INFORMATOR
URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYRZECZU
wydanie: kwiecień, 2016

INWESTYCJE
Z ŻYCIA GMINY
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW
KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
GMINY MIĘDZYRZECZ W 2016 R.

W naszym informatorze

WAŻNIEJSZE INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW

INWESTYCJE
5.
7.

Inwestycje zrealizowane w 2015 r.
Tegoroczne inwestycje i środki pomocowe

Z ŻYCIA GMINY MIĘDZYRZECZ
9.
9.
10.

Oficjalne otwarcie kładki przez Obrę
Złoty jubileusz Szkoły Podstawowej nr 3
Europejska stolica kultury na wrocławskim
rynku z udziałem tancerzy zespołu Trans
Nagroda w konkursie na najładniej
przystrojony i oświetlony dom
i balkon wręczona
Ponownie przełamali fortyfikacje MRU
Ach co to był za bal!
Gmina promuje się na wrocławskich Targach
Turystycznych
10-lecie Rejonowego Sztabu Ratownictwa
w Międzyrzeczu
Dzień z burmistrzem Międrzyrzecza
Montaż liczników czasu sygnalizacji świetlnej
Z marszałek województwa o planach
na przyszłość
Spotkanie burmistrza Międzyrzecza
z Członkiem Zarządu Województwa
Lubuskiego Alicją Makarską
Burmistrz wręczył stypendia sportowe
Spotkanie w sprawie organizacji obchodów
1050. rocznicy chrztu Polski
Burmistrz spotkał się z sołtysami

10.

11.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.

16.
17.
17.

NAJ-

Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742 69 30-31
fax 95 742 69 60
www.miedzyrzecz.pl
e-mail: um@miedzyrzecz.pl

2

Biuletyn Informacyjny
Gminy Międzyrzecz, 2016

18.
20.
21.
21.

21.

Program Rodzina 500 PLUS
Gospodarka niskoemisyjna
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych
Zmiana zasad płatności podatku
od nieruchomomości, rolnego i leśnego
oraz zasad podpisu decyzji
50-lecie pożycia małżeńskiego

KALENDARZ IMPREZ
22.

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych
gminy Międzyrzecz w 2016 roku.

skład/druk
www.djpress.pl

wstęp

Szanowni Państwo,
Nastał 2016 rok, z nim sporo planów,
pomysłów. Przed Państwem pierwsze
w tym roku wydanie Informatora
Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Naszym wyzwaniem w 2017 r. będzie realizacja
pomysłów
mieszkańców
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Już
w tym roku podjęliśmy działania zmierzające do wprowadzenia tego jakże
ważnego dla mieszkańców przedsięwzięcia.
Planujemy przeprowadzić konsultacje
społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację przeznaczamy
kwotę 500 tys. zł. Przypominamy,
iż w ramach BO mogą być finansowane
tylko zadania inwestycyjne lub remontowe należące do zadań własnych
gminy. Propozycję zgłoszonych zadań
obejmują projekty małe do 15 tys. zł
oraz duże, których koszt jest wyższy niż
15 tys. zł ale nie przekracza 100 tys. zł.
Lista zgłoszonych i rekomendowanych zadań zostanie ogłoszona w BIP, na stronie internetowej urzędu
oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach. Wnioski będzie można składać od 15 marca do 15 kwietnia
2016 r., a głosowanie na poszczególne inwestycje odbędzie się w dniach 15 maja - 5 czerwca 2016. Informacje na ten temat dostępne są na naszej stronie internetowej oraz na banerach informacyjnych,
które możecie Państwo znaleźć w różnych miejscach w Międzyrzeczu.
Ponadto, w naszym informatorze szereg inwestycji, które planujemy wykonać w ramach porozumienia
dot. zasad realizacji Kontraktu Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie
2020, z wykorzystaniem dofinansowania unijnego oraz środków własnych.
Prezentujemy Państwu również relacje z szeregu wydarzeń kulturalnych i sportowych, których nie brakowało w gminie od początku roku, a także zapowiedź kolejnych ciekawych wydarzeń z kalendarza
gminnych imprez.
Na koniec mamy garść cennych, przydatnych dla mieszkańca informacji, jak harmonogram wywozu odpadów, a także szereg odpowiedzi na najbardziej nurtujące Państwa pytania odnośnie Programu Rodzina
500 plus.
Serdecznie zapraszam zatem do lektury naszego Informatora

Remigiusz Lorenz
Burmistrz Międzyrzecza
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Inwestycje
INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2015 R.
Lp.

Nazwa zadania

Koszt

1.

Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – IV etap

4 797 693,04

2.

Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP2 w Międzyrzeczu

94 718,61

3.

Zagospodarowanie palcu szkolnego przy SP3 w Międzyrzeczu

111 018,27

4.

Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu

142 487,20

5.

Kanalizacja sanitarna w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca - II etap

6.

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii mikroinstalacje prosumenckie na obiektach
kubaturowych na terenie Gminy Międzyrzecz w ramach działania:
„Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”

780 765,00

7.

Wykonanie furtki, chodnika oraz zadaszenia i kraty w oknie przy wejściu do Środowiskowego
Domu Samopomocy na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu

12 300,00

8.

Remont kapitalny toalet na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego Rynek 7

15 315,00

9.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nietoperek i Kęszyca - projekt

82 004,10

10.

Budowa drogi w miejscowości Pieski – projekt

24 969,00

11.

Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Żołnierskiej w Międzyrzeczu

18 450,00

12.

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu - I etap

33 444,00

13.

Budowa i przebudowa drogi w miejscowości Święty Wojciech – projekt

17 035,50

14.

Przebudowa drogi w miejscowości Kalsko – projekt

20 319,60

15.

Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec – projekt funkcjonalno-użytkowy

3 075,00

16.

Przebudowa drogi gminnej nr 003504F w miejscowości Gorzyca – projekt funkcjonalno-użytkowy

3 075,00

17.

Przebudowa drogi w miejscowości Kaława (przy szkole) – projekt

22 509,00

18.

Przebudowa drogi w miejscowości Żółwin – droga nr 003554F – projekt

18 997,35

19.

Budowa ciągu dla pieszych przez rzekę Obrę w Międzyrzeczu – projekt

29 520,00

20.

Budowa drewnianej kładki dla pieszych przez rzekę Obra

76 500,00

1 134 491,75
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21.

Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna – projekt

30 750,00

22.

Rozbudowa, przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Pieski – projekt

28 290,00

23.

Zabezpieczenie rynien przelewowych do zbiorników wyrównawczych w obiekcie krytej
pływalni „Kasztelanka” w Międzyrzeczu

19 833,93

24.

Wykonanie opaski przy boisku rekreacyjnym w m. Bukowiec

8 482,84

25.

Rozbudowa SP3 w Międzyrzeczu o oddział przedszkolny - projekt

39 360,00

26.

Budowa siłowni zewnętrznej przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu

51 669,86

27.

Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego łączącego ulicę S. Wyspiańskiego z ul. W. Stwosza

10 475,00

28.

Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bukowcu

24 292,50

29.

Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Żołnierza w m. Kęszyca Leśna

2 800,00

30.

Dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1346F
wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz-Św. Wojciech

31.

Ustawienie pomnika – kamienia pamiątkowego na terenie byłego cmentarza
żydowskiego

5 861,00

32.

Bieżąca konserwacja ulicy Stanisława Ożoga

20 362,65

100 000,00

RAZEM 7 731 195,34
WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015

Lp.

Nazwa zadania

Koszt

1.

Bukowiec – uzupełnienie oświetlenia – zakup 2 lamp solarnych

10 824,00

2.

Gorzyca – utwardzenie kostką brukową terenu przyssali wiejskiej

10 000

3.

Kalsko – modernizacja ogrodzenia

11 633,54

4.

Kaława – zagospodarowanie parku wiejskiego

1 605,33

5.

Kuligowo – instalacja grzejników elektrycznych na Sali wiejskiej

6.

Kuźnik – budowa pomieszczenia gospodarczego na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik

3 786,99

7,

Nietoperek – budowa wiaty przy stawie

5 783,15

8.

Nietoperek – postawienie skrzynki elektrycznej przy stawie

1 273,10

9.

Wysoka – budowa zadaszenia sceny

6 883,52

6 000

RAZEM 57 789,63
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TEGOROCZNE INWESTYCJE I ŚRODKI POMOCOWE
Kontrakt Lubuski - czyli dofinansowanie
działań z Lubuskiego Urzędu
Marszałkowskiego.

Dnia 15 lutego br. zawarte zostało porozumienie dotyczące zasad realizacji Kontraktu Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020. - Myślę, że dzisiejszy dzień przejdzie
do historii. Po raz pierwszy w regionie lubuskim podpisujemy tak ważny Kontrakt. Są z nami przedstawiciele oraz liderzy partnerstw. Ich celem jest wspólna
praca, która ma rozwiązać istotne problemy
na danym obszarze oddziaływania - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a liderem partnerstwa powiatu
międzyrzeckiego reprezentowanym przez Burmistrza
Międzyrzecza Remigiusza Lorenza. Jak zaznaczył - Planujemy uzbrojenie parku przemysłowego i zależy nam
na inwestycjach zdrowotnych dotyczących geriatrii
i pediatrii. Gmina Międzyrzecz w ramach kontraktu
zamierza ubiegać się o dofinansowanie pełnego
uzbrojenia Parku Przemysłowego II w Międzyrzeczu
(6,74 ha), w zakresie budowy wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej – budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej o długości około 730 m,
budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa oświetlenia drogowego położonego w niedalekiej odległości
od zjazdu z drogi ekspresowej S3.
Inwestycje planowane w gminie
Międzyrzecz.
l W ramach realizowanych inwestycji w gminie Międzyrzecz w 2016 roku przebudowana zostanie ulica
Świerczew skiego w Międzyrzeczu. Jest to kolejny,

piaty już etap, realizowanej od lat przebudowy ulic
Waszkiewicza i Świerczewskiego.
W tym roku gmina zamierza zrealizować przebudowę
ulicy Świerczewskiego na odcinku od rzeki Paklicy
(w kierunku Zielonej Góry) do zjazdu do jednostki wojskowej. W ramach tej inwestycji wykonany zostanie
remont nawierzchni drogi, chodników i oświetlenia
oraz wymiana istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna, wodociągowa i kanalizacja deszczowa). Zadanie to realizowane będzie przy
dofinansowaniu, które gmina otrzymała w ramach
programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
l Kolejną inwestycją, którą będą mogli Państwo obserwować w nadchodzących miesiącach to rozbudowa istniejącego już budynku remizy strażackiej
w miejscowości Wyszanowo. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego już budynku remizy
strażackiej o dodatkowy boks garażowy.
l W tym roku zaplanowano również wykonanie dokumentacji projektowej północno-wschodniej obwodnicy miasta Międzyrzecz. Obwodnica będzie miała swój
początek przy ul. Poznańskiej a zakończy przy ul. Rokitniańskiej. W ramach tej inwestycji planowana jest
także budowa drugiej przeprawy mostowej przez rzekę
Obrę.
l W tym roku przygotowana zostanie także dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy sieci
wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu. Planowana rozbudowa polegać będzie na zaprojektowaniu nowych odcinków sieci wodociągowej
w nieutwardzonych alejkach cmentarnych. Ponadto,
planuje się także wykonać dodatkowe ujęcia wody.
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nej o długości około 330 mb. W przypadku otrzymania dofinansowania przebudowana zostanie droga
gminna w miejscowości Gorzyca (odcinek od drogi
osiedlowej do przystanku PKS o długości około 390
mb). Planowana droga wykonana będzie z kostki
wraz z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem.
l Kontynuując działania związane z usuwaniem azbestu, gmina Międzyrzecz złożyła wniosek, na realizację w tym roku programu priorytetowego
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej pod nazwą „SYSTEM-Wsparcie działań
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu gminy Międzyrzecz”.
Program będzie kontynuowany w kolejnych latach.
Prosimy więc o śledzenie strony internetowej gminy
Międzyrzecz, na której zostanie umieszczona informacja o chęci aplikacji gminy o środki na to zadanie
i prośba o zgłaszanie się chętnych mieszkańców
do udziału w programie.

l Gmina Międzyrzecz złożyła także wnioski o dofinasowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie o nazwie
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie
do inwestycji drogowych znajdujących się na terenach
wiejskich. W przypadku, jeśli uda nam się zdobyć dofinansowanie planuje się przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Pieski, obejmującą remont odcinka
drogi gminnej o długości około 200 mb zlokalizowanego równolegle do drogi wojewódzkiej (za kościołem). Planowana droga wykonana będzie
z betonowej kostki wraz z oświetleniem i zatokami
postojowymi. Kolejną remontowaną drogą będzie
droga gminna w miejscowości Święty Wojciech (od
budynku nr 10 do krzyża). Zadanie swym zakresem
będzie obejmowało przebudowę odcinka drogi gmin8
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l Działając na rzecz dalszej rozbudowy bazy sportowej
w Międzyrzeczu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie „Modernizacji Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu”, w ramach wprowadzonego przez Ministra
Sportu i Turystyki „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2016”. Złożone zostały także
dwa zgłoszenia do Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018, które
zakładają wsparcie finansowe inwestycji polegających
na budowie, modernizacji i remontach stadionu miejskiego w Międzyrzeczu oraz budowie placu zabaw oraz
urządzenia siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie.
l Planowane są także kolejne remonty obiektów
użyteczności publicznej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 gmina Międzyrzecz planuje w 2016 roku złożyć cztery wnioski
o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Głęboka
modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej, w tym wykorzystanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w modernizowanych energetycznie budynkach”.
W ramach wniosków przewidziany jest gruntowny remont Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu,
Przedszkola Nr 4 im. Bajkowa Kraina, Gimnazjum
Nr 2 im. Adama Mickiewicza oraz budynku byłego
ogniska muzycznego.

Z życia gminy
OFICJALNE OTWARCIE KŁADKI
PRZEZ OBRĘ
W poniedziałek 11 stycznia dokonano
oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej
kładki przez rzekę Obrę.
Biało-czerwoną wstęgę przeciął burmistrz Remigiusz
Lorenz, starosta międzyrzecki Grzegorz Gabryelski,
przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kijak, dowódca
17. WBZ płk Piotr Malinowski, dowódca JW 3444
Głogów ppłk Adam Kliszka oraz Paweł Strzelczyk
z firmy Instalko. Przemawiając do zgromadzonych
gości i mieszkańców miasta, burmistrz podkreślił jak
ważna była to inwestycja, szczególnie dla mieszkańców prawobrzeżnej części miasta. Wyraził swoją radość, że w tak krótkim czasie powstała solidna
konstrukcja, która będzie służyła przez lata. Kładka
wybudowana została przez saperów z 4. Batalionu
Inżynieryjnego z Głogowa, których podczas otwarcia
reprezentował ppłk Adam Kliszka. Burmistrz serdecznie podziękował za zaangażowanie, pomoc oraz

dobrą współpracę. Słowa wdzięczności skierował
również do wojewody Katarzyny Osos i starosty Grzegorza Gabryelskiego, którzy poparli starania burmistrza. Przeprawa ma wymiary 33,5 m długości i 2,5 m
szerokości. Dostępna jest dla pieszych i rowerzystów,
jak również przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji wybudowane zostały
chodniki prowadzące do kładki i zamontowane zostały barierki. Kolejnym jej etapem będzie ustawienie
lamp i barierek od strony ul. Chrobrego.

ZŁOTY JUBILEUSZ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 3
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców
Wielkopolskich w Międzyrzeczu w roku szkolnym 2015/2016 świętuje 50-lecie istnienia.
W dniu 14 stycznia 2016 r. odbyły się główne
uroczystości jubileuszowe.
Oficjalnego odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji
jubileuszu 50-lecia placówki dokonali: Remigiusz Lorenz Burmistrz Międzyrzecza, Agnieszka Śnieg Zastępca Burmistrza Międzyrzecza, ks. Marek Rogeński
SAC, Teresa Kaminiarczyk dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3. Główne uroczystości z okazji złotego jubileuszu odbyły się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury.
W programie artystycznym zarówno uczniowie, jak
i absolwenci, a także nauczyciele zaprezentowali
zgromadzonym swoje talenty recytatorskie, muzyczne
oraz taneczne. Zebrani mieli okazję obejrzeć jubileuszową prezentację. Pokazywała ona zarówno wydarzenia historyczne związane z tą placówką, jak
również aktualne uroczystości, które obecnie mają

miejsce. Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością. Przemijają
wokół nas ludzie i zdarzenia. Jednak jubileusz 50 lecia szkoły to okazja, aby przypomnieć sobie najważniejsze fakty. Jubileusz szkoły jest także okazją do
wspomnień, które choć minione zawsze pozostają
w pamięci. Uroczystość w MOK była okazją do wyrażenia podziękowań. Dyrektor szkoły podziękowała
burmistrzowi za pomyślną współpracę, wspaniałym
pedagogom i wszystkim pracownikom, którzy two9
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rzyli historię szkoły i poprzez swoje talenty i zaangażowanie utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów.
Burmistrz wraz ze swoim zastępcą wręczyli Teresie
Kaminiarczyk - dyrektor szkoły okolicznościowy ryngraf i pogratulowali wspaniałego jubileuszu. Życzyli
wszystkim pracownikom zdrowia i pomyślności, aby
praca na rzecz szkoły dostarczała satysfakcji.
Z okazji jubileuszu ukazał się okolicznościowy biuletyn, w którym zostały zawarte informacje zarówno
na temat historii, jak i bieżących wydarzeń.

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY NA WROCŁAWSKIM RYNKU
Z UDZIAŁEM TANCERZY ZESPOŁU TRANS
17 stycznia 2016 roku tancerze Zespołu TRANS
(Zuzia Białas, Marta Trochimczuk, Katarzyna Jędrowska oraz Daniel Pustelnik) wzięli udział w niezwykłym spektaklu pt. „Przebudzenie”, który
rozegrał się na ulicach Wrocławia.
Po raz kolejny nasi utalentowani tancerze rozsławili Międzyrzecz i cały powiat. Spektakl reżyserowany był przez
Chrisa Boldwina, który współtworzył między innymi ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Korowód,
który przeszedł ulicami Wrocławia rozpoczął blisko 1000 wydarzeń artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych,
które rozegrają się w 2016 roku i tym samym jest nam niezmiernie miło, że reprezentanci naszego Zespołu mieli
możliwość zaprezentować tam swoje umiejętności.Całe przedsięwzięcie było dla tancerzy zupełnie nowym
doświadczeniem, innym niż te, w których dotychczas uczestniczyli. Wiemy już, że rok 2016, podobnie jak
ubiegły będzie również rokiem udanym. Czeka nas dużo pracy i wysiłku, bo przed nami wiele festiwali i innych
różnych wydarzeń o randze nie tylko ogólnopolskiej, ale również światowej. Zamierzamy zdobywać tylko najwyższe miejsca rozsławiając tym samym cały powiat międzyrzecki.
Beata Gołębiewska

NAGRODA W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJ PRZYSTROJONY
I OŚWIETLONY DOM I BALKON WRĘCZONA
25 stycznia burmistrz Remigiusz Lorenz wręczył państwu Agnieszce i Marcinowi Wróbel
nagrodę główną w konkursie na najładniej
przystrojony i oświetlony dom i balkon
w gminie Międzyrzecz.
Burmistrz podziękował za zaangażowanie i wkład
w upiększenie naszej gminy w tym szczególnym,
świątecznym czasie i zaprosił do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu. Zwycięzca wyraził swoją
pełną aprobatę dla pomysłu na tak ciekawy konkurs
i zapewnił o swoim ponownym udziale w tym roku.
10
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PONOWNIE PRZEŁAMALI
FORTYFIKACJE MRU
W niedzielę 31 stycznia mogliśmy na chwilę
przenieść się w czasy II wojny światowej,
a wszystko za sprawą corocznie odbywającego się Rajdu Karabanowa w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym.
Rajd rozpoczął przejazd kolumny samochodów do Wysokiej, gdzie burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z dyrektorem MRU Leszkiem Lisieckim złożyli kwiaty pod
pomnikiem mjr. Aleksieja Karabanowa. Burmistrz zaznaczył, że „….spotykamy się dziś w tym miejscu
w 71. rocznicę przełamania przez Armię Czerwoną linii
fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i jak
co roku składamy kwiaty pod pomnikiem oficera-do-

wódcy 3. batalionu, który stracił tutaj swoje życie podczas walki”, po czym zaprosił wszystkich do Pniewa
na inscenizację batalistyczną. W inscenizacji pn.
”Obrona 45” wzięły udział grupy rekonstrukcyjne z Polski i Niemiec, a także oryginalny sprzęt z okresu
II wojny światowej, jak np. czołg T-34. Tuż po pokazie
otwarty został dla zwiedzających bukier Pz. W. 717
i rozpoczęła się kolejna edycja Rajdu 4x4 „Odkrywamy
Lubuskie” po Lubuskim Szlaku Fortyfikacji. Zainteresowani historią mieli okazję uczestniczyć w prelekcji
„Umundurowanie i wyposażenie indywidualne stron
walczących na Ziemi Lubuskiej w 1945 r.”.
Impreza co roku gromadzi licznych mieszkańców
gminy, turystów z różnych zakątków kraju, a nawet
pasjonatów z zagranicy. Tak też było w tym roku, bowiem w wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób. Już
dziś zapraszamy wszystkich spragnionych wrażeń
za rok.
11
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Ach co to był za bal!

„Wytańczmy dzieciom szpital” - pod takim
hasłem, w sobotni wieczór, 6 lutego odbył się
bal charytatywny na rzecz budowy Oddziału
Dziecięcego przy międzyrzeckim szpitalu.
Impreza odbyła się w hali widowiskowo-sportowej,
która na ten wieczór zamieniła się w przepiękną salę
balową. Bal śmiało można nazwać wydarzeniem roku,
jakiego na Ziemi Międzyrzeckiej jeszcze nie było,
a to za sprawą osobistości i gwiazd, które wzięły
w nim udział. Poprowadził go dr Tomasz Jarmoliński
wraz z kreatorką mody Ewą Minge. Imprezę rozpoczął
pokaz sukien wieczorowych zaprojektowanych przez
Ewę Mingę i firmę Semper, a w roli modelek prezentujących kreacje wystąpiły międzyrzeczanki. Jedną
z atrakcji były licytacje, w tym m.in. piłki z autografem
siatkarza-międzyrzeczanina Dawida Murka przekazana
przez Szkołę Podstawową nr 4, serii albumów
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o gminie wraz ze spacerem po mieście w towarzystwie
regionalisty i skarbnicy wiedzy o mieście Ryszarda Patorskiego ufundowanych przez burmistrza Remigiusza
Lorenza, sukni projektu Ewy Minge czy też rogatywki
munduru galowego po awansie na I st. generalski
gen. Mirosława Różańskiego przekazanej przez Jacka
Bełza i wiele innych.
Muzyczną atrakcją wieczoru był występ elektryzującej
Aleksandry Szwed z zespołem The CzadMakers. Licznie zgromadzeni goście bawili się do białego rana
przy dźwiękach zespołu Antrakt.
Z samych licytacji zebrano 27 tys. zł., które w całości
przekazane zostaną na budowę Oddziału Dziecięcego
międzyrzeckiego szpitala. Ponadto prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz działającej w szpitalu fundacji „Dla Zdrowia”, KRS 0000227934, z dopiskiem
„na budowę Oddziału Dziecięcego”.
fot. MOK

GMINA PROMUJE SIĘ NA WROCŁAWSKICH TARGACH TURYSTYCZNYCH
Tuż przed sezonem letnim,
w dniach 26-28 lutego
gmina Międzyrzecz wyruszyła na kolejne targi turystyczne, tym razem do
Wrocławia.
Gmina prezentowała największe
turystyczne perełki, Międzyrzecki Rejon Umocniony-Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w
Pniewie, średniowieczny zamek
wraz z Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego,
a także Ośrodek Wypoczynkowy
Głębokie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się replika karabinu maszynowego MG 08-15,
a także rycerski hełm wypożyczony z międzyrzeckiego
muzeum, w którym - szczególnie chętnie – dzieci pozowały do zdjęć.
Gośćmi specjalnymi targów byli wspaniali podróżnicy, w tym m.in. Aleksander Doba, który zaraził wszystkich
optymizmem opowiadając swoje niezwykłe historie. Wrocław odwiedziła również ulubienica najmłodszych
podróżników Nela Mała Reporterka. Mieliśmy okazję posłuchać także o podróżach wielkiego pasjonata Australii
- Marka Tomalika oraz Michała Patera młodego podróżnika z Wrocławia, który dzięki swojej niekonwencjonalnej metodzie zwiedzania, przyciąga setki tysięcy osób do oglądania jego filmów na YouTube.
Stoisko gminy Międzyrzecz odwiedził burmistrz Remigiusz Lorenz, który spotkał się m,in. z Joanną Lamparską
autorką książki pt. „Złoty pociąg. Krótka historia szaleństwa”, która opowiedziała o tym, jak wiele lat temu odwiedziła Międzyrzecki Rejon Umocniony.

10-LECIE REJONOWEGO SZTABU RATOWNICTWA W MIĘDZYRZECZU
16 lutego w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu gościliśmy przedstawicieli Rejonowego
Sztabu Ratownictwa SKSR w Międzyrzeczu,
na czele z szefem sztabu Mirosławem Janzem.
Z okazji 10 rocznicy powstania organizacji, burmistrz Remigiusz Lorenz złożył wszystkim ratownikom szczere gratulacje. Wyraził słowa uznania dla podejmowanych przez
nich inicjatyw i działalności. Podkreślił ciężką pracę ratowników, która – jak zaznaczył - jest bezcenna. Życzył wszystkim wytrwałości i realizacji wszelkich planów. Mirosław
Janz podziękował burmistrzowi za zaangażowanie, wsparcie i nieustającą pomoc. Słowa podziękowania złożył również ratownikom z Niemiec, którzy nigdy nie odmówili
pomocy, żołnierzom 17. WBZ i wszystkim swoim współpracownikom.
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DZIEŃ Z BURMISTRZEM MIĘDRZYRZECZA
Do licytacji 24. finału WOŚP włączył się osobiście burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz
przekazując na licytację „Dzień z Burmistrzem Międzyrzecza”.
W planie czekał m.in. objazd z burmistrzem oraz przedstawienie najważniejszych inwestycji realizowanych
oraz planowanych w tym roku w gminie Międzyrzecz. Szczęśliwym wygranym został pan Jacek Bełz, lokalny
przedsiębiorca z Międzyrzecza, właściciel m.in. Pensjonatu pod Strzechą nad jeziorem Głębokie. Po spotkaniu
w ratuszu z burmistrzem oraz zastępcą burmistrza Agnieszką Śnieg, a także objeździe po gminie obaj panowie wzięli udział w specjalnie przygotowanej trasie na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Dzień
zakończył się wspólnym obiadem.

MONTAŻ LICZNIKÓW CZASU SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ
Zamontowane zostały
tzw. liczniki czasu trwania sygnałów sygnalizacji świetlnej.
Osiem takich urządzeń zainstalowanych zostało na sygnalizacji skrzyżowań ul. Staszica
i Waszkiewicza oraz ul. Chrobrego i Waszkiewicza. Sygnalizatory gmina otrzymała
bezpłatnie na okres 2 miesięcy. Jeśli system sprawdzi się
zostanie zakupiony.
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Z MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA O PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ
W poniedziałek 22 lutego burmistrz
Międzyrzecza Remigiusz Lorenz spotkał się z Marszałek Województwa
Elżbietą Anną Polak.
Podczas spotkania poruszono kwestie
związane z koniecznością realizacji inwestycji budowy mostu na rzece Obrze. Burmistrz
uzasadnił potrzebę realizacji tej inwestycji a
także przedstawił projekt budowy ścieżki rowerowej z Pniewa do Kęszycy. Marszałek
niebawem spotka się z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie możliwości finansowania tej inwestycji
ze źródeł zewnętrznych, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Na
spotkaniu omawiano także plan budowy
Muzeum pożarnictwa w Pniewie.
Źródło: www.lubuskie.pl

SPOTKANIE BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ALICJĄ MAKARSKĄ
24 lutego 2016 r. burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz
spotkał się z Członkiem Zarządu
Województwa Lubuskiego Alicją
Makarską.
Podczas spotkania burmistrz wskazał
na konieczność realizacji inwestycji
związanej z budową drugiego mostu
na rzece Obrze wraz ze wschodnią obwodnicą miasta łączącą drogę wojewódzką nr 137 z północnym węzłem
drogi S3. Przedstawił także projekt zagospodarowania tzw. łąki kolejowej na
potrzeby turystyczne i rekreacyjne. Burmistrz poinformował, że planuje budowę mariny wraz z miejscami
odpoczynku i rekreacji w związku z rozwijającą się turystką kajakową na rzece
Obra. Przedmiotem rozmów był też problem złej nawierzchni ulic położnych na terenie szpitala w Obrzycach.
Ponadto burmistrz przedstawił postulat przesunięcia terminu naborów wniosków na przedsięwzięcia, wynikające z gminnych programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020
z czerwca roku bieżącego na rok 2017, z uwagi na fakt, iż większość gmin woj. lubuskiego nie posiada takich
planów, a ich przygotowanie jest czasochłonne.
15
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BURMISTRZ WRĘCZYŁ
STYPENDIA SPORTOWE
29 lutego burmistrz Remigiusz Lorenz wręczył
stypendia najbardziej uzdolnionej sportowo
młodzieży. Na uroczyste spotkanie, które
miało miejsce w sali narad międzyrzeckiego
ratusza przybyli uczniowie wraz z rodzicami.
Burmistrz wręczając listy gratulacyjne życzył wytrwałości w dążeniu do realizacji wytyczonych celów,
wyraził również nadzieję, że otrzymane stypendium
pomoże w rozwoju talentu i będzie mobilizacją i impulsem do ciężkiej pracy. Burmistrz podkreślił, że będzie wspierał gminny sport, a w szczególności
edukację sportową dzieci i młodzieży.
Stypendium sportowe otrzymało czworo uczniów, w
tym troje w dyscyplinie sportowej sumo: Aleksandra
Waroch, Gracjan Pasewicz i Kacper Szewczyczak, zrzeszeni w Uczniowskim Klubie Sportowym Korona
Kaława oraz Przemysław Boguta w piłce siatkowej, z
UKS Kasztelan w Międzyrzeczu.
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SPOTKANIE W SPRAWIE
ORGANIZACJI OBCHODÓW
1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
10 marca br. w sali narad międzyrzeckiego ratusza odbyło się kolejne już spotkanie komitetu roboczego ds. organizacji obchodów
1050. rocznicy chrztu Polski, które odbędą się
w Międzyrzeczu dnia 18 czerwca.
W spotkaniu wzięli udział dyrektor generalny LUW
Roman Sondej, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, przedstawiciel Kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowkiej,
burmistrz Remigiusz Lorenz, zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg, sekretarz gminy Anna Sawka, , dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty Izabella Korejwo, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej Andrzej Kirmiel. Podczas
spotkania doprecyzowano program obchodów, a także dyskutowano nt. zaangażowania międzyrzeckich szkół
w tę uroczystość. Dyrektor Roman Sondej poinformował, że wojewoda złożył wniosek o objęcie wydarzenia
patronatem Prezydenta RP i obecnie oczekujemy na odpowiedź. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 31
marca.

BURMISTRZ SPOTKAŁ SIĘ Z SOŁTYSAMI

15 marca, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, burmistrz Remigiusz Lorenz, zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg i przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kijak spotkali się z sołtysami
18 międzyrzeckich wsi.
Każdemu włodarzowi burmistrz wręczył list z życzeniami oraz upominek. Zaznaczył, że sołtysi to liderzy polskich wsi, których cechuje pracowitość, sumienność, skrupulatność i życzliwość oraz otwartość na potrzeby
mieszkańców. W dużej mierze od ich zaangażowania i pomysłowości zależy to, czy dana wieś się rozwija i jak
zmienia swoje oblicze. Życzył im radości i satysfakcji z pracy, a także odwagi i wytrwałości w konsekwentnym
realizowaniu planów.
17
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Najważniejsze informacje
dla mieszkańców
PROGRAM RODZINA 500 PLUS
Świadczenie 500 zł na dziecko w gminie Międzyrzecz będzie wypłacać Ośrodek Pomocy
Społecznej, który znajduje się przy ul. Wojska
Polskiego 13B. Wniosek o świadczenie będzie
trzeba składać co roku.
Program zakłada wypłatę świadczeń wychowawczych
w wysokości 500 złotych (kwota ta nie będzie opodatkowana) na drugie i kolejne dziecko. Pieniądze już na
pierwsze dziecko otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto (tu do rodziny
wliczani są rodzice i ich dzieci do momentu ukończenia
25. roku życia).
Wiele kontrowersji budzi kwestia, do kiedy rodzicom
przysługiwać będzie świadczenie. Pieniądze otrzymywać
będą do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku
życia. By móc je otrzymać (nie uwzględniając progu dochodowego), w rodzinie musi być co najmniej dwoje
niepełnoletnich dzieci.
Przykład: Małżeństwo Nowaków ma dwoje dzieci
w wieku 10 i 18 lat. Świadczenia nie otrzymają. Zgodnie z ustawą starsze dziecko uważane jest już bowiem za
osobę dorosłą, w związku z czym młodsze dziecko traktowane jest tak samo, jak dziecko pierwsze.
W skrajnych przypadkach może zdarzyć się więc i tak,
że rodzina nawet z trójką czy czwórką dzieci na utrzymaniu nie otrzyma ani złotówki.
Dziecko niepełnosprawne
Dobra wiadomość dla rodzin, gdzie wychowują się
dzieci z niepełnosprawnością. Będą mogły otrzymać
świadczenie już na pierwsze dziecko, ale dochód na

osobę w rodzinie nie będzie mógł przekroczyć 1200 zł
netto.
Przykład: Małżeństwo Kowalskich ma trójkę dzieci,
w tym jedno niepełnosprawne. Dochód na osobę w rodzinie wynosi 1100 zł. Rodzina miesięcznie otrzymywać
będzie łącznie 1500 zł – po 500 na każde dziecko, także
zdrowe.
Dziecko adoptowane
W przypadku rodziny, która adoptowała dziecko, jest
ono traktowane na identycznych zasadach, jak biologiczne.
Przykład: Małżeństwo Wiśniewskich ma jedno dziecko
biologiczne, drugie adoptowane. W tej sytuacji otrzymają 500 zł na drugie dziecko (jeśli nie dotyczy ich kryterium dochodowe).
Dziecko w domu dziecka lub zakładzie
poprawczym
W momencie, gdy dziecko trafi do zakładu poprawczego, domu dziecka lub zostanie umieszczone w innej
pieczy zastępczej, rodzicom świadczenie nie będzie
wypłacane. W takich sytuacjach koszty utrzymania
dziecka spoczywają na powiecie lub gminie.
Przykład: Sąd odebrał pani Barbarze prawo do opieki
nad 12-letnim dzieckiem. Od tego momentu kobieta
przestaje pobierać 500 złotych. Gdy dziecko wróci
pod jej kuratelę, znów będzie otrzymywać pieniądze.
Samotny rodzic
Rządowy program nie uprzywilejowuje rodziców samotnie wychowujących dzieci. Obowiązuje ich takie samo
kryterium dochodowe, jak rodziny pełne.
Przykład: Pan Wojtek jest samotnym ojcem wychowującym trzyletniego syna. Jego dochody to ok. 2 tys. zł
netto miesięcznie, czyli ok. 1 tys. miesięcznie na osobę
w rodzinie. 500 zł nie otrzyma, zarabia bowiem więcej
niż próg dochodowy przyjęty przez rząd.
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przypadku – jak wyjaśnił wiceminister Bartosz Marczuk
– są dwa rozwiązania. Jeśli kobieta i mężczyzna są
małżeństwem (więc według prawa są rodziną), wtedy
otrzymają 500 zł – czyli świadczenie na drugie dziecko.
Jeśli jednak małżeństwem nie są i wspólnego dziecka
nie mają, świadczenia nie dostaną (jeśli nie dotyczy ich
kryterium dochodowe). W ten sposób rząd chce też zachęcić obywateli do zawierania małżeństw.
Rodzina poza Polską
Rodzice po rozwodzie
W przypadku rodziców, którzy wzięli rozwód, pieniądze
otrzymywać będzie osoba sprawująca rzeczywistą
opiekę nad dzieckiem (zazwyczaj z nim mieszka).
W takim przypadku rodzic do wniosku będzie musiał
dołączyć orzeczenie sądu ws. opieki. Jeśli rodzice po
równo dzielą się opieką nad dzieckiem, każde z nich ma
prawo złożyć wniosek o świadczenie. Wtedy urząd podzieli je proporcjonalnie do liczby dni, w których zajmują
się dzieckiem.
Przykład 1: Pani Anna i pan Jan mają troje dzieci. Połowę
miesiąca mieszkają z matką, połowę z ojcem. W tym
przypadku i pani Anna, i pan Jan otrzymywać będą po
250 złotych miesięcznie.
Przykład 2: Pani Anna i pan Jan mają troje dzieci. Z ojcem
widują się tylko w weekendy. W tym przypadku matka
otrzyma całe świadczenie.
Związki nieformalne i rodzina patchworkowa
Najwięcej pytań ws. programu "Rodzina 500 plus" mają
rodzice w tzw. rodzinach patchworkowych, w których
wychowywane są dzieci z wcześniejszych związków ich
rodziców. Rząd poinformował, że "jeżeli rodzina obok
dzieci z poprzednich związków będzie miała jeszcze
wspólne dziecko, do składu rodziny wliczane będą
wszystkie dzieci". Jeśli jednak nie będą mieć dziecka
wspólnego i nie są małżeństwem, każde z nich otrzyma
pieniądze tylko na swoje drugie i kolejne dziecko.
Przykład 1: Pani Katarzyna i pan Janusz są w związku,
mają po jednym dziecku z poprzedniego związku,
a także dziecko wspólne. W takiej sytuacji do składu rodziny (którą "scala" wspólne dziecko) wliczane są wszystkie dzieci, a rodzice otrzymają 1000 złotych – na drugie
i trzecie dziecko.
Przykład 2: Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy
pani Katarzyna i pan Janusz mają po dziecku z poprzednich związków, ale nie mają wspólnego dziecka. W tym

Świadczenie na dzieci przysługuje wszystkim osobom
z polskim obywatelstwem – także rodzicom, jak i całym
rodzinom przebywającym za granicą na terenie Unii Europejskiej. Warunkiem jest, żeby nie pobierali podobnego zasiłku w kraju, w którym przebywają. Ewentualne
nadużycia kontroluje unijna praktyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej
niż jednym kraju.
Przykład 1: Małżeństwo Dąbrowskich wyjechało
do pracy do Wielkiej Brytanii. Ich dwoje dzieci przebywa
w Polsce pod opieką dziadków. Należy im się 500 zł
na drugie dziecko. Wniosek, który złożą w odpowiednim organie na Wyspach, zostanie przekazany do Polski,
do marszałka województwa.
Przykład 2: Rodzina Dąbrowskich wraz z dwójką dzieci
wyjechała do Wielkiej Brytanii. Rodzicom należy się 500
zł na drugie dziecko. Wniosek, który złożą w odpowiednim organie, zostanie przekazany do Polski, do marszałka województwa.
Kiedy jeszcze świadczenie jest zabierane?
500 zł przestaje być wypłacane rodzicom, których
uprawnione do świadczenia dziecko zawrze związek
małżeński (jest to możliwe od 17. roku życia), a także
gdy urodzi dziecko. Zgodnie z ustawą w takich sytuacjach dziecko zaczyna być traktowane jak osoba dorosła.
Przykład: 15-letnia Kasia zaszła w ciążę. Z chwilą, gdy
urodzi dziecko, jej rodzice tracą prawa do świadczenia.
Jeśli Kasia nie pracuje, przez co jej dochód jest mniejszy
niż 800 zł, nabywa prawa do pobierania 500 zł.
500 zł już od kwietnia?
Program „Rodzina 500 plus” ma ruszyć 1 kwietnia.
Od tego momentu będzie można składać wnioski. Jeśli
wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech
miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównaOśrodek Pomocy Społecznej
nie od 1 kwietnia.
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Drodzy mieszkańcy!
Gmina Międzyrzecz posiada opracowany „Plan gospodarki niskoemisyjnej”. W dokumencie zaplanowane są działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie,
które będą realizowane przez gminę oraz inne podmioty.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zaplanowania działań związanych z głęboką efektywnością energetyczną. Na tego typu inwestycje będzie można uzyskać pomoc unijną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 20202 z działania 3.2 Efektywność energetyczna. Ponadto projekty muszą
być ujęte z Planach Gospodarki Niskoemisyjnej co jest warunkiem otrzymania wsparcia na działania
w zakresie termomodernizacji budynków lub na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków preferowane będą projekty charakteryzujące się najlepszą efektywnością energetyczną, to jest projekty zwiększające efektywność
energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji
energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Beneficjentami tych działań mogą być:
- Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty
publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST,
- Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,
- Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych
na terenie objętym RPO-L2020,
- Uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym
RPO-L2020.
Aby móc ubiegać się o dofinansowanie planowane inwestycje muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Informujemy, że jeżeli wyrażą Państwo wolę aby gmina Międzyrzecz ujęła Państwa inwestycje w PGN, prosimy o przedłożenie stosownych informacji na piśmie, a na sesji Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu dokonamy zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz. Aby gmina mogła ująć Państwa inwestycje w PGN potrzebujemy
m.in. następujących danych:
- Obiekt/zadanie – nazwa zadania - inwestycji
- Opis – jakie działania w ramach inwestycji będą planowane
- Podmiot odpowiedzialny – kto będzie inwestorem
- Termin rozpoczęcia i zakończenia – maksymalny termin zakończenia to 2022 r.
- Szacowane koszty w zł,
- Oszczędności energii finalnej,
- Redukcję emisji CO2,
- Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Zachęcamy również do pobrania z naszej strony www.miedzyrzecz.pl ankiety dot. PGN i wysłania jej na
adres: zamówienia.publiczne@miedzyrzecz.pl
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PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który dostępny jest na stronie
www.bip.miedzyrzecz.pl w zakładce Gospodarka Komunalna.

UWAGA
Każdy mieszkaniec ma możliwość oddania do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) tzw. odpadów problemowych czyli odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych baterii, opon itp.
PSZOK zlokalizowany jest na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR”
Sp. z o.o. przy ul. Reymonta 5 w Międzyrzeczu.

Przeterminow ane leki można również oddawać
do specjalnych pojemników ustawionych w 3 aptekach na terenie naszej gminy tj.:
1) Apteka „Ratuszowa”, ul. Rynek 2,
66-300 Międzyrzecz.
2) Apteka „Aspirynka”, Os. Centrum 3,
66-300 Międzyrzecz.
3) Apteka „Grodzka”, ul. Zachodnia 8,
66-300 Międzyrzecz.

ZMIANA ZASAD PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,
ROLNEGO I LEŚNEGO ORAZ ZASAD PODPISU DECYZJI
Z dniem 01.01.2016r. weszła w życie zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nią w przypadku, gdy kwota podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego nie przekracza 100 zł, podatek za cały rok
podatkowy 2016 jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do dnia 15 marca 2016
roku. Decyzja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, nie zostanie z kolei wystawiona,
gdy jej łączna kwota wymiaru nie przekroczy 6,49 zł. Wymierzony podatek należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o/Międzyrzecz nr 57 2030 0045 1110 0000 0129
8200.
W celu łatwiejszego i szybszego kontaktu przypominamy, że w drukach informacji w sprawie podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego przewidziana została rubryka do wskazania nr telefonu kontaktowego.

50-LECIE POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO
Urząd Stanu Cywilnego w Międzyrzeczu w miesiącu wrześniu organizuje
zbiorową uroczystość z okazji
50-lecia pożycia małżeńskiego dla par,
które w roku 1966 zawarły związek małżeński.
W związku z powyższym w celu zadeklarowania swego
udziału w uroczystości prosimy o osobiste przybycie lub zgłoszenie
telefoniczne pod nr tel. 95 7426939 do końca kwietnia 2016 roku.
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Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych
gminy Międzyrzecz, marzec-czerwiec 2016r.
Lp.
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Nazwa imprezy

Termin

Miejsce

Organizator

1.

TURNIEJ „5” PIŁKARSKICH im. M. MIKUŁY

marzec/
kwiecień/maj

hala widowiskowo
-sportowa

MOSiW

2.

Gminny Lubuski Festiwal Piosenki Scena
Dziecięca i Scena Młodzieżowa PRO ARTE 2016

02.04.2016
godz.16.00

sala kinowo
-widowiskowa MOK

MOK Międzyrzecz

3.

Finał ligi halowej piłki nożnej

03.04 2016

hala widowiskowo
-sportowa

MOSiW

4.

Powiatowy Lubuski Festiwal Piosenki
Scena Młodzieżowa PRO ARTE 2016

09.04.2016
godz. 16.00

sala kameralna MOK

MOK Międzyrzecz
RCAK Zielona Góra

5,

Lubuska Gala Teatralna Scena Dziecięca i Scena
Młodzieżowa PRO ARTE 2016 – etap rejonowy

12.04.2016
godz. 10.00

sala kinowo
-widowiskowa MOK

MOK Międzyrzecz
RCAK Zielona Góra

6.

Lubuska Gala Taneczna PRO ARTE 2016
– etap rejonowy

26.04.2016
godz. 10.00

sala kinowo
-widowiskowa MOK

MOK Międzyrzecz
RCAK Zielona Góra

7.

Medline 2016

maj

8.

Zawody powiatowe w lekkiej atletyce w kategorii
młodzik, junior młodszy, junior

maj

Stadion Miejski

MOSiW/Starostwo Powiatowe

9.

Letnia liga piłkarska „Orlik”

maj

Boisko Orlik

MOSiW

10.

Festyn majowy – Cygańska biesiada z zespołem
Terno

02.05.2016

Plac za budynkiem MOK

MOK Międzyrzecz

11.

BIEG PO SŁOŃCE

02.05.2016

Kaława-Wysoka

MOSiW

12.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

03.05.2016

Plac przy Pomniku
Tysiąclecia Państwa
Polskiego

Gmina Międzyrzecz

13.

Lubuski Festiwal Piosenki Scena Dziecięca
PRO ARTE 2016 – prezentacje wojewódzkie

06.05.2016

sala kinowo
-widowiskowa MOK

MOK Międzyrzecz
RCAK Zielona Góra
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RSR SKSR

14.

Międzynarodowy Plener Malarski Międzyrzecz
2016

23.05-07.06.
2016

Głębokie/Międzyrzecz

MOK Międzyrzecz Euroregion
Pro Europa Viadrina

15.

Lubuska Gala Teatralna Scena Dziecięca
PRO ARTE 2016 – prezentacje finałowe

30-31.05.
2016

sala kinowo
-widowiskowa MOK

MOK Międzyrzecz
RCAK Zielona Góra

16.

Zawody powiatowe w lekkiej atletyce
dzieci starszych

czerwiec

Stadion Miejski

MOSiW/Starostwo Powiatowe

17.

Turniej tenisa stołowego zakończenie
roku szkolnego

czerwiec

hala widowiskowo
-sportowa

MOSiW

18.

Dzień Dziecka z teatrem i filmem

01.06.2016

sala kinowo
-widowiskowa MOK

MOK Międzyrzecz

19.

Międzynarodowe Warsztaty
Instrumentalno-wokalne „Uwolnij Głos” vol. 6

02-05.06. 2016

MOK Międzyrzecz
Euroregion Pro Europa Viadrina

20.

Dni Międzyrzecza
Obchody 25–lecia partnerstwa Międzyrzecza
z Haren i Vlagtwedde

03.06.2016

MOK Międzyrzecz

Wernisaż Międzynarodowego Pleneru
Malarskiego Międzyrzecz 2016

Godz. 18.00

Galeria30MOK

Widowisko Laser Show

Godz. 22.30

Plac przy Pomniku
1000-lecia

Dni Międzyrzecza 2016
- koncert zespołu KULT

04.06.2016

Plac za budynkiem MOK

MIĘDZYRZECKA „X”

04.06.2016

22.

Dni Międzyrzecza 2016
- koncerty zespołów profesjonalnych, m.in. ENEJ
- turniej szachowy o Puchar Burmistrza
Międzyrzecza

05.06.2016

Plac za budynkiem MOK

MOK Międzyrzecz

23.

Obchody Dnia Pioniera Gminy

06.06.2016

Biblioteka

Gmina Międzyrzecz

24.

Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski

18.06.2016

Zamek w Międzyrzeczu

25.

XIV Muzyczne Spotkania z Folklorem

26.06.2016
Godz. 13.00

Pieski

Sołectwo Pieski
MOK Międzyrzecz

26.

Święto 17. Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej

30.06-2.07.2016

Plac przy ratuszu,
zamek, OW Głębokie

17 WBZ

21.

MOK Międzyrzecz

MOSiW

Więcej informacji na www.miedzyrzecz.pl, www.mokmiedzyrzecz.pl, www.mosiw.pl
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