
 

 

 



ROZMOWA  Z  TERESĄ  MNIEDŁO  PRZEWODNICZĄCĄ   

MIEJSKIEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ  W  MIĘDZYLESIU 

 

 

Kto powołuje Miejską Komisję Wyborczą i kto może zostać jej członkiem ? 

Terytorialne Komisje Wyborcze, w tym również i miejskie powołuje Komisarz 

Wyborczy. Członkiem komisji może zostać wyborca zgłoszony przez pełnomocników 

wyborczych partii i komitetów wyborczych 

Na czym polegała praca Miejskiej Komisji Wyborczej ? 

Naszym celem było wykonanie zadań wyborczych na obszarze Gminy Międzylesie. 

Czyli rejestrowanie kandydatów na radnych i burmistrza, zarządzenie druków obwieszczeń i 

kart wyborczych, powołanie komisji obwodowych, ustalenie wyników głosowań i przesłanie 

wyników wyborów Komisarzowi Wyborczemu 

Kto może być mężem zaufania w wyborach samorządowych? 

Może to być osoba, którą zgłosi pełnomocnik wyborczy, wydając jej odpowiednie 

zaświadczenie 

Czy wszystkie komitety wyborcze delegowały do lokali wyborczych swoich mężów 

zaufania ? 

Mężowie zaufania byli delegowani tylko w drugiej turze wyborów, przez jeden z 

komitetów wyborczych. Dodam, że nie wnieśli żadnych uwag, skarg czy protestów na prace 

obwodowych komisji wyborczych 

Jak pani ocenia sprawność liczenia głosów w komisjach obwodowych ? 

Uważam, że szczególnie trudną była pierwsza tura wyborów. Cztery rodzaje kart do 

głosowania, mogły wpływać na szybkość liczenia głosów. Najważniejsza była jednak 

dokładność, dlatego obwodowe komisje sporządzały protokoły dopiero wtedy gdy były pewne 



prawidłowości obliczeń. Ostatni protokół otrzymaliśmy 17 listopada br. o godzinie 6.00 rano.  

Pracę komisji obwodowych oceniam bardzo dobrze 

Czy wiele protokołów z komisji obwodowych zawierało błędy ? 

Nie stwierdziliśmy błędów w żadnym z protokołów. W jednym przypadku, w „raporcie 

ostrzeżeń” opisano niedokładnie przyczynę nieważności głosów 

Czy komisja oprócz korzystania z systemu informatycznego także ręcznie zliczała dane z 

protokołów, które otrzymała od komisji obwodowych ? 

Tak. Sporządziliśmy ręcznie protokół wyborów na burmistrza, gdyż Kodeks Wyborczy 

nakładał na nas obowiązek jak najszybszego przeliczenia głosów i ogłoszenia wyników 

wyborów na burmistrza. Sprawdziliśmy również ręcznie prawidłowość wyliczeń w naszych 

zestawieniach i protokołach, sporządzonych elektronicznie. Obawialiśmy się, że mogły 

wystąpić błędy w systemie 

Jak pani ocenia funkcjonowanie systemu informatycznego w pierwszej turze wyborów? 

Nie jestem informatykiem, ale widziałam jak trudno było dokonać transmisji danych i 

ile prób podejmował obsługujący program operator, by uzyskać pozytywny wynik pracy. 

Program niestety utrudniał szybkie ogłoszenie wyników wyborów 

Kiedy komisja przekazała ostateczne wyniki głosowania w pierwszej turze do 

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu ? 

17 listopada br. przesłaliśmy wszystkie protokoły w formie elektronicznej. Wydruk był 

możliwy dopiero 18 listopada. Protokoły po ręcznym sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 

komisję zostały zawiezione do Wałbrzycha 

Czy w drugiej turze wyborów system „spisywał” się lepiej niż w pierwszej ? 

Tym razem nie było większych problemów, ale i głosowanie było prostsze… 

Jak czuła się przewodnicząca komisji wręczając zaświadczenia radnym oraz 

burmistrzowi ? 

Byłam usatysfakcjonowana. Myślę, że uczestniczyłam w czymś ważnym. Mam nadzieję 

że wszyscy, którzy zostali wybrani nie zawiodą swoich wyborców i mieszkańców gminy 

Czy chciałaby pani coś dodać na zakończenie naszej rozmowy ? 

Chciałabym podziękować wszystkim członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, 

oraz koleżankom i kolegom z Miejskiej Komisji Wyborczej, za ich pracę i zaangażowanie w 

przeprowadzeniu wyborów 

 

Dziękuję za rozmowę 



                   
 

I SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 

 
1 grudnia br. odbyła się I sesja Rady 

Miejskiej Międzylesia. Nowi radni złożyli 

ślubowanie. Nastąpił wybór przewodniczącego 

i zastępcy przewodniczącego Rady. Na 

przewodniczącego został zgłoszony Jerzy 

Marcinek (jego kandydaturę zgłosił Adam 

Polański), a kandydat wyraził zgodę na 

kandydowanie i Janina Mokra (jej kandydaturę 

zgłosił Krzysztof Rusinek), lecz kandydatka 

nie wyraziła zgody na kandydowanie z 

przyczyn rodzinnych. Jerzy Marcinek został 

wybrany przewodniczącym Rady (10 głosów 

"za", 4 głosy "przeciw" i 1 głos nieważny). Na 

zastępcę zgłoszona została kandydatura Janiny 

Mokrej, która tym razem wyraziła zgodę na 

kandydowanie. Otrzymała 15 głosów i została 

zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Międzylesiu. 

 

II  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ  

W  MIĘDZYLESIU 

 

8 grudnia 2014 r. odbyła się II sesja RM 

Międzylesia, w porządku obrad znalazły się m. 

innymi następujące punkty:  

1.Wręczenie burmistrzowi przez 

przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej 

zaświadczenia o wyborze. 

2.Ślubowanie burmistrza Miasta i Gminy 

Międzylesie. 

3.Wystąpienie burmistrza. 

4.Podjęcie uchwał w sprawach: 

1/ powołania składów osobowych stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

      2/ powołania skarbnika MiG Międzylesie. 

 

 

* na skarbnika powołana została Agata 

Ziental 

* składy osobowe komisji Rady Miejskiej  

kadencji 2014-2018 : 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego 

1/ Harasiński Mariusz - przewodniczący 

2/Smoleń Krzysztof 

3/Płaziak Małgorzata 

4/Borodzicz Zbigniew – z-ca 

przewodniczacego 

5/Gliński Józef 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa  

i  Ochrony Środowiska 

1/Dragan Krystyna  

 z-ca przewodniczącego 

2/ Rusinek Krzysztof - przewodniczący 

https://www.facebook.com/krzysztof.rusinek.54


                   
 
3/Jaworecka Anna 

4/Mendel Władysław 

5/Szura Stanisław 

Komisja Spraw Bytowych  

i Bezpieczeństwa 

1/ Rudalska Barbara - przewodnicząca 

2/Polański Adam 

3/ Dudek Andrzej 

4/Smoleń Krzysztof  

z-ca przewodniczącego 

5/Płaziak Małgorzata 

Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury 

1/Polański Adam – przewodniczący 

2/ Szura Stanisław 

    z-ca przewodniczącego 

3/Rudalska Barbara 

4/Mendel Władysław 

5/Gliński Józef 

Komisja Rewizyjna 

1/ Dudek Andrzej – przewodniczący 

2/ Rusinek Krzysztof 

3/Jaworecka Anna 

4/Dragan Krystyna 

5/Harasiński Mariusz  

z-ca przewodniczącego 

6/Borodzicz Zbigniew 

Więcej informacji z obu sesji w zakładce BIP 

na stronie www.miedzylesie.pl – Rada 

Miejska. 

 
Mikroprojekt „Międzyleskie Tradycje Bożonarodzeniowe” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-

2013„Przekraczamy granice” 

OJ DZIAŁO SIĘ, DZIAŁO W 

GMINIE MIĘDZYLESIE 

 

Po raz pierwszy przy współudziale 

partnera czeskiego zorganizowano w 

Międzylesiu 6 grudnia 2014 r. Kiermasz 

Adwentowy pn. „Międzyleska Choinka.” 

Świąteczną atmosferę zapewniły liczne 

atrakcję. Mimo niesprzyjającej aury, atmosferę 

rozgrzewał świąteczny nastrój panujący w tym 

dniu. Imprezę tradycyjnie rozpoczął burmistrz 

Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak.  

 

 

W atmosferze oczekiwania na Święta 

Bożego Narodzenia, przy dźwiękach kolęd i 

pastorałek mieszkańcy gminy oraz Goście 

mogli zrobić przedświąteczne zakupy m.in. 

można było zakupić przyozdobione swoim 



                   
 
rękodziełem choinki, mnóstwo stroików, 

kolorowych bombek, pachnących przyprawami 

pierników oraz przepyszne ciasta. Można było 

skonsumować potrawy, nie zabrakło kuchni 

wigilijnej zarówno polskiej jak czeskiej.  

 

 

Organizatorzy imprezy zapewnili 

stanowiska handlowe (budki wystawiennicze), 

gdzie każdy z pewnością znalazł coś dla siebie. 

Było dużo towarów przydatnych w okresie 

świątecznym, takich jak: choinki, ozdoby 

świąteczne, słodycze, zabawki, upominki, 

jemioły, itp.  

W części artystycznej można było 

obejrzeć występy dzieci i młodzieży, m.in. z 

Mateřská škola Moravská, Králíkyâ, 

Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu, 

Zespołu Szkół w Międzylesiu, nie zabrakło 

również grupy GPS prowadzonej przez ks. 

Roberta Krupę. Pojawili się również starsi  

uczestnicy, wykonując pastorałki i kolędy, 

m.in. chór Międzylesianie, a także orkiestra 

dęta  Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Międzylesiu dała swój popis. 

Główną atrakcją Kiermaszu 

Adwentowego była szopka betlejemska z 

żywymi zwierzętami i świętą rodziną. Nie 

zabrakło również Krakowskiego Teatru 

Ulicznego przedstawiającego paradę na 

szczudłach. W trakcie imprezy rozstrzygnięty 

został konkurs na "Najładniejszą choinkę." 

Konkurs ogłoszony był z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem, w dwóch kategoriach: 

pierwsza: rady sołeckie i stowarzyszenia z 

Polski i Czech, miejsca przedstawiają się 

następująco: 

1 miejsce – SOŁECTWO POTOCZEK 

2 miejsce – SOŁECTWO GOWORÓW 

3 miejsce – SOŁECTWO SZKLARNIA 

druga: szkoły, domy dziecka, domy  kultury z 

Polski i Czech. 

1 miejsce – ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

PRAKTICKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

SPECIÁLNÍ KRÁLÍKYÂ�� 

2 miejsce – ZESPÓŁ SZKÓŁ W 

MIĘDZYLESIU 

3 miejsce – SAMORZĄDOWE 

PRZEDSZKOLE W MIĘDZYLESIU 

A wśród wszystkich bezpośrednich 

uczestników projektu zostały rozlosowane 

nagrody zakupione w ramach projektu, a także 

ofiarowane przez darczyńców  

 

Na inaugurację świątecznego 

oświetlenia, która odbyła się na rynku przed 

Urzędem Miasta i Gminy Międzylesie, 

mieszkańcy przyszli całymi rodzinami. To 

kolejny etap Kiermaszu Adwentowego robiący 

na uczestnikach wielkie wrażenie. Po 

wspólnym „odpaleniu” choinki w rynku, 



                   
 
rozbłysły, nadając niepowtarzalny koloryt w 

mieście wszystkie iluminacje świąteczne.  

Kolejny weekend to polsko-czeska 

Harcerska Wyprawa Wiedeńska po 

Betlejemskie Światełko Pokoju.  

 

13 grudnia 2014 r. Światło Pokoju 

zapalone zostało w Grocie Narodzenia 

Chrystusa. Co roku według tradycji jest 

przywożone z Betlejem do Wiednia, gdzie w 

katedrze podczas uroczystości ekumenicznej 

przekazywane jest skautom z sąsiednich 

krajów. Akcja obejmuje prawie całą Europę. 

Harcerze z Polski oraz Skauci z Czech, a także 

przedstawiciele innych Krajów Unii 

Europejskiej, którzy uczestniczą w 

uroczystości zabierają Światełko do swoich 

krajów. 

 

 Sztafeta trafia do zakątków całej 

Europy. W ramach projektu po światełko 

wybrało się 27 osób, w tym 8 Skautów z 

Czech. 

 

 

********************************** 

Zapraszamy na koncert noworoczny 

Orkiestry Dętej OSP Międzylesie. 

28 grudnia (niedziela) godz. 13.00 

na placu Wolności w Międzylesiu 

 
 

********************************** 

POKAZ SZTUCZNYCH OGNI W 

SYLWESTRA ODBĘDZIE SIĘ NA 

RYNKU W MIĘDZYLESIU  

1  STYCZNIA  2015 O GODZ 0.01  

********************************** 

VI DOROCZNY KONGRES 

ODNOWY WSI 

W dniach 6-7 grudnia  br. w 

Piechowicach k/Jeleniej Góry, odbył się VI 

Doroczny Kongres Odnowy Wsi. Liderzy, 

członkowie grup odnowy wsi, 

burmistrzowie, koordynatorzy, osoby 

„pozytywnie zakręcone”,  zaangażowane w 

 Odnowę Dolnośląskiej Wsi spotkali się, 

aby podsumować działania realizowane w 

roku 2014. Gminę Międzylesie 

reprezentowali: koordynator Wiesława 

Szyrszeń, przedstawiciele wsi: Długopole 

Górne – Krystyna Dragan, Roztoki – 

Dorota Zrabska, Smreczynę – Janusz 

Bańkowski.   

Aktywizacja, integracja ekonomia i 

społeczna na obszarach wiejskich, czy 

funkcjonowanie wsi tematycznych – to 

tematy Kongresu. A oto zaprezentowane 

referaty/prezentacje: Nowy Pozytywizm. 

Technologie informacyjne i "świeża krew" 

- nowy impuls dla rozwoju wsi – 

Laboratorium Aktywności Społecznej oraz 

Stowarzyszenie Wolimierz; „Kolorowy 

świat świadomego seniora" – projekt 



                   
 

zrealizowany przez Stowarzyszenie 

„Przystań Mościsko" i gminę Dzierżoniów, 

w ramach programu na rzecz aktywności 

społecznej osób starszych (ASOS);  

 

Inicjatywa lokalna – jako instrument 

wsparcia społeczności lokalnych na 

przykładzie gminy Dzierżoniów; "Wioska 

Tematyczna – sposób na rozwój 

aktywizacji, integracji i ekonomii 

społecznej na obszarach wiejskich” - 

prezentacja dotychczasowych działań 

stowarzyszenia „Pogrodzie dla 

Przyszłości” i jego współpracy z lokalnym 

samorządem. Tworzenie miejscowości 

tematycznych na Warmii i Mazurach ich 

sieciowanie jako wzmocnienie i wzajemna 

współpraca – Partnerstwo Miejscowości 

Tematycznych Warmii i Mazur „Miejsca z 

Duszą”"; EKOMUZEA - pomysł na rozwój 

społeczno-ekonomiczny okolicy, w 

oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i 

kulturowo-historyczne – Fundacja 

Bieszczadzka. 

ZESPÓŁ „RÓŻA” W RADIU 

WROCŁAW 

 

Zespół "Róża" z Różanki w 

niedzielę 23 listopada nagrał swoją drugą 

płytę w Polskim Radiu Wrocław. Zespół, 

który funkcjonuje nieprzerwanie już od 10. 

lat, jak stwierdziła prowadząca audycję 

Dolnośląska Lista Przebojów Ludowych 

Pani Małgorzata Majeran-Kokot, po raz 

pierwszy w historii osiągnął drugi już 

sukces zakończony nagraniem płyty. 

    

 Nagrana i wydana płyta miejmy 

nadzieję, będzie dla sympatyków i fanów 

tego typu muzyki dobrym prezentem pod 

choinkę. Przypomnijmy, że zespół tworzą 

prawie w całości (poza Panem Józefem - 

akordeonistą) mieszkańcy wsi Różanka.   

Gratulujemy ! 

HIP HOP NIGHT EDYCJA 2 

MIĘDZYLESIE 

 

6 grudnia to wyjątkowy dzień dla 

każdego z nas, w szczególności dla 

najmłodszych. Tym bardziej dla tych z 

Domów Dziecka, bo przecież wszystkie dzieci 

pragną dostać prezent od Świętego Mikołaja. 

Dlatego właśnie 6 grudnia o godzinie 17:00 w 

Międzylesiu odbył się koncert HIP HOP 

NIGHT 2, z którego dochód przekazany został 

na rzecz dzieci z Domu Dziecka w 

Domaszkowie.   



                   
 
Tego dnia gościliśmy na scenie w MGOK  

młodych raperów i ekipy z całej Polski, które 

jednocząc się po raz drugi, zaprezentowały 

swoją twórczość, aby w ten sposób 

pomóc dzieciom, które na to 

zasługują. Organizatorzy w trakcie koncertu 

przygotowali mnóstwo atrakcji, między 

innymi:  pokaz breakdance, występ beatbox, 

oraz licytacja ubrań i gadżetów podarowanych 

przez sponsorów… jednym słowem – 

niesamowita impreza, o której nie sposób 

zapomnieć. To przykład jak młodzież, którą 

łączy wspólna pasja, potrafi jednoczyć się w 

wspólnej sprawie.  Dlaczego warto o tym 

mówić? Ponieważ nie każdy jest w stanie 

porwać się na taki gest, i zorganizować coś 

takiego. Łukasz „Mnihu” Czesnołowicz wraz z 

swoją ekipą organizatorów (Marcinem 

Kasperowiczem z Dolnika, Pawłem 

Jafernikiem z Kórnika, Aleksandrą „Elzet” z 

Lądka, Olą Kubik i Rafałem Piekarskim z 

Głuchołaz, Brygidą Wiechetek z Kudowy 

Zdrój oraz Klaudią Wizimirską i Bartkiem 

Jurkiewiczem pseud. Prezes KRO) przy 

współpracy z gminą oraz pubem Dejavu, 

stanęli na wysokości zadania. Mimo iż publika 

w tym czasie im zbyt nie dopisała zebrali w 

sumie 830 zł ze sprzedaży biletów i gadżetów 

podczas imprezy.   

     

 

To już drugi koncert zorganizowany w celach 

charytatywnych przez organizatorów imprezy, 

ale i nie ostatni. Pierwsza edycja odbyła się w 

Kłodzku na rzecz Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Kłodzku. Założeniem twórców 

Hip Hop Night jest organizowanie koncertów 

w całej Polsce, za każdym razem w innym 

mieście, w celu wspierania lokalnych 

placówek wychowawczych. Chcemy 

podziękować serdecznie wszystkim którzy 

zaangażowali się w przygotowania do  imprezy 

oraz jej przebieg, organizatorom, sprawującym 

patronat, sponsorom, gminie, pracownikom 

ośrodka kultury oraz właścicielom Dejavu jak i 

samym przybyłym na imprezę. Pół roku temu 

powstał projekt, który mamy nadzieje – 

zaowocuje na wyższą skalę, postaramy się aby 

tak było, ponieważ z odrobiną wiary w sobie, 

zapału i pasji można zrobić bardzo wiele i 

dzielić się tym z innymi. Jeśli chodzi o sam 

przebieg imprezy pod względem publiki 

hmm… cel był szczytny,  kto mógł spełnić 

marzenia dzieciaków z domu dziecka przybył 

na imprezę,  jednakże hasło: „tu nic się nie 

dzieje a szkoda” – traci sens, bo są wśród nas 

osoby dobrej woli które zamiast stać obok 

potrafią przyjść wspomóc szczytny cel. Oby 

nas było coraz więcej.  

SZKOLENIE  DLA  

STRAŻAKÓW 

W dniach 05.12.2014 r. – 20.12.2014 r.  

w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w 

Bystrzycy Kłodzkiej odbywa się szkolenie 

kierowców – konserwatorów sprzętu 

ratowniczego OSP zorganizowane przez 

Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Kłodzku w szkoleniu uczestniczy 

sześciu strażaków OSP z terenu Gminy 

Międzylesie. 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

INFORMACJA DLA 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY  

W „Domku Tkaczy” przy ul. 

Sobieskiego 2 (tam, gdzie PZU), w każdy 

wtorek o godzinie 18.00 odbywają się 

spotkania Grupy Mityngowej AA 

„Wsparcie”, służącej pomocą osobom z 

problemem alkoholowym, a także 

członkom ich rodzin. 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I  ICH RODZIN 

 

W każdy pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca w „Domku 

Tkaczy” przy ul. Sobieskiego 2 (tam, gdzie 

było PZU), pan Zbigniew Chrapczyński 

przyjmuje w punkcie konsultacyjnym 

potrzebujące pomocy osoby uzależnione, a 

także członków rodzin osób uzależnionych 

szukających pomocy w rozwiązaniu 

istotnych spraw rodzinnych.  

 

DNI PRZYJĘĆ  W  NAJBLIŻSZYCH  

MIESIĄCACH 

(OD GODZ. 12.00 DO 14.00) 

05.01.2015*19.01.2015  

POMOC BEZPŁATNA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

 

 

 

 



                   
 

 

 

 



                   
 

 

 

 



                   
 

 

 

 



                   
 

 

 

 



                   
 

 

 

 



                   
 

 

 

 


