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WSTĘP

Szanowni Państwo,
Rok 2016 powoli dobiega końca. Przed Państwem drugie w tym
roku wydanie Informatora Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
Staraliśmy się w jego treści wyczerpująco wskazać Państwu
skalę działań, jakie realizujemy w naszej codziennej pracy.
Za nami jedno z ważniejszych wyzwań, jakie sobie postawiliśmy - pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Międzyrzecz. Oddana w Państwa ręce kwota 500 tys. złotych,
pozwoli na wykonanie 10 zadań, które zostaną zrealizowane
w roku 2017. Wiemy, iż wielu z Was jest zainteresowanych
rozwojem sportu w naszej gminie, o czym świadczyć może
choćby popularność oddanych ostatnio do użytku siłowni
plenerowych, których ilość planujemy stale powiększać. Ponadto, z przyjemnością informujemy, iż złożony przez gminę
wniosek o dofinansowanie przebudowy Stadionu Miejskiego
w Międzyrzeczu został zatwierdzony. Prace rozpoczną się już
w przyszłym roku. Kolejnym ważnym dla mieszkańców gminy tematem jest szereg prac drogowych, jakie zrealizowaliśmy oraz tych, które są obecnie wykonywane. W przeciągu
dwóch ostatnich lat przebudowie poddane zostały odcinki
najważniejszych ulic Międzyrzecza i sołectw. Od początku
roku nowe drogi powstały w Pieskach i Świętym Wojciechu.
Nowe nawierzchnie położono również na ulicach: Zachodniej, Poznańskiej oraz na terenie Międzyrzeckiego Parku
Przemysłowego. Nadal trwają prace przy ulicy Świerczewskiego. Wnioskujemy także o termomodernizację placówek
oświatowych, w tym międzyrzeckich przedszkoli oraz byłego
Ogniska Muzycznego. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa
od zawsze należy do naszych najważniejszych założeń. Podjęliśmy kroki, mające na celu poprawę parametrów świetlnych
lamp drogowych oraz częściową ich wymianę. Zasięg prac
obejmuje ulice: Poznańską, Zawadzkiego i Nowotki oraz
sołectwa: Bukowiec, Kaława, Nietoperek i Święty Wojciech.
Trwa również akcja, mająca na celu demontaż, transport
i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
osób fizycznych z terenu gminy Międzyrzecz. Szczegółowy
wykaz wykonanych oraz planowanych projektów znajdziecie
Państwo w dalszej części Informatora.
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Maria Kijak

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Remigiusz Lorenz

Burmistrz Międzyrzecza

Oprócz działań strategicznych na lata przyszłe, dających możliwość rozwoju
gminy Międzyrzecz, bardzo dużo energii i pracy poświęcamy na rozwiązanie
wieloletnich zapomnianych kwestii, które do dnia dzisiejszego nie zostały wyjaśnione. Brak mieszkań komunalnych i od lat nieremontowany zasób mieszkaniowy, brak terenów inwestycyjnych mimo utworzonego Parku Przemysłowego
II oraz nieuregulowane kwestie prawne związane z ośrodkiem rekreacyjnym,
to tylko część z wyzwań, jakim musimy sprostać, aby polepszyć jakość życia
mieszkańców naszej gminy.

WSTĘP

Z pewnością zaobserwowali Państwo powstający właśnie zakład pracy. Jego
otwarcie nastąpi już w grudniu tego roku. Docelowo zatrudnienie znajdzie
w nim około 200 osób. Zwiększenie zatrudnienia oraz likwidacja bezrobocia to
jeden z wielu problemów, które dotykają większość gmin w Polsce. Nieustannie
toczymy rozmowy, mające na celu pozyskanie kolejnych inwestorów.
Dostrzegając potencjał i zaangażowanie młodych międzyrzeczan, powołaliśmy
Młodzieżową Radę Miejską. Ma ona charakter konsultacyjny i daje możliwość
zwiększenia aktywności społecznej wśród młodzieży z naszych szkół.
Miasto z roku na rok pięknieje, co zauważyli nie tylko mieszkańcy miasta
i okolic, lecz również odwiedzający nas turyści. Dzięki Państwa zaangażowaniu
Międzyrzecz zdobył I miejsce w konkursie Terra Flower Power na najpiękniej
ukwiecone miasto w Polsce.
Rok 2016 to także czas obchodów ważnych uroczystości, które miały miejsce
w naszej gminie. To właśnie w Międzyrzeczu odbyły się wojewódzkie Obchody
1050-lecia Chrztu Polski, Święto Policji oraz jubileusz 20-lecia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Ponadto, 10 października zorganizowaliśmy
Gminny Dzień Seniora, a już 6 grudnia zapraszamy na pierwszy w historii naszego miasta Jarmark Bożonarodzeniowy.
Poza wymienionymi wyżej tematami tradycyjnie już prezentujemy Państwu
relacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych, których w minionym półroczu
było naprawdę wiele. W naszym informatorze nie może zabraknąć również
podstawowych i przydatnych dla mieszkańców informacji. Przypominamy, że
wszystkie wiadomości, dokumentacje, zapowiedzi oraz wydarzenia, związane
z działalnością gminy Międzyrzecz, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu w serwisie facebook.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z lekturą niniejszego Informatora.
Maria Kijak
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Remigiusz Lorenz
Burmistrz Międzyrzecza
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INWESTYCJE

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych
na terenie gminy Międzyrzecz w roku 2016

Na

ul. Malczewskiego, przy stacji paliw Neo, powstał nowy
odcinek drogi. Wybudował
go INSTALKO Paweł Strzelczyk za kwotę
92 889,00 zł brutto. Odbioru końcowego
dokonano dokładnie w terminie, jaki został zawarty w podpisanej umowie, czyli 31
maja br.

B

6

inwestycja kosztowała ok. 97 tys. zł brutto.
Roboty budowlane wykonał Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Drożdżyński. Końcowy odbiór robót odbył się 12 lipca br.
Dzięki tym wszystkim działaniom bardzo
poprawiły się warunki pracy wyszanowskich strażaków ochotników.

C

oraz więcej wśród nas zwolenników zdrowego stylu życia. Nic więc
dziwnego, że tak wielkim zainteresowaniem cieszą się siłownie na wolnym
powietrzu. Nie trzeba mieć do nich karnetu, nie trzeba przychodzić na określone
godziny. Siłownia taka powstała na osiedlu
Kasztelańskim. 1 sierpnia br. dokonano odbioru końcowego nawierzchni wykonanej
pod urządzenia do ćwiczeń, jakie zostały tam zamontowane. Wykonała ją firma
TOMBD Paweł Jeziorski za łączną kwotę
65 170,30 zł brutto.
udynek remizy strażackiej w Wyszanowie doczekał się wymiany stolarki okiennej. Kosztowało to 3.840 zł

brutto. Wymianę sfinansowano z funduszu
sołeckiego. 9 czerwca br. została podpisana
umowa z firmą CENTRUM OKIEN Comprato, a 11 lipca br. dokonano odbioru
końcowego prac.
Już wcześniej do istniejącego budynku
remizy dobudowano dodatkowy boks garażowy. Wykonana z funduszy gminnych
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W

iadomo, jak ważna dla każdej
wioski jest sala wiejska, w której
można organizować zebrania,
spotkania i różne imprezy. Ta, która jest
w Pieskach, nie może dobrze spełniać
swojej roli. Dobrą wiadomością jest to, że
8 sierpnia uzyskaliśmy pozwolenie na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę tej sali.
Za jakiś czas także mieszkańcy Piesek będą
mogli pochwalić się piękną salą wiejską.

Z

funduszu sołeckiego wyremontowano także budynek sportoworekreacyjny w Kalsku. Umowa na
wykonanie remontu budynku została
podpisana z firmą KOLA Krzysztof Środecki 2 sierpnia br. Odbioru robót, które
kosztowały 7 tys. zł brutto, dokonano 24
sierpnia br.

W

Kosztowało ono prawie 10,3 tys. zł brutto. Nowe ogrodzenie ma 53 m długości
i zostało ukończone 30 sierpnia br. Teraz
rodzice będą spokojniejsi o swoje bawiące
się pociechy.

INWESTYCJE

N

ad jeziorem Głębokie powstała
siłownia plenerowa oraz piękny
plac zabaw. Odbioru wykonanych
prac dokonano 8 września br. Całość
kosztowała 297,1 tys. zł brutto. Siłownia
i plac zabaw w pełni będą wykorzystywane wraz z nastaniem kolejnego sezonu
wiosenno-letniego. Jednak jeszcze w tym
roku pierwsi użytkownicy mogli docenić
ich zalety.

Żółwinie, dzięki pieniądzom
z funduszu sołeckiego, udało się
wykonać ogrodzenie placu zabaw.
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INWESTYCJE

J

eśli przy drodze wojewódzkiej, która
biegnie przez wieś nie ma chodnika,
to należałoby go jak najszybciej zrobić. Jak? Na przykład wspierając dotacją
jego budowę. Tak właśnie postąpiliśmy.
Dzięki temu w Bobowicku, przez którą to
miejscowość biegnie droga wojewódzka

oświetlenie drogowe. Wykonała je firma
RAF Krzysztof Bak z siedzibą w Międzyrzeczu. Na realizację zadania w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” przeznaczono
9.348 zł brutto.

G

mina Międzyrzecz postanowiła
też udzielić pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi Międzyrzeckiemu. Podpisała umowę, w której zadeklarowała, że pokryje
do 50 proc. kosztów wykonania dwóch
zadań na swoim terenie. Chodzi o przebudowę istniejącego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3310F, czyli ul.
Stoczniowców Gdańskich w Międzyrze-

nr 137, mieszkańcy mogą już korzystać
z nowego chodnika. Chodzi o odcinek od
przystanku autobusowego aż do skrzyżowania z drogą powiatową.
Na zrobienie chodnika przez wieś wzdłuż
DW 137 gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji dla Województwa Lubuskiego w wysokości 40 proc. kosztów związanych
z budową, tj. 41.318 zł.

Za

domami szeregowymi stojącymi przy ul. Wodnej w Bobowicku wybudowane zostało
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czu oraz o przebudowę drogi powiatowej w Gorzycy. W tej wsi chodzi o budowę chodnika.

W umowie zawartej z powiatem 29 kwietnia br., gmina zastrzegła, że dotacja nie
może wynieść więcej niż 75 tys. zł.

Do

końca listopada br. zostanie
ukończona budowa odcinka
drogi wewnętrznej za blo-

kami przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu. Umowa podpisana 29 września br.
z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym Andrzej Bergiel opiewa na łączną
kwotę prawie 199,1 tys. zł brutto. Droga
ułatwi mieszkańcom poruszanie się w tym
rejonie miasta, dojazd do domów, jak
również zlokalizowanego w tym miejscu
przedszkola.

D

obra wiadomość dla mieszkańców
ul. Łąkowej w Międzyrzeczu. Konieczna przebudowa tej drogi jest
coraz bliżej. Na podstawie podpisanej 11
sierpnia br. umowy, firma InterPROJEKT
z Gorzowa Wlkp. przygotuje do 20 grudnia br. dokumentację projektową przebudowy tej ulicy. Koszt dokumentacji to
33.210 zł .

W

ypięknieje cmentarz komunalny
w Międzyrzeczu. Zagospodarowane zostaną cmentarne alejki wraz
z miejscami na urny. Podpisaliśmy umowę
na wykonanie projektu na kwotę 29 tys. zł.
Niestety, jeszcze trochę będą musieli poczekać mieszkańcy Międzyrzecza na rozbudowę
sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym. Na realizację tego zadania wysłano trzy
zapytania ofertowe. Złożone oferty przekraczają jednak kwotę, jaka została zabezpieczona na ten cel w budżecie.

INWESTYCJE

Do

końca listopada br. zakończony zostanie V etap przebudowy ulicy Świerczewskiego
i Waszkiewicza w Międzyrzeczu. Podpisana
umowa na roboty budowlane z firmą INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k. opiewa
na łączną kwotę 3 667 690,12 zł.

N

atomiast do 22 listopada br. gotowy
będzie projekt dotyczący wydzielenia prawoskrętu z ul. Waszkiewicza
w ul. Chrobrego. Wykona go firma TMG
Tomasz Grześkowiak za łączną kwotę
33.825 zł.
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INWESTYCJE

W

dniu 05.04.2016 r. została podpisana umowa z firmą ELMONTAŻ Sławomir
Szadkowski na kompleksową realizacje zadania w systemie zaprojektuj
i wybuduj budowę linii kablowej nn0,4kV oświetlenia za łączną kwotę
30 099 zł z terminem realizacji do
dnia 24.11.2016 r.

W

raz z rozbudową Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego
o kolejną firmę powstanie
nowa droga. W dniu 20.10.2016 r. została
podpisana umowa na roboty budowlane
z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym PACHOLAK Ryszard
Pacholak za łączną kwotę 514 755,09 zł
z terminem realizacji do 18 listopada
2016 roku.
scowości Pieski. Chodzi o odcinek
usytuowany równolegle do drogi wojewódzkiej nr 137. Nowa droga będzie
mieć nawierzchnię z kostki brukowej.
Zostanie też odpowiednio oświetlona.
Na realizację tej inwestycji gmina
uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Wykonawcą prac jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PACHOLAK Ryszard
Pacholak. Łączna kwota inwestycji to
prawie 340 tys. zł.

Pozwolenie na budowę tej drogi wraz
z kanalizacją deszczową (czyli ul. Mahatmy Gandhiego) gmina Międzyrzecz
uzyskała już w sierpniu. Wcześniej firma
INFRA-WB Władysław Bidej wykonała
odpowiednie prace projektowe. Kosztowały 17 tys. zł.
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końca listopada br. ukończona zostanie przebudowa drogi gminnej w miej-

T

akże do końca listopada br. zostanie ukończona przebudowa
drogi gminnej w miejscowości
Święty Wojciech (od budynku nr 10
do krzyża). Jej koszt to 867.172 zł. Roboty wykonuje firma BRUBET Ryszard
Winnicki.
W ramach tej inwestycji oprócz wykonania drogi o nawierzchni z mieszkanki mineralno-asfaltowej wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa
oraz rozbudowana sieć oświetlenia
ulicznego.

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji gmina Międzyrzecz również uzyskała dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

D

łużej, bo do końca sierpnia 2017 r.,
poczekać trzeba będzie na przebudowę drogi w Bukowcu. Umowa na
te prace, wykonane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, została podpisana z Przedsiębiorstwem Drogowym BUD-DRÓG
Ryszard Kwapiszewski 23 września br.
Koszt robót to 999,5 tys. zł.
Także na realizację tej inwestycji uzyskaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

B

oisko wielofunkcyjne nie powinno
być pozbawione węzła sanitarnego. Pilnie potrzebny jest on przy
takim boisku w Kęszycy Leśnej. W dniu
20.09.2016 r. została podpisana umowa na
roboty budowlane - wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym - za
łączną kwotę 64.000 zł z terminem realizacji do dnia 18.11.2016 r.

P

onad milion zł kosztować będzie
przebudowa drogi gminnej w Gorzycy. Prace wykona Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard
Kwapiszewski w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”. Koniec przebudowy przewidziany jest na 29 września 2017 r.
Na realizację inwestycji w Gorzycy gmina
uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
11
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INWESTYCJE

P

rzyszła pora na starą kotłownię przy
ul. Międzyrzeckiej 13 w Bobowicku.
Już dawno prosiła się o rozbiórkę. Roboty rozbiórkowe zakończono pod koniec
lipca br. Prace kosztowały 26,8 tys. zł.

To,

że Stadiom Miejski Międzyrzeczu wołał o remont,
wiadomo było nie od dzisiaj. Na szczęście udało nam się uzyskać
dofinansowanie na budowę kompleksu
lekkoatletycznego ze środków Funduszu
Rozwoju i Kultury Fizycznej w ramach
Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. To półtora miliona złotych.
W ramach tej inwestycji zostanie wykonana bieżnia okrężna sześciotorowa
o długości 400 m. Zbudowana tez zostanie bieżnia prosta sześciotorowa o długości 130 m. Ponadto - budowa skoczni
do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia
kulą, rzutni do rzutu dyskiem i młotem,
dwóch skoczni do skoku w dal i trójskoku, dwóch skoczni do skoku o tyczce
oraz rzutni do rzutu oszczepem.
W kolejce do remontu czeka boisko
do piłki nożnej. Gmina Międzyrzecz
złożyła wniosek o dofinansowanie
jego remontu. Zadanie to zostało uję-
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te w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na
lata 2016-2018 na liście rezerwowej.
W przypadku uzyskania dofinansowania gmina podejmie realizację remontu
płyty boiska.

Jeszcze trochę, a cała
gmina będzie
skanalizowana
Coraz bliżej do tego, by każdy nasz
mieszkaniec zamiast szamba mógł
mieć kanalizację. Obecnie skanalizowane jest już ponad 90 proc. naszej
gminy.

N

ajpierw kanalizację sanitarną założono w Kursku. Było to w 2014 r.
Nie objęła ona jednak całej wsi.
Brakujący odcinek dobudowano w tym
roku. Do kanalizacji podłączyć się więc
mogą kolejni mieszkańcy. Długość sieci
kanalizacyjnej to 325 m. Koszt jej budowy
wyniósł 158,275 tys. zł. Wykonawcą była
firma PPHU NIEWIADOMSKI Sp. o.o.
W 2015 r. przyszła kolej na Zamostowo
i Pieski. Także w tych wioskach wiele osób
może już zapomnieć o czasach, kiedy trzeba było korzystać z szamb.
W kolejce czekają miejscowości Nietoperek i Kęszyca Leśna. Dobrą wiadomością
jest to, że gotowa jest już dokumentacja
projektowa kanalizacji sanitarnej dla tych
wiosek. Ponadto 19 sierpnia br. gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Na realizację
tej inwestycji będziemy się starali o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ścieki z obu tych miejscowości będą odprowadzane do oczyszczalni
ścieków w Kęszycy Leśnej.
Biorąc pod uwagę zaawansowanie prac
przygotowawczych, można mieć nadzieję, że wkrótce uda się zakończyć proces
skanalizowania gminy. Łączny koszt dotychczas wykonanych prac związanych
z kanalizowaniem gminy to 7 mln 29 tys. zł.
Dofinansowanie, jakie udało się uzyskać
w PROW to 2 mln 746 tys. zł.

Pieniądze z Unii Europejskiej
nie omijają Międzyrzecza i okolic

ŚRODKI PMOCOWE

Kontrakt Lubuski to szansa na unijne fundusze dla powiatów i gmin,
które nie znalazły się w tzw. ZIT-ach, czyli Zintegrowanych Inwestycjach
Terytorialnych.

W

woj. lubuskim mamy dwa ZIT-y.
To obszary funkcjonalne dotyczące Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Mają z góry zagwarantowane
pieniądze, zgłaszają wnioski i jeśli spełnią
kryteria konkursowe, dzielą złotówki
między sobą.
Ponieważ poza aglomeracjami zielonogórską i gorzowską żyje 70 proc. Lubuszan, pozbawienie ich odpowiednika ZITów, spotkało się ze sprzeciwem. Dlatego
w lutym tego roku powołano do życia
Kontrakt Lubuski. Gwarantuje on pieniądze z UE na ważne dla regionu inwestycje w mniejszych powiatach. Wśród podpisujących tę umowę był też Burmistrz
Międzyrzecza.
Wnioski do Kontraktu Lubuskiego można składać do końca listopada 2016 r.
Gmina Międzyrzecz zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie pełnego uzbrojenia Parku Przemysłowego II w Międzyrzeczu o powierzchni 2,7495 ha.
Chodzi o budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, czyli drogi
o nawierzchni bitumicznej wraz z siecią
kanalizacji deszczowej, budowę sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej oraz budowę oświetlenia drogowego. Wspomniane tereny inwestycyjne położone
są niedaleko od zjazdu z drogi ekspresowej S3, bo tylko o ok. 3 km.

W

ładze Międzyrzecza starały się
o unijne pieniądze także poza
Kontraktem Lubuskim.

Złożyły wnioski:
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 złożony został wniosek na termomodernizację
wraz z montażem OZE budynku ogniska
muzycznego, Przedszkola nr 4 oraz Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Wniosek
jest w trakcie oceny.
- na dofinansowanie ostatniego etapu
przebudowy ulic Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016
- 2019”.
- na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3
w Międzyrzeczu o Oddział Przedszkolny
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; projektowany Oddział Przedszkolny jest obiektem
dwukondygnacyjnym, wolnostojącym,
niepodpiwniczonym, połączonym łącznikiem z istniejącą szkołą. Ponadto przewidziana jest termomodernizacja obiektu
wraz z montażem OZE, czyli paneli słonecznych na dachu. Dzięki temu na pewno spadną koszty ogrzewania szkoły.
- na budowę placu zabaw wraz z siłownią
plenerową w Kęszycy Leśnej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie
będzie realizowane zgodnie ze „Strategią
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność STOWARZYSZENIA LGD
BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020”.
- na budowę boiska rekreacyjnego
o sztucznej nawierzchni w Gorzycy. Szacowana wartość zadania to niespełna
230 tys. zł, planowane dofinansowanie
kosztów kwalifikowanych 120 tys. zł.
Wniosek złożony zostanie na przełomie
listopada i grudnia tego roku.
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Z ŻYCIA GMINY

Obchody 1050. rocznicy
Chrztu Polski w Międzyrzeczu

„G

dzie chrzest, tam nadzieja” –
pod takim hasłem 18 czerwca
odbyły się w Międzyrzeczu
wojewódzkie i diecezjalne obchody 1050lecia Chrztu Polski. Wydarzenie honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

nazjum nr 1 i nr 2 oraz harcerze z Hufca
Międzyrzecz. Ta wędrówka w czasie prowadzona żarem serca Pięciu Braci Międzyrzeckich, przy muzyce dawnej zespołu
Antiquo More, poprowadziła wiernych na
plac za ratuszem, gdzie odbył się symboliczny chrzest pierwszego władcy Polski.

Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo
ekumeniczne w Sanktuarium Pierwszych
Męczenników Polski oraz wykład prof.
Krzysztofa Ożoga pt. ”Chrzest Polski
966”. Tuż po nabożeństwie ulicami miasta
w kierunku ratusza przeszedł korowód
historyczny. Przedstawiał on każdą z epok
w historii naszego kraju. Uczestniczyli w nim przedszkolaki wraz z rodzicami
z Przedszkola nr 1, nr 4 i nr 6, uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2, nr 3, nr 4, Gim-

Na rozpoczęcie mszy św. Międzyrzecki
Chór Kameralny odśpiewał Bogurodzicę.
Uroczystą eucharystię odprawił abp. Stanisław Gądecki – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. List od prezydenta RP
skierowany do wszystkich zgromadzonych
odczytała minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
Na zakończenie słowa podziękowania za
wspaniałą organizację i zaangażowanie, do
wszystkich podmiotów, które przyczyniły
się do organizacji tego
ważnego
wydarzenia
skierował
gospodarz
uroczystości burmistrz
Remigiusz Lorenz.
Po mszy św. wszyscy
mogli wysłuchać koncertu
Dziecięcego
Chóru „Piccolo”, Międzyrzeckiego
Chóru
Kameralnego oraz zobaczyć przepiękny pokaz tańca z flagami Zespołu Muzyki Dawnej
„Antiquo More”.

14
Biuletyn Informacyjny Gminy Międzyrzecz • 11/2016

I Ogólnopolski Bieg Sztafetowy „Bieg po Szpik”

P

unktualnie o godzinie 20:00, 23
czerwca spod międzyrzeckiego ratusza wyruszył I Ogólnopolski Bieg
Sztafetowy „Bieg po Szpik”. Sztafetę poprzedziła konferencja prasowa, podczas
której Jacek Baczyński - członek zarządu
Fundacji „Przeciwko Leukemii” przedstawił szczegółowo plan i cel przedsięwzięcia.W pierwszym etapie biegu udział wziął

ców zrzeszonych w Klubie Biegacza Piast.
W biegu wzięli udział dawcy, biorcy, lekarze-transplantolodzy i wolontariusze fundacji. Po blisko 20 godzinach sportowcy
pokonali 215 km i dotarli do Szczecinka,
gdzie przywitał ich starosta szczecinecki
Krzysztof Lis wraz z mieszkańcami. W sobotę 25 czerwca, na corocznym spotkaniu
dawców i biorców szpiku kostnego oraz

sam burmistrz Remigiusz Lorenz, który
objął patronatem to wyjątkowe wydarzenie. Na starcie nie zabrakło także małych
piłkarzy z Akademii Młodych Orłów oraz
mieszkańców miasta, a także sportow-

członków Fundacji Przeciwko Leukemii,
zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg wręczyła wszystkim biegaczom okolicznościowe medale, ufundowane przez burmistrza Międzyrzecza.

Z ŻYCIA GMINY
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Z ŻYCIA GMINY

Obchody 20-lecia
17. WBZ
w Międzyrzeczu

1

lipca 2016 r. odbyły się oficjalne
obchody jubileuszu 20-lecia 17.
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Obchody rozpoczęła msza
św. w intencji wszystkich żołnierzy. Tuż
po jej zakończeniu, na placu przed ratuszem, podobnie jak 20 lat temu, odbył się
uroczysty apel. Uczestników uroczystości
przywitał dowódca brygady, odbyło się
przekazanie repliki sztandaru historycznego. Dowódca Brygady wraz z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
wręczyli wyróżnienia, odznaczenia państwowe i resortowe. Głos zabrał burmistrz Remigiusz Lorenz, który zaznaczył
jak ważny wpływ wywiera jednostka na
funkcjonowanie gminy i lokalnej społeczności. Złożył wszystkim żołnierzom najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania.
Na zakończenie odbyła się widowiskowa
defilada pojazdów bojowych oraz kawalerzystów Oddziału Terenowego im. 17.
Pułku Ułanów Wielkopolskich Stowarzyszenia „Polski Klub Kawaleryjski” i historycznych pojazdów.
Drugi dzień święta jednostki odbył się na
OW Głębokie, gdzie na mieszkańców i turystów czekał bogaty program z wieloma
atrakcjami, m.in. przejażdżki na koniach, na
quadach, sporty ekstremalne, prezentacja
sprzętu wojskowego, pokaz ratownictwa
wodnego, inscenizacja w wykonaniu grup
rekonstrukcyjnych oraz liczne konkursy
i zabawy. Podczas festynu żołnierskiego
odbył się również turniej plażowej piłki
siatkowej o Puchar Burmistrza Międzyrzecza. Po jego zakończeniu na scenie, burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z zastępcą
dowódcy brygady płk. Wojciechem Ziółkowskim wręczył zwycięzcom puchary
i medale. Świętowanie zakończyły niezwykle energetyczne koncerty Margaret oraz
Trzeciego Wymiaru.
16
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Strażacy świętowali 70-lecie
powstania OSP Wyszanowo

Z ŻYCIA GMINY

16

lipca 2016 swój jubileusz 70.
rocznicy założenia hucznie
obchodziła Ochotnicza Straż
Pożarna z Wyszanowa. Podczas uroczystego apelu nastąpiło również otwarcie
drugiego boksu garażowego. Po oficjalnej
części imprezy, rozpoczął się strażacki festyn, podczas którego licznie zgromadzeni
goście mogli obejrzeć pokaz ratownictwa,
konkurs piłowania i wbijania gwoździa,
występ zespołu Nietoperzanie oraz Trans.
Jedną z ciekawszych atrakcji była również prezentacja zabytkowych motocykli.
Mieszkańców Wyszanowa do białego rana
zabawiał zespół Akord. Patronami uroczystości byli Starosta Międzyrzeczki Grzegorz Gabryelski oraz Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.

17
Biuletyn Informacyjny Gminy Międzyrzecz • 11/2016

Z ŻYCIA GMINY

Światowe Dni Młodzieży
w Międzyrzeczu

W

upalne poniedziałkowe popołudnie, 25 lipca, międzyrzecka
młodzież wraz z młodymi z ca-

łego województwa, a także z Chorwacji
rozpoczęła Światowe Dni Młodzieży. W
malowniczym ośrodku Głębokie młodych
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powitała zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg, która zapewniła o popołudniu
pełnym wrażeń i życzyła, aby spotkanie
w Krakowie z Ojcem
Świętym było pełne
miłości, radości, przyjaźni i, aby pomogło
w budowaniu nowej
„cywilizacji młodości”.
W programie były pokazy rycerskie, koło
modelarskie, pokaz
sprzętu policyjnego,
strażackiego i wojskowego z wieloma niespodziankami, a także
liczne
konkurencje
sportowe. Na zakończenie Światowych Dni
Młodzieży w Międzyrzeczu, grupa Bombastic z Bukowca zaprezentowała wspaniały, długo oklaskiwany
pokaz tańca z ogniem.

Święto Plonów
w Bukowcu

Z ŻYCIA GMINY

D

oroczne gminne święto plonów odbyło się w tym roku w Bukowcu. Rozpoczęła je msza św. w intencji rolników,
po której korowód prowadzony przez starostę Krzysztofa Kozłowskiego i starościnę Beatę Kozłowską przeszedł na plac dożynkowy.
Na powitanie, dzieci ze szkoły w Bukowcu
zaśpiewały piosenkę, po czym starostowie
dożynek wręczyli burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi symboliczny bochen chleba,
który przekazany został gościom. Następnie
głos zabrał burmistrz Remigiusz Lorenz, który

Tradycyjnie ogłoszone zostały również wyniki konkursów na najładniejszy wieniec
dożynkowy oraz najpiękniej udekorowaną
posesję. Najokazalszym wieńcem okazał się
ten z Nietoperka, a największe uznanie jury
uzyskała przybrana posesja Joanny Bienias.

Burmistrz wręczył
stypendia naukowe

W

zwrócił się do rolników, podkreślając, że to
dzięki ich ciężkiej pracy codziennie na nasze
stoły trafia polski chleb.
W części artystycznej gminnego święta
plonów wystąpiła Orkiestra Dęta z Grochowa, Nietoperzanie, Echo, Kobziarze
zespół Kotkowiacy, zespół Trans, Kęszyczanki, Ale Babki. Na zakończenie dożynek
zaprezentował się teatr Terminus A Quo
ze swoim spektaklem „Kraina ułudy” oraz
zespół The Best 4.

przededniu rozpoczęcia roku
szkolnego 2016/2017 w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów
i nagród burmistrza Międzyrzecza. Rozpoczął ją swoim występem zespół taneczny
Trans, który zaprezentował się w trzech
ciekawych choreografiach.
W tym roku stypendia burmistrza otrzymało
25 najlepszych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2, nr 3 oraz z Gimnazjum nr 1 i nr 2.
Nagrodę burmistrza - Bartoszowi Judkowi
oraz Hubertowi Kubiszewskiemu - wręczył
burmistrz Remigiusz Lorenz. Burmistrz pogratulował utalentowanym uczniom odniesionych sukcesów,życzył jak najlepszych wyników
w nowym roku szkolnym i dużo wytrwałości
w osiąganiu wytyczonych celów.
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Z ŻYCIA GMINY

Burmistrz gościł międzyrzeckich Sybiraków

Z

okazji Światowego Dnia Sybiraka,
który obchodzimy 17 września, w gabinecie burmistrza Międzyrzecza odbyło się spotkanie z członkami międzyrzeckiego koła Związku Sybiraków. Opowieści
o tragicznych wydarzeniach, przez które
musieli przejść, zanim osiedlili się na Ziemi
Międzyrzeckiej, wywołały falę wzruszających i przejmujących wspomnień. Jak sami
zauważyli, jest ich coraz mniej, lecz nadal

czynią starania, aby nie zapomniano tego, co
przeżyli będąc małymi dziećmi. Niesamowita energia oraz doskonały humor, jakim tryskali nasi Sybiracy, świadczą o niezwykłym
harcie ducha oraz pełnym zaangażowaniu
w działania Związku. Raz jeszcze życzymy
zdrowia, pomyślności oraz siły w realizacji
kolejnych planów na przyszłość.

Gmina Międzyrzecz na
pikniku z 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Warszawie

22
20

września br., uczniowie warszawskich szkół mieli okazję
zapoznać się z historią i wyposażeniem 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Imprezę, która odbyła się w
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Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego otworzył podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.
W tak ważnym dla jednostki dniu, nie mogło zabraknąć stanowiska promocyjnego
gminy Międzyrzecz, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Największą atrakcją była makieta Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego, a hitem wśród młodzieży
okazały się ciastka-nietoperzyki. Wszystkie
foldery reklamujące ziemię międzyrzecką
oraz gadżety promocyjne rozeszły się jak
ciepłe bułeczki. Okazuje się, że nasze miasto i jego okolice są dość dobrze znane i
często odwiedzane przez mieszkańców
stolicy. Dowiedzieliśmy się również, że sporo stołecznych klas wybiera się do nas w
rozpoczętym właśnie roku szkolnym. Przez
cały dzień odpowiedzieliśmy na tysiące pytań, a burmistrz Remigiusz Lorenz przedstawił zaciekawionym uczniom historię
MRU i związane z nią zjawisko zimowania
nietoperzy. Dziękujemy wszystkim, którzy
nas odwiedzili oraz 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej za zaproszenie na
to szczególne wydarzenie.

Małżonkowie
świętowali złote
i diamentowe gody

Podsumowanie
konkursu Terra
Flower Power

W

30

słoneczny, sobotni poranek, 24
września br. w murach międzyrzeckiego ratusza, 11 par
świętowało 50-lecie i jedna para 60lecie pożycia małżeńskiego. Uroczystość
rozpoczęła Izabela Kępińska, która powitała wszystkich dostojnych jubilatów.
Głos zabrał burmistrz Remigiusz Lorenz,
który pogratulował wszystkim parom
długich lat wspólnego życia oraz życzył
świętowania kolejnych rocznic w zdrowiu i radości.

Burmistrz wręczył każdej parze medal
i legitymacje za długoletnie pożycie i zaprosił do wysłuchania krótkiego koncertu dzieci i nauczycieli z Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. w Międzyrzeczu.
Na zakończenie burmistrz zaprosił gości do zaśpiewania jubilatom tradycyjnego Sto lat i wzniesienia toastu za ich
zdrowie.

Z ŻYCIA GMINY

września w sali narad międzyrzeckiego ratusza odbyło się
oficjalne podsumowanie kon-

kursu Terra Flower Power, w którym Międzyrzecz zajął I miejsce. Statuetkę i dyplom
wręczył burmistrzowi oraz zastępcy burmistrza Bogusław Albinowski – założyciel firmy. Przekazanie nagrody głównej w postaci
wieży kwiatowej H2000 nastąpi w momencie wiosennych nasadzeń. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój
czas i oddali głosy na nasze miasto!
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Z ŻYCIA GMINY

I Gminny Dzień Seniora

10

października br. w ramach
XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora, odbył się Gminny Dzień
Seniora. To niezwykłe - i dodajmy pierwsze
takie w historii – wydarzenie, zgromadziło
w murach Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury tłumy seniorów. Powitał ich gospodarz
uroczystości burmistrz Remigiusz Lorenz
wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak. Burmistrz zaznaczył jak nieocenioną rolę pełnią seniorzy w naszym życiu,
zachęcił do wspólnego świętowania i życzył
wszystkim wspaniałym seniorom wiele radości i zdrowia. Uroczystość swoim patronatem objął starosta Grzegorz Gabryelski,
w imieniu którego głos zabrała członek zarządu powiatu Zofia Plewa. Rozpoczynając
świętowanie burmistrz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej, wręczył przedstawicielom seniorów Wacławie Kuczyńskiej
i Elżbiecie Jankowskiej symboliczny klucz do
miasta. Kolejnym punktem uroczystości był
panel bezpieczny senior, podczas którego
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji przestrzegali przed zagrożeniami, jakie
czyhają na starsze osoby. Pracownicy banku
BGŻ BNP Paribas przekazali garść istotnych informacji nt. bezpiecznej bankowości.
Miłym przerywnikiem były występy artystyczne młodzieży i dzieci ze Studia Piosenki i sekcji Tańca Towarzyskiego działających
przy MOK oraz wesoły występ maluszków
z Przedszkola nr 1 „Pod Jarzębinką”. Dzieci wręczyły każdemu seniorowi kolorowe
kwiaty, które specjalne na tę okazję wykonane zostały przez podopiecznych Środowi-
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skowego Domu Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Podczas
kolejnego panelu, kierownik OPS Jolanta
Górna opowiedziała o – jak ważnej dla każ-

dego seniora - kopercie życia. W holu kina
swoją ofertę prezentowały liczne stoiska,
z którymi każdy uczestnik mógł się zapoznać, porozmawiać z ich przedstawicielami
i wysłuchać wielu cennych porad. Seniorzy
mieli okazję wysłuchać występu „Kęszyczanek” oraz zobaczyć francuską komedię
„Facet na miarę”. Słodkim akcentem na
zakończenie był tort, upieczony specjalnie
z okazji Gminnego Dnia Seniora. Wszyscy
zgromadzeni seniorzy nie kryli swojego zachwycenia z tego wyjątkowego wydarzenia
i zgodnie podkreślali, że już nie mogą się
doczekać przyszłorocznych obchodów.

Centrum Nauki Kopernik
z wizytą w Międzyrzeczu

P

rosto ze stolicy do międzyrzeckich szkół przyjechała wystawa pn.
„Eksperymentuj” z Centrum Nauki Kopernik. 11 października oficjalnego
otwarcia ekspozycji dokonał burmistrz
Remigiusz Lorenz. Wystawę trwającą pięć
dni odwiedziły dzieci i młodzież z mię-

Z ŻYCIA GMINY

dzyrzeckich szkół i przedszkoli. Uczniowie mieli okazję przeprowadzać różnego
rodzaju eksperymenty naukowe, świetnie
się przy tym bawiąc. Poznawali fizykę,
biologię i matematykę w całkiem innym
ciekawy sposób, niezwykle fascynujący
i efektowny.
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VIII edycja Medline za nami

W

weekend 14-16 października Międzyrzecz stał się centrum ćwiczeń
proobronnych. Już w piątek rozpoczęła się VIII edycja „Green Medline 16”.
W trakcie trzech dni ćwiczeń zespoły cywil-

terenie łąki kolejowej odbyła się niezwykle
widowiskowa pozoracja zdarzenia masowego. Jej scenariusz oparty został na fikcyjnej
sytuacji - eksplozji niewybuchu. Akcję obserwowali zaproszeni goście wojewoda lubuski

ne i wojskowe zmierzyły się ze zdarzeniami
z zakresu ratownictwa medycznego i pola
walki. Dla mieszkańców organizatorzy przygotowali trzy stacje edukacyjne, które usytuowane zostały przy ul. Chopina, w pobliżu
punktu czerpania wody przy ul. Staszica oraz
w najbliższej okolicy ratusza. W sobotę na

Władysław Dajczak, burmistrz Remigiusz
Lorenz oraz dowódca 17. Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej pułkownik Piotr
Malinowski. Niedziela, ostatni dzień ćwiczeń,
była czasem na podsumowanie oraz wręczenie wyróżnień. Najlepsze zespoły otrzymały
puchary burmistrza i wojewody.
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Budżet Obywatelski 2017
– podsumowanie

P

ierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Międzyrzecz cieszyła
się ogromną popularnością. Zgłoszono 89 zadań, z czego 44 zadania zostały
ujęte na liście rankingowej i zostały poddane pod głosowanie mieszkańców.

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego 2017 w ręce mieszkańców gminy
zostało oddane 500 tys. złotych, które
pozwolą na realizację 10 najlepszych
zadań.
8882 głosy zostały oddane metodą tradycyjną – poprzez wypełnienie karty
do głosowania oraz
wrzucenie jej do urny
w jednym z 31 lokalach na terenie gminy
Międzyrzec, 7 głosów
oddano drogą internetową, natomiast 1 głos
wpłynął do Urzędu
Miejskiego w Międzyrzeczu pocztą.
Spośród
wszystkich
oddanych głosów, znakomitą większość stanowiły głosy ważne.
Proporcja 8498 ważnych kart do 392 nieważnych świadczy
o dużej staranności głosujących.
W ramach podsumowania tegorocznej
edycji Budżetu Obywatelskiego 2017
poprosiliśmy mieszkańców o wypełnienie ankiety, na podstawie której biorąc pod uwagę opinie mieszkańców
- będziemy mogli dokonać zmian w regulaminie.
Lista rekomendowanych zadań małych:
1. Zadaszenie tarasu przy Szkole Podstawowej w Bukowcu – 15.000 zł.
2. Budowa siłowni zewnętrznej w Kaławie – 14.900 zł

INFORMACJE DLA
MIESZKAŃCÓW

3. Przebudowa placu zabaw w Wyszanowie – 15.000 zł
4. Realizacja oświetlenia MiędzyrzeczWybudowanie 4 – 15.000 zł
5. Oświetlenie placu festynowego w Nietoperku – 15.000 zł
6. Budowa siłowni zewnętrznej (łąka
kolejowa) Międzyrzecz – 15.000 zł
Lista rekomendowanych zadań dużych:
1. Kreatywny plac gier z miasteczkiem rowerowym przy Szkole Podstawowej nr
2 w Międzyrzeczu – 94.000 zł
2. Budowa siłowni zewnętrznej w Gorzycy
– 45.000 zł

3. „BODY” – siłownia przy Gimnazjum nr
1 w Międzyrzeczu – 98.000 zł
4. Rozbudowa placu zabaw w Bukowcu –
100.000 zł
Wraz z początkiem nowego roku ruszamy
z kolejną edycją budżetu obywatelskiego.
Podobnie jak w tym roku, poinformujemy
Państwa o akcji na naszej stronie www.
miedzyrzecz.pl oraz za pomocą mediów.
Nowością w przyszłym roku będzie uruchomienie elektronicznego systemu do
głosowania.
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GOSPODARKA ODPADAMI
STAWKA OPŁATY
Przypominamy że od 1 maja 2016 r. wzrosły stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych i wynoszą:
• 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY
Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016 r.
uległ zmianie wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklarację można również przesyłać drogą
elektroniczną poprzez portal www.peup.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz, pokój 202 bądź
telefonicznie pod nr tel. 95 742 69 87 lub
95 74 2 69 93.

ZMIANA HARMONOGRAMU
ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Od 23.08.2016 r. uległ zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w mieście i gminie Międzyrzecz.
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Od 23.08.2016 r. ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Międzyrzeczu na ulicach:
Alfa Kowalskiego, Długa, Krótka, Ks. Inf.
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Henryka Guzowskiego, Kwiatowa, L. Kiszmanowicza, Leśna, Marcelego Nowotki, Marcinkowskiego, Pamiątkowa, Plac Powstańców
Wielkopolskich, Poznańska, Rolna, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sybiraka,
Aleksandra Zawadzkiego, Żołnierska, Antka,
Bolesława Chrobrego, Boryny, Chłodna, Dąbrowskiego, Garncarska, Głowackiego, Hanki, Kilińskiego, Libelta, Lipce, Lipowa, Młyńska,
Ogrodowa, Osiedle Zamkowe, Piastowska,
Podzamcze, Przemysłowa, Reymonta, Rocha,
Rynek,Waszkiewicza,Wesoła,Winnica.
Od 01.09.2016r. ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych w miejscowościach:
Bobowicko, Bukowiec, Czarny Bocian,
Karolewo, Kolonia Żółwin, Kuligowo,
Marianowo, Żółwin, Brzozowy Ług, Głębokie, Jeleniegłowy, Kalsko, Kwiecie, Lubosinek, Porąbka, Rojewo, Święty Wojciech, Wyszanowo, Łęgowskie, Wysoka,
Kolonia Kęszyca.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
I TZW. ODPADY PROBLEMOWE
UWAGA!!!
W związku z często pojawiającymi się problemem utrzymania czystości i porządku
wokół miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, przypominamy, że odpady wielkogabarytowe odbierane są raz w miesiącu po uprzednim powiadomieniu
przed terminem wywozu o ilości i rodzaju odpadów pod nr tel. 95 742 30 21;
95 741 70 09.
Zużytą odzież oraz tekstylia należy
wrzucać do pojemników do tego przeznaczonych.
Stare nie nadające się do spożycia przetwory warzywne lub owocowe należy
opróżnić i wrzucić do pojemnika brązowego na odpady biodegradowalne,
natomiast słoik wyrzucić do pojemnika
na szkło, a metalową pokrywę słoika do
pojemnika żółtego na tworzywa sztuczne
i metale.

Uwaga mieszkańcy

I

nformujemy, że w listopadzie i na początku grudnia 2016 r. odbędzie się dodatkowy odbiór tzw. odpadów problemowych czyli odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów,
chemikaliów, zużytych opon itp.
Prosimy o wystawienie odpadów przed
posesję.
Odpady te będą odbierane według następującego harmonogramu:
16 listopada 2016 – Międzyrzecz ulice:
Aleksandra Zawadzkiego, Alfa Kowalskiego, Długa, Krótka, Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, Kwiatowa, L. Kiszmanowicza, Leśna,
Marcelego Nowotki, Marcinkowskiego,
Pamiątkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Rolna, Rzemieślnicza,
Sienkiewicza, Słoneczna, Sybiraka, Żołnierska, Antka, Bolesława Chrobrego, Boryny,
Chłodna, Dąbrowskiego, Garncarska, Głowackiego, Hanki, Kilińskiego, Libelta, Lipce, Lipowa, Młyńska, Ogrodowa, Osiedle
Zamkowe, Piastowska, Podzamcze, Przemysłowa, Reymonta, Rocha, Rynek, Waszkiewicza, Wesoła, Winnica.
17 listopada 2016 – Gorzyca, Jagielnik,
Kęszyca - Kolonia, Kursko, Pieski, Pniewo, Wojciechówek, Zamostowo, Wysoka,
Skoki, Szumiąca, Kaława, Kęszyca Leśna,
Kęszyca, Kuźnik, Łęgowskie, MiędzyrzeczWybudowanie, Nietoperek.

30 listopada 2016 - Bobowicko, Marianowo, Bukowiec, Czarny Bocian, Karolewo,
Kolonia Żółwin, Kuligowo, Wyszanowo,
Głębokie, Jeleniegłowy, Kalsko, Kwiecie,
Lubosinek, Porąbka, Rojewo, Święty Wojciech, Żółwin, Brzozowy Ług.
01 grudnia 2016 – Międzyrzecz ulice:
Bolesława Prusa, Cypriana Kamila Norwida, Chopina, Jacka Malczewskiego, Jana
Zamoyskiego, Józefa Chełmońskiego,
Kopernika, Kossaka, Krasińskiego, Matejki, Mickiewicza, Osiedle Kasztelańskie,
Słowackiego, Moniuszki, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego,

Zachodnia, 30 Stycznia, Hugo Kołłątaja, INFORMACJE DLA
Konstytucji 3 Maja, Ks. Skargi, Łąkowa, MIESZKAŃCÓW
Osiedle Centrum, Różana, Osiedle Gen.
W. Sikorskiego, Spokojna, Sportowa, Staszica, Stoczniowców Gdańskich 1970,
Szkolna, Karola Szymanowskiego, Ściegiennego, Świerczewskiego.
Mile widziane zgłoszenie telefoniczne,
odbioru w/w odpadów do firmy Eneris
Surowce S.A. pod nr tel. (95) 741-70-09,
(95) 742-30-21 lub do Urzędu Miejskiego pod nr tel. (95) 742-69-87, (95) 74269-93.

Informacja odnośnie
oświetlenia

Do

końca grudnia br. Enea Operator Sp. z o.o. w porozumieniu z Gminą przeprowadzi wymianę części skorodowanych bądź
uszkodzonych słupów oświetleniowych na
ulicach Zawadzkiego, Nowotki i Poznańskiej. W planach jest również wymiana
wszystkich opraw na ul. Poznańskiej, dzięki czemu rtęciowe źródła światła zostaną
wymienione na sodowe.
Równocześnie w miejscowościach: Bukowiec, Kaława, Nietoperek i Święty Wojciech trwa wymiana wyeksploatowanych
opraw z rtęciowym źródłem światła na
nowe oprawy sodowe. Prace zakończą się
do końca grudnia br., a w kolejnych latach
podobne działania zostaną przeprowadzone we wszystkich wsiach na terenie gminy
Międzyrzecz.
Działania te mają na celu poprawę parametrów świetlnych urządzeń oświetleniowych, ograniczenie ilości zużywanej przez
nie energii elektrycznej, redukcję emisji
substancji szkodliwych do środowiska
(m.in. CO2, pyłów CO, SO2), a docelowo
również obniżenie kosztów konserwacji
oświetlenia drogowego. W ramach tych
działań Enea Operator Sp. z o.o. dodatkowo przeizolowuje wszystkie napowietrzne
linie energetyczne nn-0,4 kV, co powinno
ograniczyć liczę awarii oświetleniowych,
powodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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ZASADy SEGREGACJI
ODPADÓW KOMUNALNyCH
NA TERENIE GMINy MIĘDZyRZECZ

- plastikowe butelki
po napojach;
- kartony po mleku, sokach;
- puszki metalowe
po napojach, konserwach;
- plastikowe opakowania po żywności (np.
po jogurtach, serkach,
margarynach);
- reklamówki, woreczki

-gazety, książki,
katalogi, zeszyty;
- magazyny kolorowe,
ulotki;
- papierowe torby;
-papier szkolny i biurowy;
- kartony i tektura
oraz zrobione z nich
opakowania

- reszki jedzenia;
- obierki po owocach,
warzywach;
- połamane gałęzie drzew,
krzewów;
- trawa, kwiaty, liście;
- skorupki jaj;
- fusy po kawie, herbacie
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- butelki i słoiki szklane
po napojach i żywości;
- butelki szklane po napojach alkoholowych;
- szklane opakowania
po kosmetykach

- popiół;
- odpady higieniczne,
- odpady mięsne, rybne,
kości, tłuszcz;
- pampersy
-odchody zwierząt;
- potłuczone lustra, ceramika, szyby

Młodzi nie chcą stać z boku

INFORMACJE DLA
MIESZKAŃCÓW

W Międzyrzeczu wkrótce zacznie działać Młodzieżowa Rada Miejska. Składać
się będzie z dziesięciu członków - po jednym reprezentancie z każdej szkoły
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej funkcjonującej na terenie naszej gminy.

U

chwałę w sprawie powstania tej
rady podjęła 26 maja 2016 r. Rada
Miejska w Międzyrzeczu. Obecnie
spływają kandydatury z poszczególnych
szkół. Kiedy będą już wszystkie, zorganizowana zostanie pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Zadaniem Rady będzie reprezentowanie
młodzieży szkół z terenu gminy Międzyrzecz, organizowanie spotkań, szkoleń,
warsztatów służących promocji młodzieży.

Ponadto kreowanie wśród młodych ludzi
postaw obywatelskich, koordynowanie ich
samorządowej działalności oraz pośredniczenie w kontaktach między uczniami
a władzami gminy.
Rada będzie reprezentować interesy
młodzieży wobec organów samorządu
gminnego, samorządów uczniowskich
oraz władz oświatowych. Będzie działać na rzecz ochrony praw i godności
ucznia.
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