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Powstaje pawilon sportowy
Trwa rozbudowa zaplecza stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Międzyrzecu Podlaskim. Stary obiekt został już wyburzo-
ny, a w jego miejsc powstaje nowy, dwukrotnie większy.

Przetarg na wykonanie prac wygrała bialska firma „BUDOMEX”. Koszt  
inwestycji to blisko 1,3 mln zł. Połowę kosztów pokryje Ministerstwo Spo
rtu i Turystyki. W nowym budynku powstaną cztery przestronne szatnie  
z zapleczem sanitarnohigienicznym dla sportowców, pomieszczenia dla 
trenerów i sędziów, magazyny, a także toalety dla kibiców. 

Zagospodarowane zostaną także nieużytki, dzięki czemu zwiększy się po
wierzchnia trawiastych boisk treningowych. W dalszej perspektywie mia
sto planuje modernizację trybun, jak również przebudowę ul. Pszennej.

Wymarzone książki w szkole
Międzyrzec Podlaski otrzymał 6500 zł dotacji na zakup książek do bibliotek 
szkolnych. W ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” na pół
ki trafią najciekawsze tytuły wybrane przez młodzież. 
Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawo
wych, dzięki niemu biblioteki wzbogacą się o najnowsze i najpopularniejsze 
zbiory, a tym samym uatrakcyjnią swoją ofertę. Każda zakupi kilkadziesiąt 
książek, które uczniowie wybrali wspólnie z nauczycielami. 
Obok obowiązkowych lektur pojawią się publikacje, po które młodzież sięga 
najchętniej. Hitem jest seria „Magiczne drzewo”, „Mikołajek”, czy „Koszmar
ny Karolek”. Na liście wytypowanych przez uczniów znalazły się też m.in. 
„Nela mała reporterka”, „Królewna”, „Gębolud”, czy „Tajemnica szkatułki”.

Mamy nowych ławników
Podczas sesji 27 października międzyrzeccy radni w głosowaniu tajnym 
wybrali ławników do sądów powszechnych na kadencję 20162019.  
Ich aprobatę zyskali kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego Ra
dzyniu Podlaskim: Agnieszka Kurowska, Monika Filimon, Lucyna  
Domańska i Jadwiga Daniluk, a także Ewa Krawczyk i Marek Maleszyk  
– kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

Bezpieczniej przy „jedynce”
Miasto inwestuje w bezpieczeństwo, dowodem tego jest montaż aktywne
go znaku przejścia dla pieszych (D6 ) na ul. Warszawskiej przy Zespole  
Placówek Oświatowych nr 1. Urządzenie ma zamontowany panel fotowol
taiczny umożliwiający generowanie energii elektrycznej z promieniowania 
słonecznego, dodatkowo wspomagane jest przez wiatrak. To już czwarty 
tego typu znak, który pojawił się w mieście. 

Rozbudowa zaplecza stadionu to największa inwestycja realizowana 
obecnie w Międzyrzecu Podlaskim 

Dzięki urządzeniu piesi mogą czuć się bezpiecznie

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

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

UWAGA AZBEST!
Do 27 listopada 2015 roku mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego 
mogą ubiegać się o pomoc w usuwaniu pokryć dachowych zawiera
jących azbest. Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków 
można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta, ul. Pocztowa 8, pok. nr 13 lub telefonicznie pod nr tel.  
83 3726239 w godz. pracy urzędu. 

Informacje oraz wzór wniosku są też dostępne na stronie internetowej 
urzędu: www.miedzyrzec.pl.

Kino za Rogiem w Międzyrzecu Podlaskim
REPERTUAR NA LISTOPAD 2015

14.11 „POWTÓRNIE NARODZONY”, Hiszpania, 2012, reż. Sergio Castellitto, godz. 18:00
15.11 „SŁODKICH SNÓW”, Hiszpania, 2011, reż. Jaume Balaguero, godz. 18:00
21.11 „NA ZAWSZE LAURENCE”, Francja, Kanada 2012, reż. Xavier Dolan, godz. 18:00
22.11 „U NIEJ W DOMU”, Francja, 2012, reż. Francois Ozon, godz. 18:00 
28.11 „ŚWIAT WEDŁUG BARNEYA”, Włochy Kanada, 2010, reż. Richard J. Lewis,  
          godz. 18:00
29.11 „CEZAR MUSI UMRZEĆ”, Włochy, 2012, reż. Paolo Taviani, Vittorio Taviani,  
          godz. 18:00
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Spotkanie z wiceministrem  
15 października odbyło się spotkanie władz Międzyrzeca Podlaskiego  
z Bogusławem Ulijaszem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Tu
rystyki. Wzięli w nim udział także kierownicy miejskich jednostek oświato
wych, kulturalnych i sportowych, przedstawiciele sąsiednich samorządów,  
a także posłowie: Stanisław Żmijan, Franciszek Jerzy Stefaniuk. Spotkanie 
odbyło się w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury. Tematem ro
zmów były możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na budowę i re
mont obiektów sportowych. W przyszłym roku samorządy będą mogły apli
kować o dotacje w ramach kilku programów zakontraktowanych w Budżecie 
Państwa. Dają one szansę na modernizację infrastruktury sportowej. Dzięki 
nim będzie można realizować inwestycje o szczególnym znaczeniu dla spo
rtu, a także budować hale tenisowe. Po krótkiej prezentacji wiceministra  
Ulijasza zebrani zadawali pytania dotyczące możliwości rozwoju kierowa
nych przez nich placówek.

Seniorzy obradowali u burmistrza
8 października odbyło się kolejne posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Seniorów. 
Krystyna Kozłowicz, przewodnicząca MRS przedstawiła informacje z udziału  
w Obywatelskim Parlamencie Seniorów, który obradował w Sejmie RP. Z kolei 
burmistrz Zbigniew Kot poinformował o realizowanym przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej projekcie „ Pudełko Życia”. Poprosił członków rady o rozpo
wszechnienie tej informacji wśród osób starszych i mieszkających samotnie. 
Poruszono też temat Rządowego Programu Seniorów – Senior Wigor, którego 
zadaniem jest wsparcie i aktywizacja seniorów. Rozmawiano o utworzeniu 
strony internetowej MRS i nawiązaniu współpracy członków rady z prawnikiem 
urzędu miasta. MRS w nowym składzie działa od kwietnia tego roku. – Mamy 
mnóstwo planów i pomysłów, ale jesteśmy jeszcze w fazie organizacji. Wkró tce 
ustalimy najistotniejsze kwestie, którymi zamierzamy się zajmować – zapewnia 
Krystyna Kozłowicz.

Wiceminister Ulijasz mówił o programach unijnych, z których mogą  
skorzystać samorządy

Rada Seniorów doradza burmistrzowi w sprawach dotyczących osób starszych 

KURS I KURS II KURS III KURS IV
PRZYSTANEK GODZ. MIN. PRZYSTANEK GODZ. MIN. PRZYSTANEK GODZ. MIN. PRZYSTANEK GODZ. MIN.

Radzyńska [Jelnicka]

7

15 Kasztanowa

7

40 Partyzantów [PKP]

14

20 Zarówie [PKS]

15

10

Radzyńska [PDM] 17 Brzeska [bloki] 41 Partyzantów [Lubelska] 21 Zarówie [pływalnia] 11

Radzyńska [SEDAR] 18 Zarówie [PKS] 42 Radzyńska [lecznica] 23 Piłsudskiego [Gim.] 12

Narutowicza [LO] 20 Zarówie (pływalnia) 43 Radzyńska [PDM] 24 Kruczkowskiego 14

Partyzantów [ZPO2] 22 Piłsudskiego [Gim.] 45 Radzyńska [Jelnicka] 26 Młynarska 15

Zahajkowska [PKS] 24 3 Maja [LE] 47 Radzyńska [PDM] 27 Warszawska [Gim.] 17

Zadworna 25 3 Maja [PZM] 48 Radzyńska [SEDAR] 28 Warszawska [UM] 18

Zahajkowska [PKS] 27 Narutowicza [LO] 50 3 Maja [PZM] 30 Lubelska [most] 20

Partyzantów [PKP] 30 Partyzantów [ZPO2] 52 3 Maja [LE] 31 Narutowicza [LO] 21

Partyzantów [Lubelska] 31 Warszawska [Gim.] 33 Partyzantów [ZPO2] 23

Plac Jana Pawła II 33 Warszawska [UM] 34 Zahajkowska [PKS] 25

Warszawska [ZOZ] 35 Brzeska [bloki] 36 Zadworna 26

Zarówie [pływania] 36 Kasztanowa 38 Zahajkowska [PKS] 27

Legenda:

PDM – Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe, 
LO – Liceum Ogólnokształcące, 
ZPO2 – Zespół Placówek Oświatowych nr 2, 
ZOZ – Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital, 
Gim. – gimnazjum, 
LE – Liceum Ekonomiczne, 
PZM – Polski Związek Motorowy, 
UM – Urząd Miasta

Partyzantów [PKP] 30

Partyzantów [Lubelska] 31

Radzyńska [lecznica] 33

Radzyńska [PDM] 34

Radzyńska [Jelnicka] 36

Radzyńska [PDM] 37

Radzyńska [SEDAR] 38

Plac Jana Pawła II 40

Od 1 listopada 2015 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusu komunikacji miejskiej. Na prośbę mieszkańców i po konsultacjach  
z dyrektorami szkół miasto uruchomiło dwa dodatkowe kursy. Zmieniły się także godziny pozostałych.

Nowy rozkład autobusu komunikacji miejskiej

Cena biletu jednorazowego: 50 gr – ulgowy, 1 zł – normalny

Nie kursuje w soboty, niedziele i święta oraz w ferie zimowe i letnie.

Kierowca jest uprawniony do kontroli biletów. Bilety jednorazowe można kupić w autobusie, 
miesięczne są do nabycia w sekretariatach szkół, do których uczęszczają uczniowie. Cena biletu 
miesięcznego wynosi: 10 zł – ulgowy i 20-zł – normalny.



Społeczeństwo

Burmistrz Zbigniew Kot wspólnie z radnymi odwiedził wszystkie 
okręgi wyborcze, gdzie mówił o trudnej sytuacji finansowej mia-
sta i planach inwestycyjnych, które mimo to realizuje. 

Drogi, oświetlenie, czystość, bezpieczeństwo oraz wałęsające się bez
pańskie zwierzęta to najczęściej poruszane tematy. Międzyrzeczanie do
pytywali się też m.in. o wykorzystanie stoku narciarskiego, moderniza
cję basenu, jak również narzekali na niedokończoną prywatną inwestycję 
w obrębie ul. Kordiana, gdzie stale zakłócany jest porządek, wskazywa
li na potrzebę zwiększenia liczby ścieżek rowerowych jak również placów 
zabaw dla dzieci. 
– Sądzę, że mieszkańcy potrzebowali tych spotkań. Takie rozmowy są istot
ne dla utrzymania dobrych relacji pomiędzy nimi a urzędem. W przyszłości 
będę je kontynuował – zapewnia burmistrz Kot. Usłyszał wiele cennych 
uwag i sugestii, jak chociażby tę dotyczącą montażu doraźnego oświetle
nia placu Dworcowego, który miasto ma zamiar przejąć od PKP. 

Podczas spotkań w poszczególnych okręgach wyborczych burmistrz mówił 
o trudnej sytuacji finansowej miasta. W styczniu 2015 roku zadłużenie 
wynosiło 18 mln 100 tys. zł. Obecnie Międzyrzec jest zadłużony na  
kwotę ponad 17 mln zł, poza tym zwraca do Ministerstwa Finansów  
3,3 mln zł nienale żnie otrzymanej subwencji oświatowej, co jest konse
kwencją nieprawidłowo wprowadzanych danych do Systemu Informacji 
Oświatowej w poprzednich latach. Są też inne zobowiązania, jak chociaż
by to związane z poręczeniem pożyczki Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na 
kwotę ponad 578 000 zł. Powyższa sytuacja ogranicza możliwości inwe
stycyjne miasta.

Inne pytania dotyczyły powstania hali widowiskowosportowej przy  
Zespole Placówek Oświatowych nr 1. – To inwestycja rzędu kilku milionów 
złotych, a obecnie możemy liczyć na 33procentowe wsparcie z progra
mów unijnych. Na pewno do końca kadencji opracujemy projekt budowla
ny warty około 200 000 zł i uzyskamy pozwolenie na jego realizację  
– informował burmistrz Kot. Przyznał, że jego działania są skierowane na 
równoważenie rozwoju wszystkich części miasta. – Oczywiście wiele bę
dzie zależało od woli radnych, ale moim zdaniem nie będzie okręgu,  
w którym nic się nie będzie działo. Zaczynamy od wody, ścieków i oświe
tlenia – zapewniał burmistrz. Mówił też o planach budowy obwodnicy 
wschodniej Międzyrzeca Podlaskiego, której projekt został już wprowadzo
ny do strategii rozwoju województwa lubelskiego. Inwestycja szacowana 
jest na około 40 mln zł. 
Rozpoczęto prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zago
spodarowania przestrzennego. Pozwoli to mieszkańcom i przedsiębiorcom 
na podział i sprzedaż gruntów, a także umożliwi ich zabudowę. 
Opracowywany jest projekt zagospodarowania terenu zespołu pałacowo
parkowego i modernizacji pałacu Potockich. Miasto przymierza się także 
do dużego projektu oszczędnościowego, jakim będzie wymiana wszyst
kich lamp na ledowe. Jest szansa na znaczne dofinansowanie z funduszy 
unijnych. Dzięki temu działaniu można zaoszczędzić rocznie nawet do  
450 000 zł. Burmistrz poinformował również o planach wydzielenia stre
fy płatnego parkowania na placu Jana Pawła II i skwerze Armii Krajowej, 
co zresztą sugerowali mu właściciele pobliskich sklepów. Ta kwestia podda
na będzie jeszcze konsultacjom społecznym.
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Mieszkańcy okręgów 9 i 11 mówili o braku chodnika i ścieżki rowerowej 
przy ul. Tuliłowskiej (za mostem)

Mieszkańcy chętnie zadawali pytania

Dziękuję mieszkańcom za cenne uwagi

Burmistrz Kot prosił międzyrzeczan o wyrozumiałość. Trudna sytuacja 
finansowa ogranicza możliwości inwestycyjne

Burmistrzowi na spotkaniach towarzyszyli radni i z-ca Grzegorz Łubik



Inicjatywy

5

Do puszek trafiło ponad 8800 zł
Odwiedzający groby bliskich podczas tegorocznych uroczystości 
Wszystkich Świętych byli wyjątkowo hojni

Maluchy chętnie korzystają z akcesoriów gimnastycznych

Sukces młodych talentów
Trzy uczennice Gimnazjum nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim zostały 
laureatkami XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżo-
wej Twórczości Literackiej „Lipa 2015”. Uroczystą gala odbyła się 
16 października. 
Daria Sierhej, Dominika Węgrzyniak i Alicja Kowal. W gronie laureatów zna
lazły się również Aleksandra Szabaciuk i Julia Łaskawiec, które już w szkole 
podstawowej rozwijały swoje literackie pasje w ramach Grupy Poetyckiej 
„Zefirek” prowadzonej przez Jolantę Adamczyk i Izabelę Włodarczyk. Teraz 
po raz kolejny pokazały, że swoim pisaniem potrafią zadziwiać innych. To nie 
lada sukces, zwłaszcza że w składu jury zasiadają znani twórcy, tacy jak:  
Tomasz Jastrun, Jan Picheta, Juliusz Wątroba i Irena Edelman. Utwory gimna
zjalistek, podobnie jak innych laureatów, zostaną zamieszczone w „lipowej” 
antologii.

Więcej możliwości  
na sportowe harce
Dzięki współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim, 
dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 4 otrzymały nowy sprzęt gimna
styczny i terenowy. Uśmiechy na twarzach przedszkolaków są najle
pszym podziękowaniem dla sponsora. Grono pedagogiczne także doce
nia i dziękuje za miły gest.

Uczennice „trójki” swoja twórczością znów zaciekawiły jurorów „Lipy”

Wybudują pomnik bohaterom
Rekordową sumę, bo aż 8858zł i 82 gr zebrano 1 listopada podczas 
kwesty na międzyrzeckim cmentarzu parafialnym przy ul. Brzeskiej. 
Fundusze zostaną przeznaczone na budowę pomnika Peowiaków. 

Z inicjatywą wyszedł pochodzący z Międzyrzeca ksiądz Leszek Dąbrowski, 
dyrektor ds. ekonomicznych Diecezji Siedleckiej, którego przodek Edward 
Zubik zginął podczas Krwawych Dni Międzyrzeca. 
– Mogiła poległych w 1918 roku bohaterów jest już w kiepskim stanie, 
stąd zamysł, aby na stulecie odzyskania niepodległości wznieść nowy po
mnik – dzieło sztuki i godnie zaznaczyć miejsce pochówku obrońców na
szego miasta – mówi ksiądz Dąbrowski. Zamiarem podzielił się z rodziną, 
a potem z kolegą i zyskał ich aprobatę. Do współpracy zaprosił też history
ka Romana Sidorowicza i burmistrza Zbigniewa Kota, którzy z chęcią przy

łączyli się do powstającego właśnie Komitetu Renowacji Pomnika Pole
głych w 1918r. 
Pomnik zostanie wzniesiony w 2018 roku, na mogile członków Polskiej 
Organizacji Wojskowej, dokładnie na stulecie odzyskania niepodległości. 
Zaprojektują go młodzi artyści. Trwają bowiem rozmowy z kadrą naukową 
Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie i Wydziału Rzeźby ASP  
w Wa rszawie, aby wśród studentów ogłosić konkurs na wykonanie projek
tu. Nagrodą będzie jego realizacja. Inicjatywę wspiera także Jan Maraśkie
wicz, bialski konserwator zabytków.
W listopadową kwestę jak zwykle zaangażowali się członkowie Akcji Kato
lickiej oraz harcerze ZHR. Na tę okoliczność rozprowadzono również  
(w formie cegiełki ) kolejne wydanie „Z krwawych dni”, opisujące echa wy
darzeń listopadowych z 1918 roku podczas rozbrajania Niemców w Mię
dzyrzecu Podlaskim. W tym roku uzbierano rekordową sumę pieniędzy.



Edukacja

Kwiaty, wyróżnienia  
i wzruszenia
Podczas Miejskich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej wyróżnia-
jący się pedagodzy odebrali nagrody burmistrza Międzyrzeca Pod-
laskiego i dyrektorów szkół, zaś emerytowani nauczyciele honoro-
we wyróżnienia „Pochodnie Oświaty”. 

Uroczystość odbyła się 13 października w Zespole Placówek Oświatowych 
nr 1. Sala pękała w szwach. – Dziękuję wam za to, że wspieracie młode 
pokolenie, że dzielicie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję za 
chęci do pracy, rozwój i walkę z rutyną. Ta praca to wielkie wyzwanie – po
wiedział burmistrz Zbigniew Kot. Apelował też do nauczycieli, aby wspie
rali tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę pedagogiczną, a także pamię
tali o tych, którzy nie są już zawodowo czynni. 
Zadeklarował wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego i poznawania 

nowych technik nauczania. – Wśród was jest wielu wspaniałych pracowni
ków, dlatego ubolewam, że tych nagród jest tak mało – przyznał burmistrz. 
Goście obejrzeli zabawny program artystyczny, w którym uczniowie wcieli
li się w role dyrektorów, a także gospodarza miasta. Potem odbyła się ce
remonia wręczania nagród. 
Burmistrz Kot wręczył sześciu emerytowanym nauczycielom honorowe 
wyróżnienia „Pochodnia Oświaty”. Nagrody przyznawane są za mądrość  
i wiedzę przekazaną pokoleniom. W tym roku otrzymali je: Zofia Marczew
ska, Elżbieta Miszczak, Halina Stefaniuk, Ewa Stachurska, Dariusz Petru
czenko i Jan Siedlanowski.
Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej 9 nauczy
cieli otrzymało nagrody finansowe burmistrza. Są to: Julianna Bizukowicz, 
Zofia Giersz, Marcin Hołoweńko, Joanna Małek, Jolanta Modrzewska,  
Grażyna Nowosielska, Marta Węgrzyniak, Bożena Węgrzyniak i Cezary 
Woch. 88 pracowników międzyrzeckich placówek oświatowych otrzymało 
nagrody dyrektorów. Na koniec goście wysłuchali koncertu w wykonaniu 
uczniów międzyrzeckiej Szkoły Muzycznej.
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W uroczystościach wzięli udział nauczyciele ze wszystkich miejskich szkół

Uczniowie po mistrzowsku odegrali role dyrektorów szkół

Swoich pracowników wyróżnił Grzegorz Kowalczyk, dyrektor ZPO nr 2

Program artystyczny przygotowany przez młodzież rozbawił  
zgromadzonych gości

Nauczycieli międzyrzeckich szkół odebrało finansowe nagrody burmistrza 

Po raz pierwszy nagrodzeni zostali pracownicy Żłobka Miejskiego 
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Nauczyciele z regionu  
świętowali w „trójce”
16 października w międzyrzeckiej Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się regio
nalne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tej uroczystości kilkuset na
uczycieli odebrało odznaczenia państwowe i prezydenckie, a także nagrody  
Lubelskiego Kuratora Oświaty. W gronie wyróżnionych znalazły się dwie na
uczycielki z „trójki”: Barbara Bagłaj i Jolanta Modrzewska, które otrzymały  
Medale Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetniły występy uczniów 
Szkoły Muzycznej w Międzyrzecu Podlaskim: Mateusza Bajdy, Angeliki Miki
ciuk, Wiktora Daniluka, Dominiki Wysokińskiej, Mateusza Mitery, Karoliny  
Olszewskiej, Mikołaja Korpysza, Marty Tchórzewskiej oraz uczniów ZPO nr 3 
pod kierunkiem Ewy Holeszczuk oraz Izabeli Włodarczyk.

Edukacja

Pracowników specjalnego ośrodka docenił również  
dyrektor Leszek Stęślik 

Wyróżnieni przez dyrektora ZPO nr 3 Mirosława Kota 

To był wyjątkowy dzień także dla Jolanty Modrzewskiej

Laureaci tegorocznych „Pochodni Oświaty”

Wszyscy nagrodzeni nauczyciele otrzymali róże od burmistrza Kota

Barbara Bagłaj (pierwsza z lewej) otrzymała Medal KEN
foto: Radiobiper

Młodzież przygotowała zabawny program artystyczny
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Złote Gody

To dla nas wielki zaszczyt i szczęście – mówiły pary, które 8 paź-
dziernika świętowały Złote Gody. Uroczystość odbyła się w sali kon-
ferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury.

Małżeństwa z półwiecznym stażem z miasta świętowały wspólnie z parami z gminy 
Międzyrzec Podlaski. Burmistrz Zbigniew Kot wspólnie z sekretarz gminy Międzyrzec 
Podlaski Marią Szmytko odznaczał małżonków Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Były toasty, życzenia, wspólne zdjęcia, tańce i poczęstunek. – To wspa
niały moment, uśmiech po tylu latach bycia razem oznacza, że wciąż się kochacie. 
To przepiękny widok. Gratuluję i bardzo państwu dziękuję oraz życzę kolejnych  
50 lat razem. Dajecie wspaniały przykład młodym ludziom. To jest to ogromne wy
zwanie i sztuka kompromisu – mówił burmistrz Zbigniew Kot. 
– Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To wielki zaszczyt. Nie dość, że przeżyliśmy wspólnie 50 lat, 
to i zdrowie nam dopisuje – przyznaje Tadeusz Michalak. Żonę Reginę poznał na wese
lu – Przetańczyliśmy cały wieczór. Goście weselni wywróżyli nam, że będziemy parą  
i po dwóch tygodniach znajomości wzięliśmy ślub – wspomina pani Regina. 

Zapytana o receptę na wieloletni związek, przytacza pewną anegdotę. – Pewna 

dziewczynka zapytała o to swojego dziadka. Odparł jej, że dawniej, gdy coś się ze

psuło, to się tego nie wyrzucało, ale naprawiało. I my tak naprawialiśmy. Raz były  

to remonty kapitalne, innym razem drobne, ale za każdym razem udało się przywró

cić nasze małżeństwo do stanu używalności – uśmiecha się międzyrzeczanka. Pań

stwo Michalakowie mają dwoje dzieci, doczekali się troje wnucząt. 

Wiesława i Kazimierz Dudowie zanim zostali małżeństwem znali się pięć  

miesięcy. Pan Kazimierz wybrankę swojego serca wypatrzył w wesołym miastecz

ku 51 lat temu. Zaproponował jej karuzelę, i tak się zaczęło. – Mieliśmy bardzo 

urozmaicone życie, przeżyliśmy wzloty i upadki. Związek trzeba pielęgnować jak 

dziecko, od urodzenia do pełnoletności – podkreśla pani Wiesława.

Małżonkowie są zdania, że w związku ważne jest zaufanie i wytrwałość, bez tego 

trudno jest dojść do porozumienia.

Uroczystość uświetniły zespoły „Harmonijkowe Echo” z Brzozowicy i „Przyjaciele”  

z Berezy oraz występy zespołu tańca artystycznego „Sezamki” i Zespołu Pieśni  

i Ta ńca Ludowego „Dzieci Podlasia”.

Pół wieku razem

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczał burmistrz  
Zbigniew Kot 

Jubilaci chętnie pozowali do zdjęcia

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę

Atrakcją był występ zespołu „Dzieci Podlasia”

Na twarzach malowało się szczęście

Nogi same rwały się do tańca
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Złote Gody

Pary z Międzyrzeca, które otrzymały Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Jadwiga i Lucjan Andrzejukowie, Zofia i Ryszard i Brodaccy, Stanisława i Józef Chodyka, Łucja i Zdzisław Chwedorukowie, Wiesława i Kazimierz  
Dudowie, Alina i Władysław Grzybek, Marianna i Franciszek Hukalukowie, Marianna i Stanisław Jędrzejewiczowie, Elżbieta i Leszek Kochańscy,  
Barbara i Franciszek Kokoszkiewiczowie, Henryka i Wacław Kosteccy, Teresa i Stanisław Kowalczykowie, Wiesława i Edward Łaziukowie, Teresa  
i Wiesław Łubikowie, Anna i Józef Makuch, Regina i Tadeusz Michalakowie, Barbara i Aleksander Misiutowie, Józefa i Piotr Muszyńscy, Marianna  
i Ekspedyt Oksiutowiczowie, Urszula i Bronisław Rypińscy, Lucyna i Józef Sieroccy, Krystyna i Jan Szczygłowie, Halina i Władysław Trojanowscy,  
Krystyna i Józef Wieliczkowie, Marianna i Tadeusz Wilczyńscy, Wiktoria i Bogusław Wojciechowscy, Krystyna i Tadeusz Żmuda.



Społeczeństwo
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Przegląd wyjątkowych  
talentów 
VII już Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej „Spotkaj-
my się” odbył się 21 października w sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Młodzi artyści, którzy do Międzyrzeca przyjecha-
li z 8 placówek oczarowali publiczność swoimi umiejętnościami.  

Celem przeglądu jest prezentacja różnych form twórczości artystycznej 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a przede wszystkim inte
gracja i wspólna zabawa. 
Na scenie wystąpiły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowa
wczego w Międzyrzecu Podlaskim, a także z Zalutynia, Białej Podlaskiej czy 
Firleja. Swoje umiejętności zaprezentowali też goście z Kębła. Włodawy,  
Łosic oraz międzyrzeckiej Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Imprezę za
kończył koncert zespołu Luz Band.
– Przegląd cieszy się też coraz większym zainteresowaniem, a z roku na rok 
impreza wypada coraz lepiej. Uczniowie wkładają wiele serca i pracy  

w przygotowanie do występów, a ich poziom jest naprawdę dobry – ocenia 
Anna Jakubiuk, główna organizatorka imprezy. W przygotowania do prze
glądu jak zwykłe włączyło się Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno
sprawnych „Zrozumieć ich świat”, a także nauczycielki SOSW: Ewelina Goś, 
Kinga Rosińska, Beata Panasiuk i Karolina Lecyk. Honorowy patronat nad 
imprezą objął burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot.

Uczniowie z międzyrzeckiej placówki uwielbiają śpiewać Podopieczni międzyrzeckiego ośrodka przygotowali spektakl

Występy dzieci dały widzom wiele radości

Gaudeamus  
w pałacu Potockich 
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli nowy rok aka-
demicki. Inauguracja odbyła się 20 października Pałacu Potockich. 

Podczas uroczystości Elżbieta Kamasa, kierownik UTW wręczyła 45 osobom 
dyplomy za systematyczny udział w zeszłorocznych zajęciach, zaś uczestniczki 
zajęć teatralnych otrzymały Złote Maski. Z kolei Zbigniew Kot, burmistrz Mię
dzyrzeca Podlaskiego, wręczył indeksy nowym słuchaczom. Uniwersytet ofe

ruje szeroki wachlarz zajęć. Seniorzy mają do wyboru aż 9 przedmiotów: 
 j. angielski, zajęcia teatralne, basen, historię sztuki, jogę, zajęcia wokalne, re
habilitację czy informatykę. Oferta będzie jeszcze ciekawsza, bo miasto na
wiązało współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. 
Dzięki temu studenci będą mogli odbywać praktyki w Międzyrzecu Podla
skim. – Gratuluję tak wam zaangażowania i chęci działania na rzecz tego śro
dowiska i miasta. Inspirujecie państwo swoją postawą, ale również otwarto
ścią na współpracę. Życzę wytrwałości i pogody ducha – powiedział burmistrz 
Zbigniew Kot. Zadeklarował również wsparcie w tworzeniu zaplecza dydak
tycznego dla UTW.

Jak dotąd chęć uczestnictwa w zajęciach zadeklarowało blisko 70 osób Najaktywniejsi słuchacze otrzymali dyplomy
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Kultura

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Opłaty za miesiąc

Zajęcia plastyczne dla dzieci 
Krzysztof Stachurski 

(Pracownia plastyczna)
16:00-18:00 16:00-18:00 15 zł

Zajęcia plastyczne dla młodzieży 
Andrzej Szczerbicki 

(Pracownia plastyczna)
16:00-20:00 16:00-20:00 15 zł

Zajęcia plastyczne dla dorosłych 
Krzysztof Stachurski 

(Pracownia plastyczna)
16:00-19:00 20 zł

Zajęcia fotograficzne dla młodzieży 
Aneta Pliszka 

(Pracownia multimedialna)
16:00-18:00 16:00-18:00 15 zł

Zajęcia fotograficzne dla seniorów 
Aneta Pliszka 

(Pracownia multimedialna)

10:30-12:30 
gr. I

15 zł
14:00-16:00 

gr. II

Taniec towarzyski KTT „ISKRA” 
Izabela Zakrzewska 

(Sala konferencyjna)

17:15-18:45 
gr. starsza

16:00-17:00 
gr. początkująca

17:00-18:00 
gr. młodsza

16:30-17:30 
gr. początkująca

25 zł17:45-18:45 
gr. starsza

19:00-20:30 
gr. zaawansowana

17:15-18:45 
gr. młodsza

18:00-19:00 
Practise 

kontrolowany
19:00-20:30 

gr. zaawansowana
ZPiTL „Dzieci Podlasia” 

Ewa Bernatowicz 
(Sala widowiskowa)

od 16:00 od 16:00 5 zł

POZYTYWKA 
zajęcia rozwijające kreatywność  

dla dzieci 5-6 lat 
Anna Jakubiuk 

(Sala widowiskowa)

16:00-17:00 16:00-17:00 20 zł

Grupa Teatralna „13” 
Anna Jakubiuk 

(Sala widowiskowa)
17:00-19:00 17:00-19:00 5 zł

Sekcja wokalno-instrumentalna 
Krzysztof Domański 

(Pracownia muzyczna)
od 16:00 od 16:00 od 16:00 10 zł

Zespół taneczny „Sezamki” 
Hanna Paluszkiewicz 
(Sala konferencyjna)

16:00-18:00 16:00-18.00 10:00-12.00 10 zł

Zespół tańca Break Dance 
Tobiasz Toczyński 

(Pasja)
17:15-18:30 17:15-18:30 10 zł

Relizacja obrazu filmowego 
Leszek Szczerbicki 

(Pracownia multimedialna)
od 16:30 15 zł

Fotografia 
Leszek Szczerbicki 

(Pracownia multimedialna)
od 16:30 15 zł

Seanse filmowe 
Anna Czerwińska 
(KINO ZA ROGIEM)

18:00 18:00 W zależności  
od seansu

Uczcili XV Dzień Papieski
„Jan Paweł II – Patron Rodziny”, takie hasło przyświecało konkursowi 
plastycznemu, dotyczącemu nauki Papieża Polaka. Podsumowanie 
konkursu i wręczenie srebrnych plakiet, dyplomów i nagród odbyło 
się 11 października w ramach XV Dnia Papieskiego w kościele  
p.w. Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim.
Zakres wymaganej wiedzy konkursowej obejmował List do rodzin JP II  
z 1994 roku, w którym autor zawarł myśl przewodnią „Pośród tych wielu 
dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą”. Celem 
konkursu było uświadomienie powołania i misji rodziny w Kościele i świecie 
współczesnym. Na konkurs wpłynęło 19 prac w różnych formach plastycz
nych. W kategorii szkoły podstawowe pierwsze miejsce zdobyła Julia Strysik 
(Zespól Placówek Oświatowych nr 2), drugie Weronika Łopacka (ZPO nr 3), 
a trzecie: Igor Świderski (ZPO nr 2). Wyróżniono prace: Szymona Majszaka 
(ZPO nr 1), Agnieszki Jarząb (ZPO nr 1), Natalii Kuczyńskiej (ZPO Nr 2)  

i Marty Korolczuk (ZPO nr 2). W kategorii gimnazja pierwsze miejsce zdoby
ły Weronika Siliwoniuk i Oliwia Oleksiuk (ZPO nr 1), drugie przyznano Alek
sandrze Jakimiak (ZPO Nr 2), a trzecie Aleksandrze Matejek (ZPO nr 1).  
Jurorzy wyróżnili też pracę zbiorową Pauliny i Natalii Oponowicz (ZPO nr 1). 
Organizatorem konkursu był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii p.w. 
Chrystusa Króla i Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim.

Zwycięzcy otrzymali książki i dyplomy 

TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEKCJI ARTYSTYCZNYCH MOK 2015/2016
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Sport

Międzyrzeccy piłkarze najlepsi
19 i 20 października na stadionie w Międzyrzecu Podlaskim odbył 
się finał powiatu bialskiego piłkarskiego turnieju Z Podwórka Na 
Stadion o Puchar Tymbarku. Wzięło w nim udział 27 drużyn, w tym 
osiem dziewczęcych i 19 chłopięcych. Międzyrzeccy piłkarze i pił-
karki spisały się na medal. 

W kategorii U10 chłopców, podopieczni trenera Daniela Rostka nie mie
li sobie równych i wszystkie 4 mecze wygrali do zera. Pokonali drużyny  
z Rossosza, Kodnia, Rzeczycy i Łomaz. 
Drużyna zagrała w składzie: Kacper Celiński – Jakubowicz, Maciej Gda
czyński, Maciej Kiereczyński, Maciej Kiryluk, Igor Kotnarowski, Patryk 
Mikołajczuk, Jakub Piwowar, Kacper Roszkowski, Gabriel Sawczuk i Ba
rtosz Wieczorek. 
W kategorii U12 dziewcząt, drużyna z „dwójki” prowadzona przez Ber
nadettę Iwanejko musiała uznać wyższość przeciwniczek i nie wyszła  
z grupy. Z kolei drużyny chłopców w kategorii U12 Międzyrzec II oraz  
Międzyrzec I prowadzone odpowiednio przez trenerów: Kamila  
Korniluka oraz Daniela Rostka bez problemu poradziły sobie w swoich 
grupach pokonując przeciwników i znalazły się w finałowej trójce razem 
z Piszczacem.
Międzyrzecka „Dwójka” tym samym zwyciężyła cały turniej wśród chłop
ców U12 i podobnie jak drużyna dziesięciolatków pojedzie w kwietniu 
do Zamościa na finały wojewódzkie. 

Skład drużyny Międzyrzec I: Marcel Chilicki, Paweł Chodziński, Piotr Cho
miński, Aleksander Karwowski, Piotr Kasianiuk, Leonard Lubina, Paweł 
Nestorowicz, Michał Nurzyński, Emil Olszewski, Jakub Romaniuk. 
Skład ekipy Międzyrzec II: Bartłomiej Kotnarowski, Michał Krzymowski, 
Mateusz Łukasik, Hubert Madejski, Wiktor Semeniuk, Kacper Stefańczuk, 
Jakub Szczepaniuk, Szymon Tusz, Michał Uchymiak i Kacper Waszczuk. 
Wszystkie drużyny oraz uczestnicy turnieju dostali pamiątkowe dyplomy, 
zaś trzy najlepsze drużyny puchary, które ufundował Zbigniew Bartnik, 
prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej oraz Arkadiusz Myszka, dyrek
tor Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. Koordynato
rem zawodów był Michał Tusz.

Dwa srebrne medale przywieźli nasi zawodnicy z Mistrzostw Polski Junio
rów Młodszych w Taekwondo Olimpijskim. Zawody odbyły się w dniach 
2325 października w Puławach.
Wzięło w nich udział blisko 360 zawodników z 55 klubów z całej Polski. 
Nasz reprezentant – Jakub Adamczyk zdobył srebrny medal i uzyskał tytuł 
wicemistrza Polski w kategorii 45kg. Kuba stoczył 4 pojedynki przegrywa
jąc finał ze znanym sobie przeciwnikiem z klubu UKS Kórnik 15:8. To już 
drugi jego sukces. W zeszłym roku z mistrzostw Polski przywiózł złoty me
dal. Świetnie zaprezentował się też Dawid Rozenkiewicz, który zdobył ty
tuł wicemistrza w kategorii 53kg. Wygrał 4 pojedynki i uległ dopiero fina
łowej walce przeciwnikowi z klubu AZS Oś Poznań. Najmłodszy zawodnik 
z Międzyrzeca – Dominik Zdańkowski zaliczył debiut w zawodach rangi 
mistrzowskiej

Uczennice Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podla
skim świetnie zaprezentowały się podczas Powiatowych Biegów Przełajo
wych, które odbyły się 30 wrześnie w Rokitnie. Pierwsze miejsce wśród 
gimnazjalistek na dystansie do 1200 m zajęła Paulina Zając. W katego
rii szkoła podstawowa (dziewczęta) najszybsza na dystansie do 800 m 
była Magdalena Olesiejuk, drugie miejsce zdobyła Wiktoria Karwowska. 
Trzecie miejsce na dystansie do 1000 m zajęła  Klaudia Świąntek. Gratu
lujemy młodym sportsmenkom! Organizatorem imprezy był Bialski Szkol
ny Związek Sportowy.

Sukces międzyrzeckich juniorów Brawo dziewczyny! 

Wicemistrzowie z Międzyrzeca z trenerem Gabrielem Siliwoniukiem

Uczennice z „trójki” na zaszczytnych miejscach na podium  
z nauczycielem Piotrem Sakowiczem

Nasi piłkarze świetnie wypadli w turnieju



Edukacja
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Witajcie w szkole!

Pierwszaki z międzyrzeckich szkół to już uczniowie na całego. W paź

dzierniku, w obecności rodziców ślubowały być dobrymi Polakami  

i dbać o dobre imię szkoły oraz klasy. Dyrektorzy symboliczną wielką 

kredką pasowali ich na uczniów. Wcześniej maluchy zaprezentowały 

swoje umiejętności zdobyte od pierwszych dni w szkole i z powodze

niem rozwiązywały zagadki przygotowane przez starszych kolegów.  

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia otrzymały dyplomy, a także 

upominki od burmistrza Zbigniewa Kota – zestawy piłek do gry (siat

kowe, koszykowe i nożne).

Szkoła Podstawowa nr 1 – 29 października 2015 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 – 21 października 2015 r. 

Szkoła Podstawowa nr 3 – 28 października 2015 r. 
foto: M. Czerniak

Występ Zespołu Tańca Artystycznego „Sezamki”
foto: M. Czerniak
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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. Krysińskie-
go 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 Komendanta  
J. Piłsudskiego. Z Międzyrzeca Podlaskiego pochodziło kilku wybitnych legionistów.

KAWALERZYSTA BELINY
Leonard Michalski h. Łodzia urodził się 6 XI 1894 r. w Międzyrzecu.  
Od połowy sierpnia 1914 r. służył w Legionach. Dołączył do LP wraz 
z konnym oddziałem lwowskiego „Sokoła” pod dowództwem M. Śniadow
skiego. We wrześniu 1914 został dowódcą patrolu w 2.plutonie oddzia
łu W. BelinyPrażmowskiego. 24 VIII 1915 ciężko ranny pod Raśną koło 
Wysokiego Litewskiego. W listopadzie 1918 r. wziął udział w tworzeniu 
7. Pułku Ułanów Lubelskich. Podczas walk z Armią Czerwoną służył  
w I Brygadzie Jazdy jako oficer sztabu (1920). W latach 19271928 był 
komendantem Szkoły Podoficerów Zawodowych KOP w Niewirkowie.  
W stopniu ppłk został 3 VIII 1931 r. dowódcą 3.psk., w 1935 powrócił 
do pułku tym razem jako pułkownik i dowódca. Podczas wojny obronnej 

26 VIII 1939 r. powołany na zastęp
cę dowódcy 10.BKZmot. Po prze
dostaniu się do Francji, a następnie 
do Anglii, był od jesieni 1941 r. in
spektorem pociągów pancernych,  
a w sierpniu 1943 r. dowódcą Cen
trum Wyszkolenia Broni Pancernych 
i Technicznych PSZ na Zachodzie. 
Zmarł 9 IV 1963 r. w Londynie.  
Odznaczony Orderem VM, Polonia 
Restituta, KN, czterokrotnie Krzy
żem Walecznych.

LEGIONISTA OFIARĄ  
ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Teofil Dąbrowski urodził się 4 I 1896 w Międzyrzecu Podl., jako  
syn Seweryna i Marii z Kozłowskich. Szkołę powszechną i 6 klas szkoły 
średniej ukończył w Sosnowcu. W okresie 19121914 był członkiem 
Drużyn Strzeleckich. Żołnierz 1 pp I Brygady Legionów Polskich. 
Ciężko ranny w bitwie pod Jastkowem koło Lublina w 1915 r. Za boha
terską postawę został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Od 1918 r. 
w WP, służył w 2 pp Leg. Po wojnie służył w 30 pp. Od 1 VII 1938 r. był 
dowódcą baonu KOP „Krasne”. W wojnie obronnej w 1939 r. był do
wódcą II baonu 207 pp rez. Zmobilizowany przez KOP „Wilejka”.  

W nieznanych okolicznościach do
stał się do niewoli i został osadzo
ny w obozie w Starobielsku. Zamor
dowany przez Rosjan w Charkowie 
(lista NKWD poz. 960). Odzna
czony: VM 5 kl.(1922), Krzyżem 
Niepodległości, trzykrotnie Krzy
żem Walecznych, Złotym Krzyżem 
Zasługi, oraz Medalem Pamiątko
wym za Wojnę 19181921 i Meda
lem Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości.

KOMENDANT GŁÓWNY  
ZWIĄZKU STRZELECKIEGO
Kazimierz Kierzkowski, ps. „Kazimierz I”, „Prezes” urodził się 10 VIII 
1890 r. w Międzyrzecu Podl. jako syn Leonarda i Marii. Był studentem 
Politechniki we Lwowie, studiował także w Genewie. W sierpniu 1914 r. 
zgłosił się do oddziałów strzeleckich w Krakowie. Służył w 1. pp Legio-
nów Polskich. W 1916 r. porucznik został odkomenderowany do POW 
na stanowisko komendanta Okręgu Zagłębie. W 1918 r. przyjęty został 
do Wojska Polskiego. W sierpniu 1921 r. zajmował stanowisko szefa Wy
działu Wywiadowczego Oddziału II Informacyjnego Sztabu Generalnego 
WP. W latach 19231929 był komendantem głównym Związku Strzelec
kiego. Poseł na Sejm RP w latach 1928 – 1930 z listy BBWR. Podczas 
wojny 20 IX 1939 r. w Krakowie założył Organizację Orła Białego. W la
tach 19401941 był szefem Biura Informacji i Propagandy Komendy Ob
szaru ZWZ KrakówGórny Śląsk. Nazwisko Kierzkowskiego znalazło się na 
liście proskrypcyjnej, obejmującej osoby przeznaczone przez Niemców 

do akcji eliminacji warstwy przy
wódczej i inteligencji. Major został 
aresztowany 15 VII 1941 r. i skiero
wany do niemieckiego obozu zagła
dy AuschwitzBirkenau, gdzie został 
zamordowany w lipcu 1942 r. Od
znaczony za działalność w Legio
nach Orderem Virtuti Militari V kl. 
(1921) oraz Krzyżem Niepodległo
ści z Mieczami.
Syn Kierzkowskiego, Marek, był 
żołnierzem AK, uczestniczył w Po
wstaniu Warszawskim. Zaginął  
w czasie transportu z kompleksu 
niemieckich obozów koncentracyj
nych AuschwitzBirkenau do MauthausenGusen. 

Szczepan Kalinowski – Towarzystwo Przyjaciół Nauk
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10 listopada upływa termin wniesienia kolejnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W grud-
niu rozpoczynamy tzw. okres zimowy, w czasie którego zbiórka popiołu będzie prowadzona w drugi i czwar-
ty czwartek miesiąca. W okresie zimowym odpady zielone i kuchenne odpady biodegradowalne nie będą od-
bierane w sposób selektywny, dlatego należy je wrzucać do odpadów zmieszanych

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
z zABUDOWY jEDNORODzINNEjW LISTOPADzIE I GRUDNIU 2015 R.

RODzAj ODPADU
I REjON MIASTA II REjON MIASTA

Listopad Grudzień Listopad Grudzień

zMIESzANE 
ODPADY KOMUNALNE

04.11.2015 r.
18.11.2015 r.

02.12.2015 r.
16.12.2015 r.

10.11.2015 r.
(za 11.11.2015 r.)
25.11.2015 r.

09.12.2015 r. 
23.12.2015 r.

MAKULATURA

03.11.2015 r.
17.11.2015 r.

01.12.2015 r.
15.12.2015 r.

10.11.2015 r.
24.11.2015 r.

08.12.2015 r.
22.12.2015 r.

TWORzYWA SzTUCzNE, 
OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE, 
DROBNE METALE

SzKŁO OPAKOWANIOWE

ODPADY zIELONE  
I KUCHENNE ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

12.11.2015 r.
26.11.2015 r.

–
12.11.2015 r.
26.11.2015 r.

–

POPIÓŁ 05.11.2015 r.
10.12.2015 r.
24.12.2015 r. 05.11.2015 r. 10.12.2015 r.

24.12.2015 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 3726239.

Zmiana w harmonogramie  
odbioru odpadów
W związku ze Świętem Niepodległości (11 listopada) zbiórka odpa-
dów zmieszanych w II Rejonie Miasta odbędzie się 10 listopada. 
Tego dnia również przeprowadzona będzie zbiórka odpadów selek-
tywnych. 

W związku z tym mieszkańcy tej części miasta powinni wystawić także 
odpady zbierane selektywnie i odpady zmieszane. Przypominamy o obo
wiązku wystawiania worków/pojemników z odpadami w miejsce ogól
nodostępne przed bramę posesji w dniu zbiórki przed godziną 7:00. 

Nowa lokalizacja PSZOK
Od listopada 2015 r. zmieniła się lokalizacja jednego z Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-ów, 
działających na terenie Międzyrzeca Podlaskiego.

PSZOK znajdujący się przy ul. Ks. Adolfa Pleszczyńskiego przeniesiony 
został na teren bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  w Między
rzecu Podlaskim, przy ul. Brzeskiej 102. Terminy oraz godziny funkcjo
nowania punktu pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje na temat PSZOKów można uzyskać na stronie 
www.miedzyrzec.pl oraz pod numerem tel. 83 372 62 39.
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