powinno się ich
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013

zażywać. Pod ich wpływem może dojść do zaburzenia
koncentracji, wydłuża się czas reakcji kierowcy, obniża
sprawność psychosomatyczna.
Leki psychotropowe – ograniczają czynności
psychiczne. Nie wolno prowadzić auta przez pięć dni.
Leki przeciwwymiotne działają uspokajająco,
wywołują znużenie. Nie wolno prowadzić auta.
Leki na cukrzycę. Kierowca cukrzyk powinien
zmierzyć przed wyjazdem poziom cukru a jeżeli w czasie
drogi pojawią się zawroty głowy i niepokój należy
przerwać jazdę.
Leki do oczu. Jeżeli krople do oczu zawierają
z atropinę do dochodzi do rozszerzenia źrenic a nawet
światłowstrętu, które może trwać nawet kilkanaście
godzin. Nie wolno kierować.
Nie wolno kierować pojazdem jeżeli zażywa się
leki:
1/ silnie upośledzające sprawność psychofizyczną
(fentanyl, scopolamina, tiopental, aucodal, codeina,
nalorfina, morfina, relanium, nubain, nemexin).
2/ mogące wpływać negatywnie na sprawność
psychofizyczną (pabialgina, fenactil, atropina, elenium,
cyclobarbital, aviomarin, anticol, esperal, sinequan,
ipronal, luminal, haloperidol, hydroksyzyna, scopolan,
amizepin, rudotel, mexicord, milocardin, nitrazepam,
signopam, oxaepam, diphergan, torecan, tolargin,
diazepam, xanax, imipramin).
3/ stosowane w leczeniu kaszlu, kataru,
przeziębienia i grypy (acatar, disophrol, gripex, ibuprom,
tabcin, butamirat, thiocodin).
4/ przeciwbólowe (antidol, apap noc, ascodan,
solpadeine, tetrazepam, tramal).
5/ przeciwalergiczne (klemastyna, phenazolinum,
dimetinden, prometazyna, hydroksyzyna).
6/ przeciwbiegunkowe (loperamid – imodium,
laremid, stoperan).
7/ na nadci ś nienie (brinerdin, normatens,
propranolol).
8/ na padaczkę (karbamazepina, fenytoina,
prymidon).
Oczywiście nie wszystkie leki po których nie
wolno kierować pojazdem zostały tu przedstawione.
Marian Markiewicz
Towarzystwo Ziemi Ostrowa Lubelskiego
Wykorzystano:
Jakub Kruszewski. G.W. nr 186/2012, s. 21
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OGŁOSZENIA
O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Ostrowa Lubelskiego ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda ż samodzielnego lokalu
mieszkalnego Nr 12 o pow. użytk. 25,38 m2, położonego na
parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego
usytuowanego w Ostrowie Lubelskim przy ul. Floriańskiej
Nr 3, składającego się z pokoju z aneksem kuchennym,
łazienki z wc, pomieszczenia gospodarczego oraz balkonu.
Do lokalu przynależy udział w prawie współwłasności
gruntu i nieruchomości wspólnej w udziale w 2538/55498
cz. wraz ze sprzedażą własności ułamkowej części gruntu
oznaczonego jako działka Nr 570 o pow. 656 m2 stanowiąca
własność Gminy Ostrów Lubelski, dla której prowadzona
jest ksi ę ga wieczysta KW Nr LU1A/00006091/6.
Nieruchomo ść po ł o ż ona jest w terenie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza – 65000,00 zł (netto), (w tym: cena lokalu
– 63692,00 zł, cena udziału w gruncie – 1302,00 zł)
Wadium – 5000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 8%
podatek VAT.
Lokal mieszkalny jest wolny od wszelkich obciążeń
i zobowiązań. Wyposażenie lokalu kompletne: tynki
wewnętrzne gładkie, podłoga z wykładziny PCV i terakoty,
stolarka okienna PCV, instalacje: wod.-kan., elektryczna,
grzewcza. Pełne opomiarowanie mediów.
Przetarg na zbycie lokalu odbędzie się w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 1 w sali
nr 6 w dniu 10 września 2013 r. o godz. 1000
Wadium w wysokości podanej wyżej należy wpłacić
w pieniądzu na rachunek Urzędu Miejskiego w Ostrowie
Lubelskim nr 11 8707 1032 0400 0811 2004 0003 w BS
Oddział Ostrów Lubelski w terminie do 4.09.2013 r.
włącznie. Za datę wpływu wadium uważa się wpływ
wymaganej kwoty na rachunek Urzędu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników,
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne
postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. nie mniej niż
650,00 zł.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca
lokalu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Osobom, które przetargu nie wygrały, wadium
zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena
ułamkowej części gruntu i cena lokalu mieszkalnego
z zachowaniem wskaźników udziału ceny ułamkowej części
gruntu i ceny lokalu.
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w prasie
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego www.ostrowlubelski.pl
Bliższych informacji m.in. dot. regulaminu przetargu
udziela Maria Wiśniewska inspektor ds. gospodarki
nieruchomo ś ciami Urz ę du Miejskiego w Ostrowie
Lubelskim ul. Partyzantów 1, (pokój Nr 3), tel. (81) 8520003
wew. 37
Ostrów Lubelski dnia 2013-08-06

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Ostrowa Lubelskiego ogłasza ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda ż ni ż ej wymienionych
niezabudowanych nieruchomo ś ci gruntowych,
po ł o ż onych w Ostrowie Lubelskim stanowi ą cych
własność Gminy Ostrów Lubelski:
1. Działka Nr 935 o pow. 0,0338 ha położona przy ul. Jana
Pawła II w terenie zabudowy zagrodowej, uzbrojenie:
E,W,KiT,utwardzona droga, KW Nr LU1A/00004876/9
Cena wywoławcza wynosi - 9180,00 zł (netto) Wadium
wynosi - 500,00 zł
2. Działka Nr 1447 o pow. 0,1413 ha położona przy ul.
Sarmackiej w terenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, uzbrojenie: sieć wodociągowa, KW Nr
LU1A/00037933/7
Cena wywoławcza wynosi
- 42840,00 z ł (netto)
Wadium wynosi - 2200,00 zł
Wymienione wyżej działki są wolne od wszelkich obciążeń
i zobowiązań.
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie
doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości
odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie
Lubelskim ul. Partyzantów 1 w sali nr 3
w dniu 24 września 2013 r. roku (wtorek) od godz. 1000
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą
wadium w wysokości podanej wyżej.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim nr 11 8707 1032
0400 0811 2004 0003 w BS Lubartów Oddział Ostrów
Lubelski w terminie do dnia 18 września 2013 r. włącznie.
Za datę wpływu uważa się dzień wymaganej kwoty na
rachunek tut. Urzędu Miejskiego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi
nabywca nieruchomości.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zwraca
się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w prasie
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miejskiego oraz na stronie
internetowej BIP Urzędu Miejskiego
www.ostrowlubelski.pl
Bliższych informacji dot. przetargu udziela Maria
Wiśniewska inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów
1, (pokój Nr 3), tel. (81) 8520003 wew. 37
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Festiwal Zwyczajów
i Obrzędów Ludowych
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