
Lokalnie

Egzemplarz bezpłatny

Informator miejski   Nr 7 (7)  Rok 2015

ISSN 2449-6545
Nakład: 1200 egz.

W numerze:
Finał Szlachetnej Paczki – Zmiany w podatkach – Koniec remontu oczyszczalni  
– Obchody święta niepodległości – Konkursy historyczne  – Nowy cennik MOSiR  
– Pasowania przedszkolaków – Krwawe Dni Międzyrzeca – Kiermasz świąteczny  
– Więcej ryb na Międzyrzeckich Jeziorkach – Wojewódzki Przegląd Piosenki 

N
a 

zd
ję

ci
u 

dz
ie

ci
 m

ię
dz

yr
ze

ck
ie

go
 ż

ło
bk

a:
 M

ar
ce

la
, M

ar
ce

l, 
Ju

lk
a



Społecznie

2

Pełnych pokoju i refleksji Świąt Bożego Narodzenia, wspaniałej rodzinnej atmosfery
oraz samych radości i spełnienia marzeń w nadchodzącym 2016 roku

Mieszkańcom Międzyrzeca Podlaskiego
życzą:

To wielka frajda pomagać innym!
Za nami XV finał edycji Szlachetnej Paczki. Dzięki tej wspaniałej  
inicjatywie pomoc dotarła do najbardziej potrzebujących rodzin  
w Polsce. W rejonie Międzyrzeca Podlaskiego i okolic otrzymały ją 
34 rodziny. 

Pracownicy Urzędu Miasta wspólnie z kolegami z Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych bez chwili wahania włączyli się do akcji i zostali darczyńcami. Z ze-
branych pieniędzy zrobili paczkę wybranej rodzinie. Znalazło się w niej 
biurko, krzesło, materac rehabilitacyjny, ubrania dla dzieci i zabawki. Star-
czyło też na żywność i artykuły chemiczne. 
W tym roku pomoc dotarła do 34 rodzin z rejonu Międzyrzeca Podlaskiego 
i okolic, w weekend cudów, 12 i 13 grudnia. 
– Były łzy wzruszenia, okrzyki radości. Szczęśliwe były zwłaszcza dzieci, któ-
re rozpakowywały paczki z wymarzonymi prezentami. To był bardzo praco-
wity weekend, ale wyjątkowo radosny weekend – podkreśla siostra Dariela, 
liderka rejonu. W tegoroczną akcję w rejonie Międzyrzeca i okolic zaanga-
żowało się 14 wspaniałych wolontariuszy, którzy poznali ludzi i ich marze-
nia, a następnie połączyli z tymi, którzy chcą pomagać i na te potrzeby od-
powiadają. – Paczka powstała po to, by dawać potrzebującym impuls do 
wyjścia z biedy– podkreśla ks. Jacek Stryczek. prezes Stowarzyszenia Wio-
sna, które zapoczątkowało to wyjątkowe przedsięwzięcie.

Pracownicy urzędu i podległych jednostek z radością przyłączyli się  
do Szlachetnej Paczki

Mnóstwo pracy w tegoroczny finał włożyli wspaniali wolontariusze,  
za co im dziękujemy

Wydawca: Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 372-62-17, e-mail: prasa@miedzyrzec.pl

Kino za Rogiem w Międzyrzecu Podlaskim
REPERTUAR NA gRUDZIEń 2015

19.12 „Porwanie”, dramat/thriller, Dania, reż. Tobias Lindholm, godz. 18:00

20.12 „Renifer Niko ratuje święta”, animowany/przygodowy, Dania, Finlandia, 
Irlandia, Niemcy, reż. Michael Henger, Kari Juusonen, godz. 16:00
„Rakieta”, dramat, Australia, Tajlandia, Laos, reż. Kim Mordaunt, godz. 18:00

Cena biletu – 5 zł.

Rezerwacja telefoniczna: 501 927 943 lub 660 178 728

Zapraszamy na lodowisko
W tym sezonie biały orlik usytuowany jest terenie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych przy ul. Warszawskiej 30. Ceny i godziny otwarcia pozo-
staną bez zmian. Tak jak i w roku ubiegłym, lodowisko w Międzyrzecu 
jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13.00 (wejścia dla 
szkół w ramach lekcji WF) i 16:00-21:00. W soboty, w niedziele oraz  
w święta od godziny 10:00 do 14:00 oraz od 16:00 do 20:00.
Bilet ulgowy kosztuje 2,50 zł, natomiast normalny 5 zł.
W tym roku wprowadzamy bilety rodzinne (szczegóły na s. 11). 
Osoby, które nie posiadają własnych łyżew, mogą je wypożyczyć za 5 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Międzyrzec Podlaski

Robert Matejek

Burmistrz Miasta
Międzyrzec Podlaski

Zbigniew Kot
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Oczyszczalnia  
już zmodernizowana
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim 
zrealizowało największą w ostatnich latach inwestycję, współfinan-
sowaną z funduszy unijnych. Na projekt pn. „Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski” spółka otrzy-
mała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i gospodarki Wodnej w Lublinie.

W ramach zadania wykonano remonty istniejących komór wraz z ich roz-
budową technologiczną, wybudowano nowy zbiornik SBR, budynek tech-
nologiczny i budynek techniczny. Całość systemu została poddana monito-
ringowi procesu, regulacji, pomiarów procesowych, a z terenu oczyszczalni 
ścieków zniknęła otwarta komora fermentacyjna wraz ze znajdującym się  
w niej osadem. Ponadto wyremontowano pompownię główną ścieków  
i wymieniono wyposażenie technologiczne. 
W ramach projektu zakupiono pojazd typu pick-up do obsługi, komplet 
sprzętu do eksploatacji sieci, a także oprogramowanie do obsługi i ewi-
dencji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Inwestycję wykonało kon-
sorcjum firm: NAUTILUS z Warszawy oraz BUDEXPOL z Sierpca. 

Dzięki tej inwestycji oczyszczalnia może przyjąć większą ilość ścieków, a ja-
kość ich oczyszczania jest znaczcie wyższa. Po przebudowie instalacja jest  
w stanie skutecznie i efektywnie oczyszczać ścieki oraz stabilizować osady 
powstające w procesie oczyszczania na terenie miasta i okolicznych wsi.
Inwestycja kosztowała około 9 milionów zł netto, z czego 5,6 mln zł net-
to to kwota dofinansowania.

Zmiany w podatkach
Międzyrzeccy radni 17 listopada przegłosowali nowe stawki podat-
ków na rok 2016. Zmiany są korzystne szczególnie dla handlujących 
na bazarze. Dobra wiadomość dla właścicieli firm przewozowych, 
bo zmniejszono wysokość podatków od środków transportowych.

Rada Miasta uchwaliła nowe stawki opłaty targowej na 2016 rok. O zło-
tówkę wzrosła opłata od sprzedaży z ręki i kosza i wynosić będzie 5 zł. 
Stawka od sprzedaży ze stołu to 10 zł (6 zł mniej niż dotychczas). Z kolei 
opłata od sprzedaży z placu targowiska wynosić będzie 5 zł za 1 mb, nato-
miast od sprzedaży z samochodu i przyczepy o ładowności powyżej 1 tony 
oraz wozów konnych – 10 zł (7 zł mniej). Za handel z przyczepy o ładow-
ności powyżej 1 ton do 2,5 ton trzeba będzie zapłacić 20 zł. 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep o najwyż-
szej ładowności ustalono na poziomie minimalnym, zgodnie z Obwieszcze-
niem Ministra Finansów w tej sprawie.
Po trzech latach nieznacznie zmieniła się wysokości podatku od nierucho-
mości. Mieszkańcy zapłacą teraz 70 gr za 1 m2 powierzchni użytkowej. Wy-
sokość opłat dla przedsiębiorców to 19,8 zł za 1 m2 powierzchni.

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
ustalono na 76 gr za 1 m2, zaś stawka od gruntów pozostałych w tym  
zajętych przez organizacje na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego to 26 gr. 
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Usuwamy azbest
Aż 49 wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie łącznie 6292 m2 azbe-
stu wpłynęło w listopadzie do Urzędu Miasta. Międzyrzec Podlaski po 
raz kolejny przystąpił do szwajcarsko-polskiego programu współpracy re-
alizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. 

Projekt obejmuje głównie działania związane z demontażem, transpor-
tem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych oraz działaniami 
promocyjnymi. Beneficjenci nie poniosą z tego tytułu żadnych kosztów. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2016 roku. Dzięki temu zostaną 
zminimalizowane negatywne skutki zdrowotne spowodowane obecno-
ścią tej szkodliwej substancji.

Dzięki inwestycji zmieniono technologię oczyszczania ścieków

Uchwałę w sprawie stawek podatkowych radni podjęli jednogłośnie



Patriotycznie

I Rodzinny Bieg Niepodległości był zwieńczeniem tegorocznych 
obchodów 97 rocznicy odzyskania Niepodległości. 11 listopada 
międzyrzeczanie świętowali wspólnie z mieszkańcami sąsiedniej 
gminy Międzyrzec Podlaski. 

Po mszy w intencji ojczyzny w kościele pw. św. Mikołaja uczestnicy  
w asyście Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji przemaszerowali 
pod pomnik Bohaterów Miasta, gdzie władze miasta, gminy i poszcze-
gólne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. 

Obchody były też okazją do wręczenia nagród i odznaczeń. Burmistrz 
Zbigniew Kot wręczył narody „Orlik 2015”. W tym roku, za wkład wło-
żony w rozwój lokalnej przedsiębiorczości otrzymali je: Tadeusz Kot, 
właściciel PUHP „KOTPOL” oraz Anna i Krzysztof Barczkowie właściciele 
A&K S.C Transport Międzynarodowy i Spedycja. 

Odznaki i tytuł „Zasłużony dla miasta” otrzymali: Adam Świeca, za 
szczególne zasługi dla lokalnej społeczności, Andrzej Szczerbicki, za za-
sługi na rzecz upowszechniania kultury i sztuki, a także Marzanna Osiej, 
żona śp. Bogusława Osieja, pośmiertnie odznaczonego za wieloletnią 
pracę w strukturach OSP „Zawadki”. 

Kolejną częścią uroczystości był Apel poległych przy mogile zbiorowej  
z 1918 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Brzeskiej. 

W tym roku z inicjatywy księdza dziekana Józefa Brzozowskiego i bur-
mistrza Zbigniewa Kota w ramach obchodów odbył się I Rodzinny Bieg 
Niepodległości. Ponad sto osób: kilkuosobowe rodziny i osoby indywi-

dualne wystartowały w symbolicznym biegu ulicami miasta na dystan-
sie około 1750 metrów. 

Pierwsze miejsce zdobyła rodzina Leszczyńskich: Anna, Mariusz, Adaś, 
Wiktor i Alicja Raczyńska, drugie przypadło rodzinie Męczyńskich  
w składzie: Sylwester, Michał, Mikołaj , trzecie miejsce zajęła rodzina 
Matacz: Karol, Jagoda, Karolina i Paulina. 

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i drobne upominki, przygoto-
wane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta. Ksiądz 
Józef Brzozowski zadbał o poczęstunek i ufundował książki, które rozlo-
sowano wśród uczestników.
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W biegu wystartował także burmistrz Zbigniew Kot

Po biegu losowano książki ufundowane przez księdza dziekana

W tegorocznym biegu wystartowało blisko 100 uczestników.  
Kolejny już za rok

Święto niepodległości uczciliśmy na sportowo

Młodzież z międzyrzeckich szkół także oddała hołd poległym  
w obronie Ojczyzny

Uhonorowani odznaczeniami i nagrodami
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 Do finału zakwalifikowali się zwycięzcy szkolnych eliminacji

Ryszard Turyk, prezes TPN gratuluje gimnazjalistom

W konkursie zwyciężyła Marta Tchórzewska z ZPO nr 3

Zwycięzcy konkursu w kategorii szkoły podstawowe

O polskich legionach  
wiedzą coraz więcej
Międzyrzeccy gimnazjaliści wzięli udział w I edycji konkursu histo-
rycznego „Szklakiem Legionów po Podlasiu”. Finał odbył się  
10 listopada w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Z okazji 100. rocznicy przemarszu Legionów Polskich przez Podlasie Rada 
Powiatu Bialskiego 2015 rok ogłosiła Rokiem Legionów Polskich. Aby 
upamiętnić to wydarzenie Zbigniew Kot, burmistrz Międzyrzeca Podla-
skiego ogłosił konkurs wiedzy dla gimnazjalistów. Składał się on z dwóch 

etapów: szkolnego i miejskiego. Do finału zakwalifikowało się 15 uczniów 
(po pięciu z każdej szkoły). Mieli oni za zadanie rozwiązać test wiedzy  
(20 pytań jednokrotnego wyboru) przygotowany w oparciu o książkę  
dr Szczepana Kalinowskiego pt. „Szlakiem Legionów po Podlasiu”. Regio-
nalista wygłosił też prelekcję związaną z tematyką konkursu. Pierwsze 
miejsce zdobyła Marta Tchórzewska z Zespołu Placówek Oświatowych  
nr 3, drugie zajęła Martyna Kaczor z tej samej szkoły, zaś trzecie miejsce 
przypadło Aleksandrze Łukasik z ZPO nr 2. Laureaci otrzymali cenne na-
grody od burmistrza Zbigniewa Kota, a także książki ufundowane przez 
Szczepana Kalinowskiego, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 
Za organizację konkursu odpowiedzialny był Bogusław Torbicz, nauczyciel 
historii z ZPO nr 2.

Wiktoria, Martyna i Dominika 
najlepsze w finale
Po raz XVIII Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim 
zorganizowało konkurs „Międzyrzec – Historia – Dzień Dzisiejszy”. 
Z zestawami pytań dotyczącymi życiorysów wybitnych międzyrze-
czan zmierzyło się 75 uczniów z miasta i gminy Międzyrzec. 

Co roku tematyka konkursu jest inna. Tym razem tematem przewodnim 
byli ludzie nauki, kultury i sztuki związani z Międzyrzecem Podlaskim. 
Uczestnicy musieli wcześniej zapoznać się z biogramami takich osób jak: 
Henryk Burzec, Elżbieta Dzikowska, Mieczysław Kalenik, Szczepan  
Kalinowski czy Sława Przybylska. Finał konkurs odbył się 19 listopada  
w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury. Wśród uczniów szkół 
podstawowych najlepiej test napisała Wiktoria Adamowicz ze Szkoły Pod-
stawowej w Misiach, drugie miejsce zajęła Julia Kowalczyk z SP w Rudni-

kach, a trzecie Daria Biadun z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. 
Wyróżnienia natomiast otrzymali: Szymon Saczuk (SP w Rudnikach)  
i Wanda Cygan (SP w Tuliłowie). 
W kategorii gimnazja zwyciężyła Martyna Kaczor z Zespołu Placówek Oświa-
towych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, drugie miejsce zajęła Julia Juchimiuk 
z tej samej placówki, zaś trzecie miejsce zdobył Hubert Grądzki z ZPO nr 2. 
Wyróżnienia przyznano dwóm uczniom z ZPO nr 2: Wiktorii Zachariasz  
i Jakubowi Kirylukowi. 
W kategorii szkoły średnie zwyciężyła Dominika Poręba (Liceum Ogólno-
kształcące), drugie miejsce zajęła Daria Kasianiuk z tej samej szkoły, a trze-
cie Benedykt Lewandowski (Zespół Szkół Ekonomicznych). Jury przyznało 
także trzy wyróżnienia: Pawłowi Zalewskiemu (ZSE), Jarosławowi Jałtuszyko-
wi (ZSE) i Hubertowi Juchimiukowi (LO). 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane między  
innymi przez burmistrza Zbigniewa Kota.
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W żwirowni przybyło ryb
12 grudnia do międzyrzeckiej żwirowni trafiło 400 kg pstrąga tęczowego. 
Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek” od października sukcesywnie zarybia 
akwen. Wpuszczono już do niego ponad 3,5 tony ryb różnych gatunków,  
a wśród nich: karaś pospolity, lin, szczupak, sandacz i okoń. Niezależnie  
od pory dnia akcje zarybiania cieszyły się dużym zainteresowaniem obse-
rwatorów. 
Międzyrzecki „Żwirek” administruje ponad 40-hektarowym zbiornikiem  
na terenie Międzyrzeckich Jeziorek od 9 lipca 2014 roku.

Chwała bohaterom!
Po raz dwudziesty w 97 rocznicę Krwawych Dni Międzyrzeca zorga-
nizowano w mieście marsz-patrol. W uroczystościach upamiętniają-
cych te tragiczne wydarzenia licznie uczestniczyli mieszkańcy.

Wydarzenia w Międzyrzecu potoczyły się pod prąd historii. Kiedy reszta  
kraju cieszyła się wolnością, na ulicach miasta lała się krew. 16 listopada 
1918 roku Międzyrzec zaatakowali niemieccy „huzarzy śmierci”. Wyciągali 
ludzi z domów i zabijali na ulicach, a do mieszkań wrzucali przez okna gra-
naty. Mieszkańcom odbierano broń, zabierano kosztowności, poszukiwano 
ukrywających się peowiaków. Ciała zabitych Niemcy wrzucali do zbiorowe-
go dołu w parku. Dopiero trzy dni później odbył się uroczysty pogrzeb ofiar. 
W ciągu trzech dni zamieszek zginęły 52 osoby: wojskowi i cywile.  
W 97 rocznicę tych wydarzeń przy pałacu Potockich, w miejscu gdzie bronił 
się oddział POW, ustawiły się poczty sztandarowe szkół miejskich i gminnych. 
Po umieszczeniu na maszcie flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu, kilku-
setosobowa grupa młodzieży i mieszkańców miasta, w asyście Konnej Stra-
ży Ochrony Przyrody i Tradycji, z zapalonymi pochodniami przemaszerowała 
na plac Jana Pawła II. Tam, pod pomnikiem Bohaterów Miasta, odczytano 

apel poległych, a poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Uro-
czystość zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Nauk, przy współpracy Miej-
skiego Ośrodka Kultury, wspólnie z międzyrzeckimi szkołami. Inicjatorem 
marszu jest Roman Sidorowicz, historyk. 
Pomysł na zorganizowanie marszu wziął się z jego zainteresowań historycz-
nych, oraz faktu, że młodzież, którą uczył w Szkole Podstawowej nr 2 niewie-
le wiedziała na temat pomnika bohaterów znajdującego się w centrum mia-
sta. Dodatkową inspiracją był wiersz znaleziony w jednym z numerów „Głosu 
Międzyrzeckiego”, który doskonale oddawał atmosferę tamtych dni. 
– Ten pierwszy marsz zgromadził uczniów ze szkoły podstawowej nr 2, w su-
mie było ponad 200 osób. Strażacy oświetlali nam drogę. Ze szkoły szliśmy 
do stacji kolejowej, potem do młyna, kościoła Piotra i Pawła, a następnie 
pod pałac Potockich i z pochodniami pod pomnik. Pamiętam, że wtedy pa-
dał deszcz – wspomina Sidorowicz. 
Zachęcony tym działaniem, następnego roku zaprosił pozostałe szkoły.  
– W 1999 roku zorganizowano gimnazja. Przeszedłem do szkoły nr 3, a ini-
cjatywa razem ze mną. I trwa do dziś – opowiada Sidorowicz. 
W zeszłym roku w obchodach uczestniczyła Krystyna Zowczak – Jastrzębska, 
stryjeczna wnuczka sierżanta Ignacego Zowczaka, który dowodził w Między-
rzecu oddziałem POW. Posadzono też dąb poświęcony jego pamięci.

Młodzież co roku uczestnicy w marszu upamiętniającym dramatyczne 
wydarzenia w mieście

W tym roku międzyrzecka młodzież po raz dwudziesty oddała hołd 
bohaterskim przodkom

Wędkarze dbają o międzyrzecki zbiornik

Działają na pełnych obrotach
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest 
największą organizacją w Międzyrzecu Podlaskim, skupiającą 415 człon-
ków. Przez cały rok członkowie organizacji podjęli szereg przedsięwzięć.  
Wyjeżdżali na wycieczki, m.in. do Pratulina, Kazimierza, Nałęczowa i Puław, 
a także do siedleckiego teatru. Zorganizowali zabawę karnawałową oraz ma-
jowe spotkanie integracyjne, na którym odznaczenia złotymi Odznakami 
PZERiI otrzymali: Maria Lipnicka, sekretarz zarządu związku i Zdzisław 
Chwedoruk, długoletni członek zarządu. Emeryci wspólnie zorganizowali 
Dzień Seniora, a na początku grudnia wydawali członkom związku jabłka 
otrzymane z Caritasu. Obecnie wspólnie ze słuchaczami Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku przygotowują zabawę sylwestrową w pałacu Potockich. 
Przewodniczącym zarządu rejonowego PZERiI jest Franciszek Przychodzki. 
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Mali mistrzowie recytacji
Świętnie zaprezentowali się uczestnicy XIV konkursu recytatorskie-
go im. Jana Brzechwy. 17 listopada w międzyrzeckim Miejskim 
Ośrodku Kultury deklamowali swoje ulubione wiersze.

W zmaganiach wzięło udział 23 uczestników ze szkół podstawowych. Dzieci 
recytowały nie tylko najpopularniejsze wiersze Juliana Tuwima i Jana Brze-

chwy, ale sięgnęły też po twórczość Wisławy Szymborskiej i ks. Jana Twardow-
skiego. Wypadły znakomicie. W kategorii klas I-III zwyciężyła Wiktoria Marty-
niuk, drugie miejsce przypadło Kamilowi Mikiciukowi, a trzecie Agnieszce 
Domańskiej. Wyróżniono też Patryka Mikołajczuka, Marii Idzikowskiej  
i Joanny Stefaniuk.
W kategorii klas IV-VI, najpiękniej zdaniem jurorów recytował Szymon Naka-
ziuk, drugie miejsce zdobyła Alicja Bobruk, a trzecie Anna Demczenko. Wyróż-
nienia otrzymały: Julia Golec i Zuzanna Pietruk.

Kultura

Uczestnicy tegorocznych Prezentacji zaprezentowali się  
na wysokim poziomie

Uczestnicy losują kolejność wystąpień

Marta Tchórzewska z Międzyrzeca zdobyła wyróżnienie 

W kategorii szkoły podstawowe wygrała Nela Zawadzka z Węgrowa

Zwycięzcy otrzymali książki i dyplomy

Konkurs przyciągnął  
najpiękniejsze głosy  
województwa
Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim po raz XI zor-
ganizował Wojewódzki Przegląd Piosenki „Prezentacje”. Przesłu-
chania odbyły się 26 listopada.

Spośród ponad 60 zgłoszeń do przeglądu zakwalifikowało się 45 uczestni-
ków z całej Polski. Jurorzy zwracali szczególną uwagę na walory głosowe 
uczestników i interpretację wybranych utworów. 
W kategorii szkoły podstawowe wygrała Nela Zawadzka z Węgrowa, która 
urzekła jurorów wykonaniem piosenki pt. „Wesoły deszczyk” z repertuaru 
Kabaretu Starszych Panów. Drugie miejsce zajęła Alicja Dziurdziak z Łuko-
wa, zaś trzecie Gabriela Łukasik z tego samego miasta. Jurorzy docenili 
także występy: Wandy Ginszt z Hajnówki, Kuby Jastrzębskiego z Łukowa  
i Natalii Pietorczuk z Hajnówki. W kategorii gimnazja i szkoły ponadgim-
nazjalne przesłuchano 21 uczestników. Pierwsze miejsce zdobyła Dorota 

Sztyler z Hajnówki, drugie Weronika Chilczuk z Parczewa, a trzecie  
Aleksandra Hulak z Janowa Lubelskiego. 
Jury wyróżniła także Martę Tchórzewską z Międzyrzeca Podlaskiego, Mo-
nikę Bodziak z Lublina, Aleksandrę Muszyńską z Białegostoku, Angelikę 
Korlagę z Janowa Podlaskiego oraz Izabelę Karczewską z Hajnówki.
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Coraz bliżej święta

Kiermasz świąteczny MOK
Twórcy własnoręcznie wykonanych ozdób i upominków za-
prezentowali się 13 grudnia podczas dorocznego kiermaszu 
świątecznego. 

Misternie wykonane bombki, stroiki, ozdoby, biżuteria, ceramika, słod-
kości i inne cudeńka można było kupić w holu Miejskiego Ośrodka Kul-
tury. Odwiedzający podziwiali stoiska przygotowane przez twórców nie 
tylko z Międzyrzeca Podlaskiego. Swoje prace zaprezentowali: Klub  

Miłośników Robótek Ręcznych, Sylwia Chalimoniuk, Ewa Stępień,  
Mirosława Sidorczuk, Monika Gąsiecka (KAWA Z PIANKĄ – Biała Podla-
ska), Jadwiga Daniel, Jadwiga Lewczuk, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
Barbara Zień, Monika Gos, Joanna Gorzel i Iwona Ratyńska, Joanna  
Szymala (PIĘKNI/ŁADNIE – Lublin), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy. Podczas kiermaszu na sali widowiskowej MOK zatańczył Zespół 
Pieśni i Tańca Ludowego „Dzieci Podlasia”. Po kiermaszu wystąpił duet 
Piotr Borkowski (puzon) oraz Piotr Mika (instrumenty klawiszowe). Spo-
tkanie zakończył koncert mikołajkowy w wykonaniu Kwartetu smyczko-
wego Filharmonii Warszawskiej.
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Lokalnie

Wrażenia przelali na płótno
Członkowie Międzyrzeckiego Klubu Miłośników Sztuki tegoroczny 
plener spędzili w Hołownie. Ich prace będące efektem pobyty  
w Krainie Rumianku można do 3 stycznia oglądać w międzyrzeckiej 
galerii „ES”. 

W V Środowiskowym Plenerze Malarskim w Hołownie wzięło udział dwa-
naście osób: Krystyna Bajbak, Ewa Gaszewska, Danuta Grzeszyk, Zenon 
Jaszczuk, Elżbieta Kamasa, Piotr Krukowski, Maria Kuczborska, Halina  
Paprota, Jagoda Patkowska, Beata Plińska, Mirosława Sidorczuk i Elżbieta 
Tymoszuk. W Krainie Rumianku w środku lata malarzom nie brakowało 
inspiracji. Na obrazach uwiecznili wiejskie krajobrazy, rumianki, przydro-
żne kwiaty, stare chaty i kapliczki.

Spotkanie integracyjne  
diabetyków
28 listopada Zarząd Koła Stowarzyszenia Diabetyków zorganizował spo-
tkanie integracyjne, podczas, którego uczestnicy rozmawiali i dzieli się 
swoją wiedzą na temat cukrzycy. W ten sposób zaakcentowano obchodzo-
ny właśnie światowy dzień walki z tą chorobą. Spotkanie zakończyła zaba-
wa andrzejkowa, w której wzięło udział 80 osób. Wyśmienita zabawa trwa-
ła do późnych godzin wieczornych.

W ośrodku już pachnie świętami
Podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
wspólnie z pracownikami i przyjaciółmi spotkali się przy wigilijnym stole. Spotkanie 
opłatkowe odbyło się 10 grudnia w siedzibie ośrodka przy ul. Wiejskiej.
Niespodzianką było wzruszające przedstawienie pt. „Świąteczna ulica”, w którym za-
grali wychowankowie ośrodka. Samodzielnie też przygotowali wigilijne potrawy.  
Zebrani podzieli się opłatkiem i złożyli świąteczne życzenia i po prostu cieszyli się 
swoją obecnością. Na spotkaniu pojawili się przyjaciele ośrodka Halina Mincewicz, 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i lekarz Leszek 
Korpysz, a także burmistrz Zbigniew Kot. Jagoda Patkowska, dyrektor ośrodka dzię-
kowała za zaangażowanie w przygotowanie wigilii. Przypomniała, że w przyszłorocz-
ne spotkanie odbędzie się już po raz dziesiąty.

Szkoła muzyczna 
w rękach strażaków
Miasto podpisało umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną „Stołpno” w Mię-
dzyrzecu Podlaskim na nieodpłatne użyczenie budynku po dawnej Szkole 
Muzycznej przy ul. Kościuszki. Strażacy przez 5 lat będą gospodarzami 
obiektu. Pomieszczenia wykorzystają na warsztaty i potrzeby Młodzieżo-
wej Drużyn Pożarniczej, a także na magazyny.

Będą działać na rzecz innych
Po nowym roku w budynku przy ul. Piłsudskiego 6 rozpocznie działalność 
Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES”. Miasto użyczy dwa lokale, 
w których organizacja będzie realizować cele statutowe, a należą do nich 
miedzy innymi: pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, poradnic-
two prawne i zawodowe.

Uczestnicy pleneru w Hołownie

Podopieczni ośrodka świetnie wczuli się w swoje role

Podczas spotkania diabetycy rozmawiali na temat choroby



Najmłodsi
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Uroczyście było także w grupie „żabek”

W grupie drugiej niecierpliwe oczekiwanie na pasowanie

Przedszkolaki z radością pokazywały swoje umiejętności

Przejęte „biedroneczki” z Samorządowego Przedszkola nr 2

Występ maluszków z „czwórki” (grupa 1) sprawił, że niejednemu rodzicowi 
zakręciła się łezka w oku

Przedszkolaki z „trójki” oprócz dyplomów otrzymały także kuferki ze 
słodyczami

Jestem sobie przedszkolaczek
Międzyrzeckie maluchy mają już za sobą najważniejszą imprezę – paso-
wanie na przedszkolaka. W listopadzie w sześciu oddziałach przedszkol-
nych odbyły się związane z tym uroczystości. Dzieci z dumą zaprezentowa-
ły to, czego nauczyły się na zajęciach: tańczyły, śpiewały piosenki  
i recytowały wiersze. Potem przyszedł czas na pasowanie. Maluchy z prze-

jęciem obiecywały być dzielnymi przedszkolakami, bawić i uczyć się weso-

ło. Ślubowanie złożyli także ich rodzice. Na pamiątkę tej ważnej chwili 

dzieci otrzymały dyplomy i upominki. Z kolei Burmistrz Zbigniew Kot  

ofiarował im najpiękniejsze baśnie i wiersze. 

Uroczystości zakończyły się wspólną zabawą z rodzicami i słodkim poczę-

stunkiem.
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Szykujemy się do Światowych 
Dni Młodzieży
450 młodych ludzi z Portugalii, Puerto Rico, Słowacji, Włoch i Fran-
cji przyjedzie w lipcu przyszłego roku do Międzyrzeca Podlaskiego. 
Przez pięć dni będą przygotowywać się to do Światowych Dni Mło-
dzieży, które odbędą się w Krakowie. 

To będą wyjątkowe i niepowtarzalne dni dla całego miasta. Międzyrzec bę-
dzie tętnił życiem – zapewnia ksiądz Tomasz Bielecki, rejonowy koordynator 
ŚDM. I zachęca do przyjmowania pielgrzymów w domach. W każdej parafii 
można otrzymać formularze zgłoszeniowe. Deklarację będzie można złożyć 
także księżom podczas wizyty duszpasterskiej. 
Przygotowania to tego największego wydarzenia religijnego idą pełną parą. 
W szkołach i parafiach trwają cykliczne spotkania z młodzieżą, mające na 
celu zachęcić młodych do wolontariatu, a potrzebna będzie każda pomoc. 
Centrum ŚDM funkcjonuje w pałacu Potockich, a szczegóły uzgadniane z wła-
dzami miasta i gmin w dwóch dekanatach: łosickim i międzyrzeckim. Samo-
rządy odpowiedzialne będą między innymi za transport pielgrzymów i zakup 

pakietów promocyjnych. Goście przyjadą do Międzyrzeca 20 lipca, będą za-
kwaterowani u rodzin, które zadeklarują ich przyjęcie. W kolejnych dniach 
wszyscy spotkają się na wspólnych modlitwach, koncertach, warsztatach ręko-
dzielniczych, pokazach kulinarnych, czy na Międzyrzeckich Jeziorkach. Wyja-
dą też do Siedlec, Kodnia i Pratulina. Młodzi ludzie będą też pełnić czyny mi-
łosierdzia. Odwiedzą chorych w szpitalu, w domach, zaangażują się w prace 
socjalne czy w gospodarstwach rolnych. Koordynatorem wydarzeń z ramienia 
międzyrzeckiego urzędu jest Andrzej Mironiuk, naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu.

Lokalnie

Organizacja ŚDM to dla samorządów wielkie wyzwanie, dlatego władze 
miasta i pobliskich gmin są w stałym kontakcie z księżmi 

NOWy CeNNiK MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim opracował atrakcyjną ofertę cenową korzystania z basenu i lodowiska. Nowością 
są bilety rodzinne i 25 – minutowe wejścia na saunę.

Lp. Bilet
Cena  

za 45 minut
Cena za 45 minut 

„Karta Rodziny 3+”

1 Bilet normalny 7,00 zł 5,00 zł

2 Bilet ulgowy* 5,00 zł 4,00 zł

3 Karnet normalny (10 wejść) 60,00 zł 30,00 zł

4 Karnet ulgowy (10 wejść)* 40,00 zł 20,00 zł

5 Najem zakład pracy 160,00 zł --------------

6 Najem grupy dzieci i młodzieży 120,00 zł --------------

7 Najem 1 tor 23,00 zł 15,00 zł

8
Bilet szkolny w ramach lekcji WF  
dla międzyrzeckich szkół

1,50 zł 1,0 zł

9 Bilet rodzinny (1+1) 10,00 zł 8,00 zł

10 Bilet rodzinny (2+1 lub 1+2) 14,00 zł 10,00 zł

11 Bilet rodzinny (2+2) 19,00 zł 14,00 zł

12
Wejścia na podstawie umów z zakładami 
pracy – osoba dorosła 

6,00 zł --------------

13
Wejścia na podstawie umów z zakładami 
pracy – dziecko*

4,00 zł --------------

14
Zajęcia nauki pływania z instruktorem  
(1 osoba) (bilet wstępu w cenie)

45,00 zł --------------

15
Zajęcia nauki pływania z instruktorem  
(2 osoby) (bilety wstępu w cenie)

70,00 zł --------------

16
Zajęcia nauki pływania z instruktorem  
(3 osoby) (bilety wstępu w cenie)

90,00 zł --------------

17
Zajęcia nauki pływania z instruktorem  
(4 osoby i więcej) (bilety wstępu w cenie)

100,00 zł --------------

18
Zajęcia nauki pływania z instruktorem  
dla klas w ramach lekcji WF 

45,00 zł --------------

SAUNA

Lp. Bilet Cena 
Cena  

„Karta Rodziny 3+”

1
Wstęp jednorazowy (maks. 4 osoby) 
55 minut

30,00 zł 20,00

2
Wstęp jednorazowy (maks. 4 osoby)  
25 minut

15,00 zł 13,00 zł

3
Wstęp jednorazowy (maks. 4 osoby)  
55 minut – ważny łącznie  
z biletem rodzinnym 

25,00 zł 18,00 zł

4 Wstęp jednorazowy (maks. 4 osoby) 
25 minut – ważny łącznie z biletem 
rodzinnym 

13,00 zł 11,00 zł

LODOWISKO

Lp. Bilet Cena 
Cena  

„Karta Rodziny 3+”

1 Bilet normalny 5,00 zł 3,00 zł

2 Bilet ulgowy* 2,50 zł 2,00 zł

3 Bilet rodzinny (1+1) 6,50 zł ----------------

4 Bilet rodzinny (2+1 lub 1+2) 9,00 zł ----------------

5 Bilet rodzinny (2+2) 13,00 zł ----------------

6 Karnet normalny (10 wejść) 45,00 zł 30,00 zł

7 Karnet ulgowy (10 wejść)* 20,00 zł 15,00 zł

8 Ostrzenie łyżew 5,00 zł/para --------------

*bilet ulgowy dotyczy osób uczących się do 25 roku życia za okazaniem legitymacji 
szkolnej lub studenckiej
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Wielka siła  
Mateusza Skrzata
Mateusz Skrzat, międzyrzecki strongman znów odniósł sukces. Podczas 
Mistrzostw Europy w Federacji WPA, które 11 i 12 grudnia odbyły się  
w Łodzi zdobył dwa złote medale. Chłopak startował w kategorii  
juniorów do 125 kg. Zwyciężył w wyciskaniu sztangi leżąc (podniósł 
172,5 kg) i martwym ciągu (udźwignął 232, 5 kg).
Mateusz Skrzat wiosną tego roku zwyciężył w trójboju siłowym na  
Mistrzostwach Świata na Ukrainie, a w październiku w Pucharze Karpat 
(Trutnov Czechy) wywalczył drugie miejsce w trójboju.

Sport

Mikołajkowe szaleństwa  
na stoku
Zajęcia narciarskie z instruktorem, ognisko z pieczeniem kiełbasek i pre-
zenty od świętego Mikołaja. Takie atrakcje przygotował Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji wspólnie z grupą Aktywni Rowerowy Międzyrzec.  
Impreza odbyła się 5 grudnia przy stoku narciarskim. Nieco odważniej-
szy mieli okazję wejść do wody wspólnie z grupą bialskich i międzyrzec-
kich morsów. Najmłodsi z zapałem szusowali na stoku i nie miało znacze-
nia, że w ogóle nie było śniegu. Najwięcej emocji wzbudził Mikołaj, 
który słodkościami obdarował wszystkie dzieci.

Najmłodsi zawodnicy międzyrzeckiego klubu taekwondo mieli wy-
jątkowy trening. 12 grudnia odwiedził ich Mikołaj. 
Najpierw była wspólna rozgrzewka, którą prowadził trener Gabriel Siliwo-
niuk. Następnie odbyły się walki pokazowe w wykonaniu zawodników  

z sekcji taekwodno olimpijskiego. Niespodzianką była wizyta Mikołaja, 
który rozdał dzieciom prezenty – klubowe koszulki i ręczniki. To nie był ko-
niec atrakcji. W nagrodę na wszystkich czekała czekoladowa fontanna  
i pizza.

Trening ze słodkimi atrakcjami

Każde dziecko otrzymało prezent od Mikołaja

To było wyjątkowo radosne spotkanie

Mateusz sukcesywnie powiększa kolekcję swoich medali 

Międzyrzeccy zawodnicy w akcji



Lokalnie
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Zimowe utrzymanie ulic,  
chodników i placów
Do właścicieli nieruchomości należy obowiązek sprzątania chodników 
położonych bezpośrednio przy budynkach. Wynika to z Ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. 
Za zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów miejskich w Między-
rzecu Podlaskim odpowiada Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
tel. (83) 371 32 77. W pierwszej kolejności odśnieżane są ulice leżące 
w centrum miasta. Drogi o mniejszym natężeniu ruchu, oddalone od 
centrum miasta będą udrożnianie bezpośrednio po zakończeniu prac 
na drogach i skrzyżowaniach najbardziej newralgicznych. 
Korzystający z parkingów miejskich na terenie miasta proszeni są  
o ustawianie pojazdów w taki sposób, aby nie utrudniały pracy płu-
gów, a także o nie pozostawianie ich dłużej niż to konieczne.

Wnioski i uwagi w sprawie zimowego utrzymania pasów drogowych  
i innych terenów miejskich prosimy kierować do Wydziału Strategii  
i Rozwoju w Urzędzie Miasta pokój nr 4, tel. (83) 372 62 16 lub Stra-
ży Miejskiej: tel. (83) 372 62 38, alarmowy 986.
Zgłoszenia w sprawie ulic: 3 Maja, Łukowskiej, Piłsudskiego, Zarówie, 
Drohickiej, Łosickiej Tuliłowskiej, Kościuszki, Siteńskiej, Kolejowej  
i Berezowskiej należy kierować do oddziału Zarządu Dróg Powiatowych 
w Międzyrzecu Podlaskim, tel. (83) 371 37 16. 
Z kolei ulice: Zahajkowska, Partyzantów, Narutowicza, Kolejowa  
(od Berezowskiej do Zahajkowskiej), Lubelska (od Partyzantów do Ra-
dzyńskiej), Radzyńska i Jelnicka należą do Zarządu Dróg Wojewódz-
kich. Uwagi w sprawie ich utrzymania należy zgłaszać do oddziału  
w Łukowie: tel. (25) 798 09 67. 
Za utrzymanie terenów osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych  
odpowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Wyszyńskiego 7, tel.  
(83) 371 79 00.

Stypendia szkolne przyznane

Zakończyła się weryfikacja wniosków stypendialnych dla uczniów na 
rok szkolny 2015/2016. Do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wpły-
nęło ich w sumie 475, z czego pozytywnie rozpatrzono 446 na kwotę 

blisko 260 tys. Pieniądze, które otrzymali wnioskodawcy zrekompensu-
ją im koszty związane z edukacją ich dzieci poniesione od września  
do grudnia 2015 r.  Zostały przyznane również 2 zasiłki szkolne na 
kwotę 1060 zł. Miasto Międzyrzec Podlaski otrzymało na ten cel dota-
cję w wysokości 219 230 zł. Wkład własny wynosił 54 807,50 zł.  
Łączna kwota dotacji to 274 037,50 zł.
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Historia

LeGiONiŚCi Z MiĘDZyRZeCA PODLASKieGO

Przez Południowe Podlasie 100 lat temu przemaszerowały Legiony Polskie. Pierwsi żołnierze z orzełkiem na czapce od czasów  

K. Krysińskiego i ks. S. Brzóski (1863-65 r.), którzy przynieśli umęczonej ziemi podlaskiej nadzieję na rychłą wolność. Pomimo że nasz 

region leżał daleko od galicji, gdzie narodził się ruch niepodległościowy, to nie zabrakło Podlasiaków w szeregach oddziałów Komen-

danta J. Piłsudskiego. Z Międzyrzeca Podlaskiego pochodziło kilku wybitnych legionistów.

LeGiONiSTA 
POSŁeM  
NA SeJM ii RP
Wacław Budzyński urodził się 12 XII 
1891 r. w Międzyrzecu Podl. Rozpo-
czął studia w Krakowie, jednak prze-
rwał je i wyjechał do Ameryki Połu-
dniowej, gdzie w Urugwaju, 
Argentynie i Brazylii spędził 2 lata 
pracując początkowo jako robotnik, 
później jako samodzielny przedsię-
biorca. Studiował również w Paryżu, 
gdzie dołączył do Związku Strzeleckiego. Zaczął drukować swe pierwsze 
prace literackie w „Tygodniku Polskim”. 
W 1914 roku wstąpił do Legionów. Od 1915 roku służył w 1 Pułku Uła-
nów. Okres legionowy podsumował okolicznościową publikacją „Z pierw-
szym szwadronem I-go pułku ułanów Pierwszej Brygady Legionów Pol-
skich w roku 1915-1916” (Warszawa 1920). W 1920 r. zgłosił się jako 
ochotnik do Wojska Polskiego. W latach 1920-1921 walczył w szeregach 
1 Pułku Szwoleżerów J. Piłsudskiego. W maju 1921 r. został przeniesiony 
do rezerwy w stopniu rotmistrza. Po wojnie prowadził aktywną działal-
ność społeczną. W latach 1923–1933 przebywał we Francji, gdzie wyda-
wał pismo dla polskich robotników tam pracujących. Był tam założycielem 
Związku Towarzystw im. J. Piłsudskiego.
W 1935 roku został posłem na Sejm z listy Bezpartyjnego Bloku Współ-
pracy z Rządem. Podczas wojny obronnej, w październiku 1939 r. został 
aresztowany na kresach, przez NKWD jako „zażarty antykomunista”. Zgi-
nął w niewyjaśnionych okolicznościach, prawdopodobnie w Baranowi-
czach albo w Kuropatach koło Mińska. Otrzymał odznaczenia: Krzyż Srebr-
ny Orderu Virtuti Militari 5 klasy (1922), Krzyż Niepodległości (1932), 
Krzyż Walecznych (trzykrotnie).

LeGiONiSTA  
NAUCZyCieLeM W MiĘDZyRZeCU
Stanisław Machowski, urodził się 22 VIII 1894 r. we wsi Wyżne  
w pow. Strzyżów, jako syn Andrzeja i Marii z Banasiów. W okresie 
1912-1914 aktywnie działał w Związku Strzeleckim. Legionista VI Ba-

talionu I Brygady, walczył m.in. 
pod Jastkowem k/Lublina.  
Za dzielność podczas bitwy pod 
Kuklami został odznaczony orde-
rem Virtuti Militari. Wniosek po-
parł płk E. Rydz-Śmigły. 

W okresie 20 IX 1917-15 V 1918 
służył w wojsku austriackim na 
froncie włoskim. W wojnie 1918-
1920 r. służył w 1 Pułku Ziemi 
Rzeszowskiej. Szczególnie wyróż-
nił się podczas walk nad Berezy-
ną. 6 VIII 1921 r. złożył podanie 
do MSW o przeniesienie do rezer-
wy, motywując je „chęcią poświęcenia się pracy nauczycielskiej na 
kresach”. Przyjechał na Podlasie. W 1933 r. otrzymał nominację na 
kierownika tworzonej od podstaw Szkoły Powszechnej nr 2 w Między-
rzecu Podl. Angażował się w życie społeczne miasta. Wygłaszał odczy-
ty w miejscowym Uniwersytecie Ludowym, działał w ZS, był opieku-
nem I Drużyny Harcerskiej im. R. Traugutta. Współpracował z redakcją 
„Głosu Powiatu Radzyńskiego”. Był człowiekiem prawym i uczciwym. 

22 IX 1939 r. po starciach z Armią Czerwoną w m. Werbla k/Włodzi-
mierza Wołyńskiego dostał się do niewoli. Zamordowany przez NKWD 
w Katyniu. Odznaczony m.in. orderem VM, Srebrnym Medalem  
Waleczności, odznaką I Brygady Legionów „Za Wierną Służbę”, Krzy-
żem Niepodległości.

LeGiONiSTA  
ii BRyGADy
Odon Mieczysław Michałowski, 
urodził się w 1889 r. w Międzyrze-
cu, (Królestwo Polskie). Był słucha-
czem prawa we Lwowie oraz dzien-
nikarzem. Służył w II Brygadzie 
Legionów, był komendantem tere-
nu sztabowego.

Szczepan Kalinowski  
Towarzystwo Przyjaciół Nauk
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Informujemy, że w grudniu rozpoczynamy tzw. okres zimowy, w czasie którego zbiórka popiołu na terenie  
całego miasta będzie prowadzona w drugi i czwarty czwartek miesiąca.
W okresie zimowym odpady zielone i kuchenne odpady biodegradowalne nie będą odbierane w sposób  
selektywny, dlatego należy je wrzucać do odpadów zmieszanych.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
z zABUDOWY jEDNORODzINNEj W GRUDNIU 2015 R. I STYCzNIU 2016 R.

RODzAj ODPADU
I REjON MIASTA II REjON MIASTA

GRUDzIEŃ

2015 r.

STYCzEŃ

2016 r.

GRUDzIEŃ

2015 r.

STYCzEŃ

2016 r.

zMIESzANE 
ODPADY KOMUNALNE

02.12.2015 r.
16.12.2015 r.

05.01.2016 r. 
(za 06.01.2016 r.)

20.01.2016 r.

09.12.2015 r. 
23.12.2015 r.

13.01.2016 r.
27.01.2016 r.

MAKULATURA

01.12.2015 r.
15.12.2015 r.

05.01.2016 r.
19.01.2016 r.

08.12.2015 r.
22.12.2015 r.

12.01.2016 r.
26.01.2016 r.

TWORzYWA SzTUCzNE, 
OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE, 
DROBNE METALE

SzKŁO OPAKOWANIOWE

POPIÓŁ 10.12.2015 r.
24.12.2015r.

14.01.2016 r.
28.01.2016 r.

10.12.2015 r.
24.12.2015 r.

14.01.2016 r.
28.01.2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy  
ul. Pocztowej 8 (pok. nr 13) lub pod numerem telefonu 83 372-62-39.

Refundowane będą tylko obiady
Od 1 stycznia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu 
Podlaskim nie będzie finansował całodziennego wyżywienia dla dzieci  
i młodzieży korzystających z posiłków oferowanych przez żłóbki, przedszkola 
i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Koszty pozostałych form dożywiania, 
czyli śniadań, podwieczorków, kolacji będą ponosili rodzice dzieci uczęszcza-
jących do tych placówek. Refundacją nadal będą objęte obiady. Od 4 sty-
cznia w siedzibie MOPS przy ul. Piłsudskiego 6 można składać wnioski w tej 
sprawie. Osoby uprawnione do otrzymywania tej pomocy nie mogą przekro-
czyć kryterium dochodowego, tj. 771 zł na osobę. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z trudnej sytuacji 
osobistej lub rodzinnej (m.in. niepełnosprawność, długotrwała choroba,  
wielodzietność, rodzina niepełna, wypadek lub nagła choroba rodzica itp.), 
dyrektor szkoły lub przedszkola może pisemnie poinformować ośrodek  
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Więcej informacji pod  
nr tel. 83 371 78 03. 

Międzyrzecki Klub Miłośni-
ków Robótek Ręcznych zapra-
sza na spotkania do Klubu Se-
niora przy ul. Piłsudskiego 6. 
Odbywają się one w każdy 
poniedziałek o godz. 15. Pod-
czas zajęć powstają kwiaty  
z bibuły i materiałów, w za-
leżności od pory roku bomb-
ki, mikołaje, pisanki wykony-
wane różnymi technikami, 
stroiki, wazony i rozmaite 
ozdoby. 
Opiekunem grupy jest Wanda 
Filipek.

Klub robótek zaprasza
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plakat na wośp

WłącZ Się 
W WOŚP!

chceSZ 
cOŚ PRZeKaZać Na auKcJę?
MaSZ POMySł 
Na cieKaWą aKcJę Na RZecZ WOŚP?

PRZyJDŹ LuB ZaDZWOŃ
Sztab WOŚP Międzyrzec Podlaski

MOK ul. Warszawska 37 tel. 505 164 760    83 371 39 65

FiNał
10 stycznia 2016 r. godz. 17:00

(sala widowiskowa MOK)
●  auKcJa  ●  KONceRty  ●
●  ŚWiatełKO DO NieBa  ●


