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MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA
LAUREATEM AKCJI
PRZEJRZYSTA POLSKA
4 marca 2006 r. w siedzibie redakcji Gazety Wyborczej w Warszawie odby³a siê uroczysta gala koñcz¹ca spo³eczn¹ akcjê Przejrzysta Polska. Wród 403 laureatów znalaz³o
siê miasto Ostrów Mazowiecka. Certyfikat ukoñczenia akcji wraz z gratulacjami odebrali burmistrz Mieczys³aw Szymalski, sekretarz miasta
Tomasz Skibicki i naczelnik Wydzia³u Informacji, Promocji Miasta i Integracji Europejskiej Brygida Mocicka.
Akcja spo³eczna Przejrzysta Polska zosta³a zainicjowana przez Gazetê Wyborcz¹
w padzierniku 2004 roku, a zorganizowana
wspólnie z Fundacj¹ Agory, Polsko-Amerykañsk¹ Fundacj¹ Wolnoci, Fundacj¹ Stefana Batorego, Fundacj¹ Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bankiem
wiatowym. Do akcji w³¹czy³y siê 764 samorz¹dy z ca³ej Polski, z czego tylko 403 j¹ zaliczy³o
i otrzyma³o certyfikat. Zamierzonym efektem akcji jest utrwalenie pozytywnych zmian w samorz¹dach, tak by sta³y siê one widoczne dla
mieszkañców, a tak¿e potencjalnych inwestorów,
dla których wa¿ne bêd¹ efekty akcji  aktualnoæ informacji zawartych w strategiach rozwoju gmin, czytelne procedury i jednoznaczne decyzje urzêdnicze.
Pomys³ organizatorów akcji by³ prosty. Wychodz¹c od szeciu zasad dobrego rz¹dzenia 
przejrzystoci, przewidywalnoci, rozliczalnoci,
fachowoci, braku tolerancji dla korupcji i partycypacji spo³ecznej, stworzono szereg bardzo
konkretnych zadañ dla samorz¹dów. Do koñca
roku Ostrów Mazowiecka wykona³a szeæ zadañ: opracowano opis us³ug wiadczonych przez
samorz¹d; wypracowano i wdro¿ono kodeks
etyczny pracowników urzêdu; opracowano

i wdro¿ono program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi; opracowano krótki materia³
przybli¿aj¹cy mieszkañcom istniej¹cy w miecie
aktualny strategiczny dokument rozwojowy;
wprowadzono procedury naboru na ka¿dy wakat w urzêdzie z wymogiem konkursów na stanowiska kierownicze; przygotowano i rozpropagowano ksi¹¿eczkê (coroczny informator
bud¿etowy dla mieszkañców) pt. Sk¹d mamy
pieni¹dze i na co je wydajemy?. Kilka tysiêcy
ulotek szczegó³owo opisuj¹cych ka¿de ze zrealizowanych zadañ rozprowadzilimy wród
mieszkañców na terenie Ostrowi Mazowieckiej.
Ulotki dostêpne s¹ w Punkcie Informacji Urzêdu Miasta, materia³ jest zamieszczony równie¿
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ostrowmaz.pl.
Patronat medialny nad akcj¹ objê³y: TVP,
TVP 3, PR 1 Polskiego Radia, portal Ngo.pl.
Przy okazji uroczystoci wrêczenia certyfikatów zorganizowano debatê Ludwika Dorna
i Jana Rokity o samorz¹dzie terytorialnym. Zarówno debatê, jak i ca³e spotkanie poprowadzi³
zastêpca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Piotr Pacewicz.
Z OBRAD XXX SESJI RADY MIASTA
Na XXX sesji w dniu 21 lutego 2006 r. Rada
Miasta przyjê³a informacjê o realizacji programu Bezpieczne Miasto  Ostrów Mazowiecka
za okres 2005 roku. Program oparty jest na zasadach sta³ego wspó³dzia³ania policji ze spo³eczeñstwem, poprzez skoordynowan¹ wspó³pracê z: organami administracji samorz¹dowej
i rz¹dowej; Komisj¹ Owiaty, Kultury Fizycznej,
Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porz¹dku Publicznego; Miejsk¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych; Kuratorium Owiaty
i szko³ami; przedstawicielami wymiaru sprawiedliwoci; przedstawicielami mediów, a tak¿e
z ró¿nymi instytucjami, organizacjami i innymi
podmiotami ¿ycia spo³ecznego dzia³aj¹cymi
w miecie. Orodkiem koordynuj¹cym dzia³ania
w zakresie programu jest Rada Programowa,
natomiast koordynatorem i realizatorem dzia³añ
ze strony policji Komenda Powiatowa Policji
w Ostrowi Mazowieckiej poprzez swoje struktury organizacyjne. Program ma na celu: ograniczenie przestêpczoci; podniesienie poziomu
bezpieczeñstwa; stworzenie bezpiecznego miasta, osiedli do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej i ¿ycia spo³ecznego.
W sesji udzia³ wziêli przedstawiciele instytucji realizuj¹cych program: Prokurator Rejonowy K. widerska, prezes S¹du Rejonowego
A. Chaberska-Nadana, komendant Powiatowy
Policji S. Lewandowski, zastêpca komendanta
Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
J. Warcho³, Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny A. Andersz, dyrektorzy szkó³ podstawowych i gimnazjów, przewodnicz¹cy Rady

Programowej Bezpieczne Miasto D. Chmielewski oraz przedstawiciele innych instytucji
z terenu miasta.
Stan bezpieczeñstwa w miecie oraz zakres podejmowanych w tym celu dzia³añ zosta³
wysoko oceniony przez Radê. Sporód dzia³añ
wp³ywaj¹cych na podniesienie poziomu bezpieczeñstwa wymieniano: realizacjê I etapu systemu monitoruj¹cego miasto, który ruszy³ 10 listopada 2005 r. z ca³odobowym Centrum
Monitoringu znajduj¹cym siê w Komendzie Powiatowej Policji, pozwalaj¹cym na podjêcie szybkiej interwencji w ci¹gu 30-40 sekund od zdarzenia; kontrola szybkoci ruchu pojazdów na
miejskich ulicach przy pomocy fotoradarów;
zwiêkszenie iloci patroli policyjnych, a tak¿e
brak tolerancji dla wszelkich wykroczeñ i szybkie na nie reagowanie.
Przedstawiamy wa¿niejsze informacje zawarte w sprawozdaniach poszczególnych instytucji realizuj¹cych program Bezpieczne Miasto
 Ostrów Mazowiecka 2005.
Komenda Powiatowa Policji o stanie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
(dane dotycz¹ powiatu lub miasta i gminy Ostrów
Mazowiecka)  czyny o charakterze kryminalnym stanowi¹ 60,6% na tle wszystkich przestêpstw stwierdzonych, tj. 706 przestêpstw z
1165 stwierdzonych ogó³em. W 2005 r. nast¹pi³
wzrost o 3,9% wykrywalnoci w tej kategorii. Do
najczêciej pope³nianych przestêpstw na podleg³ym s³u¿bowo terenie Komendy Powiatowej
Policji w Ostrowi Mazowieckiej zaliczyæ nale¿y:
kradzie¿ cudzej rzeczy (w powiecie ostrowskim
wszczêto 279 postêpowañ, spadek o 9 postêpowañ w stosunku do 2004 r.); kradzie¿ i kradzie¿ z w³amaniem do samochodu (na terenie
miasta i gminy Ostrów Mazowiecka wszczêto
29 postêpowañ, wzrost o 11 w stosunku do
2004 r.); kradzie¿e z w³amaniem mienia (na terenie miasta i gminy wszczêto 119 postêpowañ,
wzrost o 4 w stosunku do 2004 r.); rozboje i wymuszenia rozbójnicze (na terenie miasta i gminy wszczêto 39 postêpowañ, wzrost o 22 w stosunku do 2004 r.). W 2005 r. policjanci z KPP
w Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali 318 nietrzewych uczestników dróg. Ze statystyki wynika, ¿e
na ogóln¹ liczbê 1945 przestêpstw w 2005 r.
(dane dotycz¹ powiatu), 78 pope³nili nieletni. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest obni¿enie siê granicy wieku sprawców. Nie stwierdzono zorganizowanych grup przestêpczych. Nie odnotowano
zjawiska tzw. fali, natomiast zdarzy³y siê 2 przypadki pobicia dwóch uczniów gimnazjum przez
kolegów ze szko³y.
Prokuratura Rejonowa  wzros³a iloæ
spraw o pope³nienie przestêpstw, wp³ywaj¹cych
do ostrowskiej Prokuratury z 1477 w 2004 r. na
1527 w br. (dane dotycz¹ miasta i gminy Ostrów
Mazowiecka). Do s¹du skierowano 549 aktów,
umorzono wobec niewykrycia sprawców prze-

stêpstwa 284 sprawy, za w pozosta³ych 694
odmówiono wszczêcia postêpowania lub umorzono z innej podstawy prawnej ni¿ niewykrycie
sprawcy przestêpstwa. Zanotowano wzrost przestêpczoci w prowadzeniu pojazdów w stanie
nietrzewoci, a tak¿e w znêcaniu siê nad cz³onkami rodziny.
S¹d Rejonowy o przestêpczoci nieletnich  problem przestêpczoci nieletnich kszta³tuje siê na podobnym poziomie w stosunku do
roku 2004. Do Wydzia³u Rodzinnego i Nieletnich wp³ynê³o w ubieg³ym roku 57 spraw z terenu miasta, do postêpowania opiekuñczo-wychowawczego przekazano 25. S¹d orzek³ nadzór
Kuratora wobec 10 sprawców, za wobec 5
w postaci nadzoru odpowiedzialnego rodziców.
Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej o analizie po¿arowej miasta 
w ubieg³ym roku zanotowano 192 zdarzenia, podobnie jak w 2004 roku. Jednostki Stra¿y Po¿arnej uczestniczy³y w usuwaniu skutków 101
miejscowych zagro¿eñ i 99 po¿arów, odnotowano równie¿ 4 fa³szywe alarmy.
Pañstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny o stanie bezpieczeñstwa sanitarnego w miecie  g³ównym celem dzia³ania Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej jest ochrona zdrowia
ludzkiego przed niekorzystnym wp³ywem szkodliwoci i uci¹¿liwoci rodowiskowych oraz zapobieganie powstawania chorób zakanych i zawodowych na terenie miasta, który realizowany
jest poprzez analizê stanu zdrowia i ustalenie
potrzeb zdrowotnych ludnoci oraz inicjowanie
i organizowanie przedsiêwziêæ owiatowo-zdrowotnych i promocji zdrowia prowadz¹cych do
poprawy jakoci ¿ycia ludnoci.
W 2005 r. na terenie miasta rozpoznano
i zg³oszono 297 przypadków chorób zakanych,
z czego 80,8% stanowi³y zachorowania wród
dzieci, tj. ospa wietrzna, winka i krztusiec.
Podstawowym ród³em wody w Ostrowi
Mazowieckiej jest wodoci¹g publiczny ujmuj¹cy
wodê z szeciu studni g³êbinowych, zaopatruj¹cy 95% ludnoci miasta. Woda w nim spe³nia
wymagania dotycz¹ce jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi. Ponadto mieszkañcy korzystaj¹ z dwóch studni publicznych i 12
awaryjnych, z których woda w zakresie przebadanych parametrów bakteriologicznych odpowiada wymaganiom. Wysypisko mieci w Lubiejewie przyjmuje odpady sta³e z miasta i gminy
Ostrów Mazowiecka. Eksploatacja wysypiska
jest prawid³owa, brak jest jednak mo¿liwoci
mycia kontenerów na odpady. Nadal na obrze¿ach miasta spotyka siê dzikie wysypiska mieci, które przewa¿nie pochodz¹ z osiedli domków jednorodzinnych. Oczyszczalnia cieków to
obiekt o du¿ej wydajnoci oczyszczania mechanicznego i mikrobiologicznego cieków miejskich. Jego eksploatacja pod wzglêdem sanitarnym nie budzi zastrze¿eñ.
Stan sanitarno-higieniczny obiektów komunalnych i u¿ytecznoci publicznej w Ostrowi
Mazowieckiej, bêd¹cych pod nadzorem PIS nie
budzi istotnych zastrze¿eñ. S¹ to m.in. publiczne i niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej, pomieszczenia indywidualnej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, zak³ady
fryzjerskie i kosmetyczne itp., w których inspekcja ocenia stan techniczno-funkcjonalny, gospodarkê wodno-ciekow¹, gospodarkê odpadami
(w tym niebezpiecznymi).
Stan higieniczno-sanitarny i porz¹dkowy ulic i placów zabaw w miecie ocenia
siê jako dobry.
Nadal aktualne pozostaj¹ zastrze¿enia, co
do warunków handlu ¿ywnoci¹ na targowisku

przy ul. Broniewskiego, na którym w dalszym
ci¹gu prowadzona jest sprzeda¿ rodków spo¿ywczych na nieutwardzonej czêci placu, z nara¿eniem ich na zanieczyszczenie, bez wydzielonych stanowisk do tego rodzaju handlu.
Zasadnicze znaczenie w realizacji programu Bezpieczne Miasto odgrywaj¹ dzia³ania
profilaktyczne, maj¹ce na celu poradnictwo, edukacjê i pomoc spo³eczn¹ prowadzone przez dyrekcje i rady pedagogiczne szkó³ podstawowych
i gimnazjów w miecie, oraz policjê, s³u¿by sanitarne i Miejsk¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Warto tu nadmieniæ, ¿e
dzia³ania Komisji ukierunkowane s¹ na zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej dla
osób uzale¿nionych od alkoholu oraz udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom,
w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe.
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwiêkszenia
dostêpnoci pomocy terapeutycznej dla osób
uzale¿nionych od alkoholu m.in.: przeprowadzi³a 113 rozmów motywacyjno-interwencyjnych
z osobami uzale¿nionymi od alkoholu, w wyniku których 26 osób zgodzi³o siê na podjêcie leczenia odwykowego, wobec 5 z³o¿ono wniosek
do S¹du Rejonowego o wydanie postanowienia
do podjêcia leczenia; dofinansowywano akcje
wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin patologicznych; zorganizowano zajêcia
sportowe na basenie (dla 605 dzieci) oraz gimnastyki korekcyjnej (320 dzieci). W Centrum Integracji Spo³ecznej i Wolontariatu przy ul. Rubinkowskiego 8 utworzono Punkt Konsultacyjny
MKRPA, w ramach którego uzyskaæ mo¿na porady: prawne, psychologiczne, psychiatryczne,
socjalne. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod
nr telefonu (29) 7452291 lub 6440756 w. 63.
Komisja prowadzi bardzo szerok¹ akcjê profilaktyczn¹ w zakresie informacji i edukacji w zakresie uzale¿nieñ m³odzie¿y.
Stra¿ Miejska  w ubieg³ym roku realizuj¹c zadania wynikaj¹ce z ustawy o stra¿ach
gminnych stra¿nicy podjêli m.in. 4278 interwencji udzielaj¹c 3225 pouczeñ, nak³adaj¹c 1053
mandaty karne na ³¹czn¹ kwotê 199.795 z³otych
oraz kieruj¹c 623 wnioski do S¹du Grodzkiego.
Przyjêto wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrów
Mazowiecka na lata 2007-2011, bêd¹cy ustawowym obowi¹zkiem Rady podjêtym w celu regulacji polityki mieszkaniowej w miecie. Obejmuje on: prognozê dotycz¹c¹ wielkoci oraz
stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach, z podzia³em na
lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne;
planowan¹ sprzeda¿ lokali w kolejnych latach;
zasady polityki czynszowej; analizê potrzeb
w zakresie remontów i modernizacji wynikaj¹cych ze stanu technicznego budynków i lokali,
z podzia³em na kolejne lata; przewidywane koszty utrzymania zasobów lokalowych w latach
2007-2011 oraz ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej; sposób i zasady zarz¹dzania
lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.
Ogólna powierzchnia zasobów mieszkaniowych
w miecie wynosi 23.158, 82 m2, z czego: w budynkach stanowi¹cych wy³¹czn¹ w³asnoæ miasta  6.137,06 m2 (195 lokali), w budynkach
wspólnot mieszkaniowych z udzia³em miasta 
17.021,76 m2 (380 lokali). £¹czna powierzchnia
lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoæ miasta wynosi 703,51 m2. Miasto dysponuje 19 lokalami socjalnymi, w okresie objêtym niniejszym

programem przewiduje siê pozyskanie kolejnych
25 lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne
(powierzchnia ok. 650 m2). Zwiêkszenie iloci
lokali mieszkalnych nast¹pi poprzez budowê
mieszkañ przez Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o., której w³acicielem jest miasto. Chocia¿ formalnie
mieszkania nale¿¹ce do TBS nie s¹ zaliczane
do mieszkaniowego zasobu gminy, to w przypadku gdy gmina jest w³acicielem spó³ki, maj¹
dla tego zasobu du¿e znaczenie. Mieszkania
w TBS mog¹ wynajmowaæ rodziny znajduj¹ce
siê w odpowiedniej sytuacji finansowej chc¹ce
poprawiæ swoje warunki mieszkaniowe. Przeprowadzaj¹c siê do mieszkañ w budynkach TBS
najemca pozostawia do dyspozycji gminy dotychczas u¿ytkowane lokale. Dziêki temu nast¹pi
zwolnienie mieszkañ dla rodzin o ni¿szych dochodach. Wysokoæ czynszu w lokalach mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad gminnego zasobu bêdzie podniesiona w 2007 r. maksymalnie
o 3% (podwy¿ka bêdzie obowi¹zywaæ od
1 stycznia 2007 r.). W latach nastêpnych podstawowa stawka czynszu bêdzie wzrasta³a nie
wiêcej ni¿ o wskanik inflacji. Przewidywane s¹
równie¿ obni¿ki podstawowej stawki czynszu,
o 5% dla lokali po³o¿onych w suterenie, 5% dla
lokali z wc poza budynkiem, 5% w przypadku,
gdy kuchnia nie posiada naturalnego owietlenia, 10% dla lokali w budynku przeznaczonym
do rozbiórki. Obni¿ki te sumuje siê, przy czym
nie mog¹ one przekroczyæ 15% stawki podstawowej czynszu.
Zarz¹d miejskim zasobem mieszkaniowym
powierzono Towarzystwu Budownictwa Spo³ecznego sp. z o.o., spó³ce ze 100% udzia³em
miasta. Do zadañ TBS nale¿y m.in.: eksploatacja, remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych i zarz¹dzanie wspólnotami mieszkaniowymi.
Dokonano zmiany wysokoci odp³atnoci
za pobyt w rodowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej. Zmiana nast¹pi³a
w zwi¹zku z ustaleniem przez Mazowiecki Urz¹d
Wojewódzki nowego redniego kosztu utrzymania uczestnika w placówce na kwotê 840 z³otych w 2006 roku.
Na zakoñczenie obrad XXX sesji burmistrz
w specjalnym licie zwróci³ siê do Rady Miasta,
starosty, Rady Powiatu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z apelem,
o zintensyfikowanie i zintegrowanie dzia³añ w zakresie poprawy zabudowy centrum miasta, w tym
uporz¹dkowania i rozbiórki szpec¹cych ruder,
zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu mieszkañców
i przypadkowych przechodniów.
Dotychczas uda³o siê to osi¹gn¹æ g³ównie
tam, gdzie w³acicielami nieruchomoci by³o
miasto. W ten sposób uporz¹dkowano obszar
ulicy L. Mieczkowskiego, skrzy¿owanie ulic Armii Krajowej i T. Kociuszki, ulicê Sielsk¹ (Stara Piekarnia). Zdarzaj¹ siê jednak przypadki,
gdzie z powodu uporu i niechêci w³acicieli brak
jest ostatecznych rozstrzygniêæ. Przyk³adami
najbardziej ra¿¹cymi w centrum Ostrowi Mazowieckiej s¹ m.in.: budynek przy ul. 3 Maja 19,
który od dawna kwalifikuje siê do rozbiórki ze
wzglêdu na stan techniczny, a tak¿e swoj¹ konstrukcj¹ zajmuje czêæ chodnika, utrudniaj¹c
ruch pieszym; budynek przy ul. 3 Maja 33 na
rogu ulic 3 Maja i S. Dubois (obok Urzêdu Skarbowego), usytuowany na terenie wieczystego
u¿ytkowania Spó³dzielni Mieszkaniowej Nasz
Dom; budynek przy ul. 3 Maja 62/1 (usytuowa-

ny na rogu ul. Pocztowej i ul. 3 Maja), oraz s¹siaduj¹ce z nim drewniane pawilony  t¹ spraw¹ zaj¹³ siê Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, a niezale¿nie prowadzone s¹
negocjacje burmistrza z w³acicielami nieruchomoci zmierzaj¹ce do wspólnej zabudowy obszaru przedmiotowych dzia³ek estetycznym architektonicznie budynkiem zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego; róg ul.
Pocztowej i ul. Inwalidów, budowa przerwana na
etapie stanu surowego kilkanacie lat temu.
Pe³ne treci uchwa³ dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Miasta
www.bip.ostrowmaz.pl.
NIE MA ZAGRO¯ENIA
WIRUSEM PTASIEJ GRYPY
9 marca 2006 r. odby³o siê kolejne posiedzenie Miejskiego Zespo³u Reagowania, zwo³ane z inicjatywy burmistrza Ostrowi Mazowieckiej w celu omówienia procedur postêpowania
w przypadku zetkniêcia siê z martwymi ptakami na terenie miasta. W odprawie udzia³ wziêli
przedstawiciele s³u¿b sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, szpitala powiatowego, ZGK,
Starostwa Powiatowego, stra¿y miejskiej i Urzêdu Miasta.
Zaproszony na spotkanie powiatowy lekarz
weterynarii W. Narkiewicz-Jodko wyranie podkreli³, i¿ na dzieñ dzisiejszy nie ma zagro¿enia
wirusem ptasiej grypy na terenie naszego miasta. Zdarzaj¹ siê pojedyncze przypadki zg³oszeñ
znalezienia martwego ptactwa, jednak w ¿adnym z tych przypadków nie stwierdzono wirusa
H5N1. Przedstawiciele wszystkich s³u¿ podkrelali, ¿e czêstotliwoæ padania ptactwa zwi¹zana jest przede wszystkim z bardzo surowymi warunkami tegorocznej zimy. Niemniej jednak
zosta³ opracowany i wdro¿ony schemat dzia³añ,
pocz¹wszy od zg³oszenia o przypadkach pad³ych ptaków poprzez ich zbieranie, przechowywanie i przesy³anie materia³u do badania. Zg³oszenia mieszkañców o pad³ych ptakach
przyjmuj¹ policja, stra¿ po¿arna i stra¿ miejska,
uruchomiono równie¿ ca³odobowy telefon dy¿urny 696 467 649.
Zalecenia G³ównego Inspektora Sanitarnego, jak ustrzec siê przed ptasi¹ gryp¹.
- spo¿ywaj miêso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce
cieplnej w temperaturze minimum 70°C;
- myj dok³adnie z u¿yciem detergentu wszystkie przedmioty, które mia³y kontakt z surowym
drobiem (deski, no¿e, talerze); pamiêtaj, ¿e
zamro¿enie miêsa nie niszczy wirusa ptasiej
grypy;
- nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiaj¹cych wra¿enie
chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu;
przede wszystkim dopilnuj, aby nie robi³y tego
dzieci;
- zadbaj o to, aby dzieci unika³y miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych
miejsc jego przetrzymywania;
- myj rêce po ka¿dorazowym zetkniêciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robi³y to tak¿e dzieci;
- pamiêtaj, aby surowe miêso drobiowe nie mia³o stycznoci z innymi produktami ¿ywnociowymi;
- przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy ¿ywego lub martwego ptac-

twa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich czêci, pierza, puchu oraz trofeów myliwskich.
KOMUNIKAT ODDZIA£U INSTYTUTU
PAMIÊCI NARODOWEJ W WARSZAWIE
27 marca 2006 r. (poniedzia³ek) w Ratuszu
w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 66
w godz. 12.00-15.00 pracownicy Biura Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów Oddzia³u IPN
w Warszawie bêd¹ wydawali i przyjmowali wnioski o udostêpnienie dokumentów by³ych organów bezpieczeñstwa PRL.
Wnioski o status osoby pokrzywdzonej nale¿y sk³adaæ osobicie z dowodem to¿samoci.
Jednoczenie informujemy, ¿e cz³onkowie
rodzin sk³adaj¹cy wniosek o udostêpnianie dokumentów dotycz¹cy nie¿yj¹cej osoby pokrzywdzonej musz¹ do³¹czyæ do wype³nionego wniosku kserokopiê: aktu zgonu oraz inne dokumenty
wiadcz¹ce o tym, ¿e s¹ osob¹ najbli¿sz¹ pokrzywdzonej np. kserokopiê aktu urodzenia lub
aktu ma³¿eñstwa.
SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE
Z agresj¹ w szkole i na ulicy spotykamy siê
niemal codziennie. Czy mo¿na powstrzymaæ falê
nienawici wród m³odych ludzi?  na to pytanie próbowa³ odpowiedzieæ spektakl  Pi¹te przykazanie, wystawiony 2 marca br. w MDK przez
³ódzki teatr Zwierciad³o. Spektakl pt. Pi¹te
Przykazanie obejrza³o ponad 820 uczniów
ostrowskich szkó³. Organizator edukacyjnych
przedstawieñ, Miejska Komicja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych przekaza³a szko³om
materia³y do kontynuacji tematu na lekcjach
wychowawczych.
NIE TYLKO WÊDKOWANIE...
Podczas Walnego Zgromadzenia w niedzielê 12 marca, wêdkarze z ko³a nr 41 PZW
w Ostrowi Mazowieckiej podsumowali rok ubieg³y, rozliczyli zarz¹d ko³a i nagrodzili najbardziej
zas³u¿onych.
Ze sprawozdania z³o¿onego przez prezesa Waldemara Borowego wynika, ¿e ko³o dzia³a coraz dynamiczniej. Z dawnej organizacji zrzeszaj¹cej doæ luno amatorów wêdkowania
i zajmuj¹cej siê g³ównie zbieraniem sk³adek, staje siê coraz bardziej widocznym, i wa¿nym podmiotem ¿ycia spo³ecznego w miecie i powiecie. Obecnie nale¿y do niego 872 osoby, w tym
15 kobiet i 48 m³odych wêdkarzy. W minionym
sezonie zorganizowali oni 30 imprez wêdkarskich, w których wziê³o udzia³ ³¹cznie 924 osoby, a tak¿e wêdkarsko-rekreacyjny festyn z okazji
Dnia Dziecka. Najbardziej presti¿ow¹ imprez¹,
o ogólnopolskim ju¿ zasiêgu, by³ niew¹tpliwie
Mazowiecki Spinning Bugu. Cz³onkowie ko³a
odnosili te¿ znacz¹ce sukcesy na obcych ³owiskach. Hanna Kamieniecka zwyciê¿y³a w miêdzynarodowych zawodach spinningowych Warszawa-Berlin-Praga, a kadet Sebastian
Gregorek wywalczy³ tytu³ Mistrza Okrêgu w wêdkarstwie sp³awikowym. Dzia³alnoæ ko³a to nie
tylko wêdkowanie, ale tak¿e ochrona wód przed
k³usownikami oraz ich zarybianie. W roku 2005
do nurtów Bugu, Broku i Orza wpuszczono niemal 1,5 tony i ponad 630 tys. sztuk narybku.
Obecny na spotkaniu burmistrz Mieczys³aw Szymalski podziêkowa³ wêdkarzom za ich zaanga¿owanie i dzia³alnoæ na rzecz mieszkañców
miasta, zw³aszcza tych najm³odszych.
By³y te¿ nagrody i wyró¿nienia wêdkarskie.
Zarz¹d Okrêgu Mazowieckiego PZW wyró¿ni³:
Waldemara Borowego  Z³ot¹ Odznak¹ PZW
z wieñcami, Alberta Przastka  Z³ot¹ Odznak¹

PZW, Miros³awa Kamienieckiego  Srebrn¹
Odznak¹ PZW, W³odzimierza Kamienieckiego
i Leszka Sommera  medalami Za Zas³ugi dla
Mazowieckiego Wêdkarstwa oraz dyplomami:
W³adys³awa Pasztaleñca i S³awomira Wilanowskiego. Dyplomy Rejonu Ostro³êckiego PZW
otrzymali: Krzysztof wier¿yñski i Krzysztof Zgoda. Sebastian Gregorek i Pawe³ Wareszczuk
wyró¿nieni zostali odznakami Wzorowy M³ody
Wêdkarz, a dyplomami: Stefan Szyd³o, Marek
Galas, Andrzej Sikora, Jan Krzak i Marek Duda.
Puchary i statuetki otrzymali tak¿e wyró¿niaj¹cy
siê zawodnicy ko³a; Krzysztof Swier¿yñski,
Krzysztof Duda, Marek Siedlecki, Leszek Sommer, Sebastian Gregorek, Marcin Ko³akowski,
Miros³aw Kamieniecki, Arkadiusz Kowalewski,
Gra¿yna Kamieniecka, Erwin Kowalczyk, Micha³
Raczyñski i S³awomir Szymañski.
ZARZ¥DZENIE BURMISTRZA MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA
Z DNIA 15 MARCA 2006 R.
w sprawie wymagañ, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie
zezwolenia na wiadczenie us³ug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli
nieruchomoci oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236,
poz. 2008):
zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie
zezwolenia na wiadczenie us³ug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli
nieruchomoci oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych
jest zobowi¹zany do spe³nienia nastêpuj¹cych
wymagañ:
1. zarejestrowanie dzia³alnoci gospodarczej we
w³aciwym urzêdzie gminy lub w Krajowym
Rejestrze S¹dowym,
2. przedstawienie tytu³u prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi
bêdzie wykonywany transport odbieranych od
w³acicieli nieruchomoci odpadów komunalnych lub nieczystoci ciek³ych, spe³niaj¹cymi
wymagania techniczne okrelone w:
- rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagañ dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.
U. nr 193, poz. 1617),
- innych przepisach szczególnych,
3. udokumentowanie posiadania tytu³u prawnego do dysponowania nieruchomoci¹, na
której po³o¿ona jest baza transportowa,
spe³niaj¹ca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony rodowiska
oraz dopuszczona do u¿ytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie obiektu,
4. udokumentowanie posiadania wyposa¿enia
i rodków technicznych odpowiednich do zakresu planowanej dzia³alnoci (urz¹dzenia,
kontenery, pojemniki i inne),
5. zawarcie umowy lub posiadanie pisemnego
zapewnienia potwierdzaj¹cego gotowoæ odbioru odpadów komunalnych lub nieczystoci
ciek³ych przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego
zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub przez punkt zlewny,

6. w zakresie nale¿ytego poziomu wykonywania
us³ug:
a) zatrudnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników wykonuj¹cych
czynnoci odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci lub
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczystoci ciek³ych, przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej
i ochrony rodowiska,
b) zatrudnienie co najmniej jednego pracownika nadzoru posiadaj¹cego kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami, nieczystociami ciek³ymi, ochrony sanitarnej
lub ochrony rodowiska,
c) zapewnienie odbioru odpadów komunalnych lub nieczystoci ciek³ych z czêstotliwoci¹ okrelon¹ w uchwale Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka XXVIII/192/2005 z dnia
29.11.2005 r. w sprawie szczegó³owych
zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie Miasta Ostrów Mazowiecka,
d) odbieranie od w³acicieli nieruchomoci
wy³¹cznie odpadów komunalnych,
e) odbieranie odpadów wielkogabarytowych
okresowo (nie rzadziej, ni¿ raz na kwarta³),
zgodnie z harmonogramem og³oszonym
przez odbieraj¹cego odpady lub w miarê potrzeb na zlecenie, w terminie nie d³u¿szym
ni¿ trzy dni od dnia zlecenia,
f) transportowanie odbieranych nieczystoci ciek³ych wy³¹cznie pojazdami asenizacyjnymi, wyposa¿onymi zgodnie
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagañ dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
odpadów komunalnych wy³¹cznie krytymi pojazdami, a odpadów wielkogabarytowych samochodami ciê¿arowymi
skrzyniowymi lub przystosowanymi do
przewozu kontenerów,
g) zapewnienia odbierania od w³acicieli nieruchomoci selektywnie zebranych odpadów w taki sposób, aby nie powodowaæ ich
mieszania z odpadami innego rodzaju,
h) prowadzenia na obszarze wykonywanej
dzia³alnoci selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych nadaj¹cych siê do odzysku
w sposób i w zakresie wynikaj¹cym
z uchwalonego przez Radê Miasta Ostrów
Mazowiecka Planu Gospodarki Odpadami,
i) oznakowanie w sposób trwa³y i widoczny
nazw¹ firmy taboru samochodowego i specjalistycznego oraz pojemników i kontenerów, wykorzystywanych do wiadczenia
us³ug,
j) zapewnienie odpowiedniej iloci pojazdów
i ich obs³ugi technicznej, gwarantuj¹cej ci¹g³oæ wiadczenia us³ug,
k) przekazywanie wszystkich odebranych od
w³acicieli nieruchomoci odpadów komunalnych oraz nieczystoci ciek³ych za pokwitowaniem (karty przekazania odpadów
wg wzoru okrelonego w za³¹czniku nr 3
do rozporz¹dzenia Ministra rodowiska

z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  Dz. U. nr
152, poz. 1736 oraz dokument przekazania nieczystoci ciek³ych wg wzoru
okrelonego w za³¹czniku do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17
padziernika 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystoci ciek³ych
do stacji zlewnych  Dz. U. Nr 188, poz.
1576)) do miejsc odzysku, unieszkodliwiania lub stacji zlewnych wy³¹cznie takim posiadaczom odpadów i przedsiêbiorcom, którzy posiadaj¹ odpowiednie
zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci
w tym zakresie,
7. w zakresie zawierania umów oraz prowadzenia dokumentacji wykonywanej dzia³alnoci:
a) zawieranie umów na odbieranie odpadów
komunalnych i opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych i transport nieczystoci
ciek³ych z ka¿dym w³acicielem nieruchomoci po³o¿onej na obszarze wykonywanej dzia³alnoci, który wyrazi³ wolê jej zawarcia,
b) zawieranie w treci umowy informacji o posiadaniu przez przedsiêbiorcê decyzji zezwalaj¹cej na prowadzenie dzia³alnoci
w zakresie odbierania od w³acicieli nieruchomoci odpadów komunalnych lub opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych wraz
z przywo³aniem jej znaku, daty wydania
oraz okresu obowi¹zywania,
c) prowadzenie wykazu zawartych umów na
odbiór odpadów komunalnych od w³acicieli
nieruchomoci lub opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych i transport nieczystoci
ciek³ych. Przedsiêbiorca zobowi¹zany jest
dorêczyæ wykaz zawartych umów do Urzêdu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul.
3 Maja 66 w terminie 60 dni od dnia uzyskania zezwolenia i aktualizowaæ go nie rzadziej, ni¿ raz na kwarta³. Wykaz umów i aktualizacje mo¿na przekazywaæ na
nonikach elektronicznych w formie uzgodnionej z Urzêdem Miasta,
d) prowadzenie szczegó³owej dokumentacji
wykonywanych us³ug, zawieraj¹cej co najmniej:
- adres nieruchomoci  miejscowoæ, ulica, numer porz¹dkowy, nazwisko w³aciciela,
- czêstotliwoæ i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (w tym odbieranych
selektywnie) wed³ug kodów zgodnych
z rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska
z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.
1206) lub rodzaj nieczystoci ciek³ych wg
za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 padziernika 2002 r.
w sprawie warunków wprowadzania nieczystoci ciek³ych do stacji zlewnych (Dz.
U. 02.188.1576),
- datê i iloæ (objêtoæ lub masê) odebranych odpadów lub nieczystoci ciek³ych,

- miejsce odzysku lub unieszkodliwienia
odebranych odpadów albo stacja zlewna w przypadku nieczystoci ciek³ych,
e) prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62,
poz. 628 z póniejszymi zmianami),
f) prowadzenia dokumentacji dotycz¹cej selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych
do odzysku, zawieraj¹cej:
- datê i miejsce odbioru odpadów,
- rodzaje odebranych odpadów i ich iloæ,
- miejsce odzysku odpadów lub nazwa
i adres kolejnego posiadacza odpadów,
któremu odpady zosta³y przekazane,
8. w zakresie zachowania standardów sanitarnych wykonywanych us³ug i ochrony rodowiska:
a) obowi¹zkowo, po zakoñczeniu ka¿dego
dnia roboczego, poddanie myciu, odka¿aniu i dezynfekcji pojazdów s³u¿¹cych do
odbioru odpadów komunalnych lub transportu nieczystoci ciek³ych,
b) zapewnienie wykonania us³ug mycia i odka¿ania pojemników s³u¿¹cych do gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenie w³acicieli
obs³ugiwanych nieruchomoci,
c) wyposa¿enie pojazdów s³u¿¹cych do odbioru odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci z typowych pojemników do ich gromadzenia w odpowiednie
narzêdzia do rêcznego uprz¹tania odpadów rozsypanych w trakcie prac za³adunkowych,
d) posiadanie aktualnych badañ technicznych
i wiadectwa dopuszczenia do ruchu u¿ytkowanych pojazdów,
e) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac zwi¹zanych
z odbieraniem odpadów komunalnych
od w³acicieli nieruchomoci lub opró¿niania z biornik ów bez odp³yw ow ych
i transportu nieczystoci ciek³ych odpowiednich standardy bezpieczeñstwa i higieny pracy,
f) usuniêcia urz¹dzeñ do odbierania odpadów
komunalnych z terenu objêtego zezwoleniem  po zakoñczeniu dzia³alnoci oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie
porz¹dkowym, sanitarnym i nie zagra¿aj¹cym rodowisku naturalnemu.
§2
Wykonanie niniejszego zarz¹dzenia powierza siê Naczelnikowi Wydzia³u Infrastruktury
Technicznej i Spo³ecznej.
§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega podaniu do publicznej wiadomoci przez og³oszenie w lokalnej prasie oraz na
tablicy informacyjnej Urzêdu Miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.

