
 

 

 



ROZMOWA Z ALICJĄ JAKUBCZAK ODCHODZĄCĄ NA 
EMERYTURĘ WIELOLETNIĄ NAUCZYCIELKĄ I DYREKTORKĄ 

ZESPAŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE 

Po 41. latach pracy zawodowej, w tym 13. na stanowisku  dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie przechodzi na emeryturę  dyrektor 
Alicja Jakubczak…  

Dużo się tych lat uzbierało. Czy rozpoczynając w roku 1981pracę w szkole znała pani 
powiedzenie „bodajbyś  cudze dzieci uczył” i czy nie mówiono pani,  że „nie ma nic gorszego 
niż praca nauczyciela”. Pytam bo wielość lat przepracowanych w szkole wskazuje, ze nie 
wzięła  pani sobie do serca tych „przestróg”… 

Tak naprawdę, to przepracowałam 42 lata. Rok pracowałam jako wychowawca w „ Caritasie” w 
Domaszkowie.  Praca nauczyciela jest bardzo trudna, nie sadziłam, że tyle przepracuję. Zawsze 
starałam się  traktować swoją pracę jako możliwość przekazywania wiedzy i wychowywania 
swoich uczniów. Moi uczniowie okazywali mi szacunek, bo ja ich też szanowałam.  Myślę, że to 
zdecydowało o długości mojej pracy. Zawsze  byłam nauczycielem , dyrektor to tylko funkcja. 
Nigdy nie zrezygnowałam z nauczania historii, która jest moją pasją. Nigdy nie interesowała mnie 
opcja polityczna, która rządzi, tylko rzetelne przekazywanie wiedzy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nie mogę nie zadać pytania o początki, o to, czy były już we  wczesnych  latach pani życia 
jakieś przesłanki, które zapowiadały wybór przyszłego zawodu, podjęcia przez panią 
decyzji: „będę nauczycielką”? 

Zawsze chciałam być nauczycielem, odczuwał to mój brat, który był moim uczniem podczas 
zabawy. Bywałam surowym nauczycielem dla niego. 

Czy są takie decyzje, takie etapy w pracy oświatowej, których pani żałuje, które uważa za 
„stracony czas”  

Nigdy niczego nie żałowałam podczas swojej pracy, może tylko tego,  że nie mogłam mieć wpływu 
na wybór form edukacji.  

Jak w trakcie pani kariery zawodowej zmieniła się edukacja w Polsce? Czy pamięta pani 
swoje początki, swoją pierwszą przeprowadzoną lekcję?   

Rozpoczęłam pracę w szkole w Długopolu Górnym, przydzielono mi oddział zerowy, 
wychowanie fizyczne z chłopcami i przysposobienie obronne. Moi uczniowie byli ode mnie 
młodsi kilka lat. Bardzo się starałam i uczyłam w domu aby się nie ośmieszyć. Kiedyś nie było 
istotne, co nauczyciel skończył. Uczył wszystkiego. Podczas swojej pracy wielokrotnie 
realizowałam pomysły na edukację. Najpierw  osiem klas szkoły podstawowej, potem sześć i 
gimnazjum i znowu osiem. Denerwowało mnie to, że sprawdzony model nauczania zastępowano 
nowym, bo zmieniała się opcja rządząca. 

 

Co doradziłaby pani nauczycielom, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze zawodowe 
kroki? Jak powinni sobie radzić z wyzwaniami, które czekają na nich na początku 
nauczycielskiej drogi?  



Myślę, że najważniejsze to kochać to, co się robi. Żadna praca bez oddania nie przynosi  efektów. 
Jeśli ktoś nie miał pomysłu na życie i został nauczycielem bez powołania, to powinien 
zrezygnować. Każdy nauczyciel powinien być otwarty na ucznia, słuchać, co ma do powiedzenia, 
wtedy przetrwa. 

Jaka jest współczesna rola nauczyciela? Czy powinien poszukiwać własnych sposobów na 
dotarcie do uczniów, czy trzymać się ustalonych ram? 

Każdy nauczyciel powinien być sobą, nie ma złotego środka na sukces. Dotrze do uczniów jeśli 
będzie autentyczny i nie będzie się bał przyznać  się do błędów. 

Czy ciągłe kształcenie się nauczyciela jest ważne w tym zawodzie? 

Nie można być nauczycielem bez ciągłego kształcenia. Tylko ciągłe zdobywanie wiedzy 
gwarantuje sukcesy w pracy. 

Rok 2009. Zostaje pani dyrektorem szkoły… Co z pierwszych lat zdobywania doświadczeń 
w roli kierownika placówki oświatowo-wychowawczej chciałaby pani dziś przywołać? 
Pamięta pani moment w którym zaproponowano pani „dyrektorowanie” niemałej placówce 
? 

Na pewno było mi łatwiej, bo od 2006 roku byłam wicedyrektorem i wiedziałam na co się 
decyduję. Miałam jednak obawy, jak ogarnę trzy budynki i trzy placówki oświatowe: przedszkole, 
szkołę podstawową i gimnazjum. Wcześniej każda z tej placówki miała odrębnego dyrektora. Do 
kandydowania na to stanowisko namówiła mnie pani Sornat, uważała, że dam sobie radę. 
Podjęłam wiele  decyzji, ale najbardziej cieszy mnie stworzenie możliwości uczęszczania uczniów 
na etykę. 

A teraz pora na pytanie. Kto po pani przejmie  szkołę ? 

Pan burmistrz powierzy stanowisko dyrektora Zespołu pani Małgorzacie Pokorze na dziesięć 
miesięcy. Konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia, nie było chętnych z Zespołu (co było dla mnie 
zaskoczeniem)  

Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Może kilka zdań od siebie… 

Zostawiam szkołę doskonale wyposażoną, w każdej sali jest monitor interaktywny, dzieci podczas 
zajęć świetlicowych mogą bawić się na „magicznym dywanie” i korzystać z drukarki 3D, 
przedszkole wyposażone jest w tablice interaktywne w każdej sali, ma też „magiczny dywan”. 
Moje sukcesy to praca całego zespołu ludzi oddanych tej placówce za co gorąco im dziękuję. 

I – na koniec naszej rozmowy, ma pani, jeśli tak – to czy może nam zdradzić – plan na 
„życie po”, czyli po przejściu na emeryturę?  

Po przejściu na emeryturę będę odpoczywać i czytać książki. Będę miała więcej czasu  na 
spotkania z wnukami.              

  Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego najlepszego 

 

 



 
 

28 CZERWCA 2022 R. 
ODBYŁA  SIĘ W TRYBIE 

STACJONARNYM 
L SESJA RADY MIEJSKIEJ W 

MIĘDZYLESIU 
W PROPONOWANYM 
PORZĄDKU OBRAD 

ZNALAZŁO SIĘ PODJĘCIE 
UCHWAŁ W SPRAWACH : 

 
1/udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Międzylesie wotum zaufania 
2/zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za rok 2021.                 
3/absolutorium dla Burmistrza Miasta i 
Gminy Międzylesie za rok 2021. 
4/zmian w budżecie gminy za rok 2022. 
5/ zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2020 
Rady Miejskiej w Międzylesiu z  dnia 18 
grudnia 2020 roku w spr. przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzylesie. 
6/przeznaczenia do sprzedaży działki nr 
137/13 – obręb Pisary. 
7/przeznaczenia do sprzedaży działki nr 
30/5 i 87/2 – obręb Dolnik. 
8przeznaczenia do sprzedaży działki nr 
60/10 – obręb Goworów. 
9/przeznaczenia do sprzedaży działki nr 
244/2 i 244/1 – obręb Niemojów 
10/przeznaczenia do sprzedaży działki nr 
330/6 – obręb Długopole Górne.    
11/przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie Gajnik – część wschodnia. 

12/przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie Nowa Wieś, działka nr ewid. 110/3. 
13/przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego 
obrębie Smreczyna, działka nr ewid.85/8 i 
85/9. 

       Art.  20, 1b ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) 
Obrady rady gminy są transmitowane i 
utrwalane za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania 
obrad są udostępniane w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej gminy oraz w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

Zainteresowanych  przebiegiem  
sesji  zapraszamy  jak  zwykle  na  stronę 
www.miedzylesie.pl  gdzie w katalogu BIP 
po otwarciu zakładki  Rada Miejska  
zapoznać się  można z protokółem z 
obrad 
 

CZESKI EXPRES 

 

Emocje i para opadły po sobotniej 
niesamowitej podróży w której udział 
wzięło prawie 500 osób. Pragniemy dziś 
wszystkim zaangażowanym w organizację 
pociągu serdecznie podziękować za to 
pomoc w organizacji tego wydarzenia. 
Przede wszystkim Muzeum starých stroju w 
Zamberku oraz województwu 

http://www.miedzylesie.pl/


Pardubickiemu oraz polskim samorządom 
na trasie pociągu ( Międzylesie, Bystrzyca 
Kłodzka, Kamieniec Ząbkowicki, 
Ząbkowice Śląskie, Dzierżoniów, 
Świdnica, Jaworzyna Śląska).  

 

 

 

Znakomita organizacja przejazdu udała się 
dzięki przewoźnikom po stronie polskiej 
CARGO Master oraz czeskiej MBM Rail 
oraz transport wagonów polskich na granicę 
dzięki firmie Alza. Pociąg prowadzony 
przez parowóz 555.0153 z z Ústí nad Orlicí 
przez Letohrad i Dolní Lipkę przekroczył 
granicę przez Lichkov i Międzylesie, w 
Polsce przejechał przez Bystrzycę Kłodzką, 
Ząbkowice Śląskie, Kamieniec 
Ząbkowicki, Dzierżoniów i Świdnicę i 

dotarł do Jaworzyny Śląskiej. Pasażerowie 
pociągu dzięki znakomitej organizacji 
samorządów mogli zwiedzać poszczególne 
miasta z przewodnikami, a jednostki OSP 
zapewniły wodę do parowozu.  

Przejazd realizowany był w ramach 
projektu „Wyjazdy parowe przez 
granicę czesko – polską”, na który 
planowane jest zabezpieczenie 
dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Euroregionu Glancensis.  

Pociąg cieszył się wielką popularnością 
zarówno wśród pasażerów, jak również 
fotografów śledzących jego przejazd na 
kolejowych szlakach Dolny Śląsk. Efektem 
realizacji tego pociągu promocyjnego było 
również zacieśnienie współpracy między 
partnerami z Czech i Polski. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
realizacji tego przedsięwzięcia.Już teraz 
możemy zapowiedzieć Czeski Express 3 
września oraz wycieczkę amerykańskim 
schoolbusem z Jaworzyny Śląskiej 17 
września na Dni Otwarte Muzeum starých 
stroju w Zamberku. 

Art. Muzeum Kolejnictwa na Śląsku 

BURMISTRZ INFORMUJE… 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 
informuje, że w ramach przetargu na 
zadanie „Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne w gminie 
Międzylesie”, jako najkorzystniejsza 
została wybrana oferta firmy 
ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8 z 
Wrocławia z wartością oferty 1.670.914,66 
zł. Termin realizacji inwestycji do 16 
grudnia 2022 r. Zadanie jest dofinansowane 
w 75 % w ramach projektu 
„Energooszczędne oświetlenie uliczne i 



drogowe przy drogach publicznych gmin 
Ziemi Kłodzkiej” nr RPDS.03.04.01-02-
0003/20-01 współfinansowanego z 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020 w ramach Działania nr 3.4 
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, 
Poddziałania nr 3.4.1 Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnych- konkursy horyzontalne. 

**** 

       Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 
informuje, że w dniu 22 czerwca ogłosił 
przetarg na zadanie „Budowa oświetlenia 
drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 
601/1, 715 – ETAP 2 oraz budowa 
oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Różanka”, w terminie składania ofert 
wpłynęły 3 oferty, które będą podlegały 
weryfikacji. Termin realizacji zadania do 31 
października 2022r. Zadanie jest 
dofinansowane w ramach programu 
Dolnośląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 

**** 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 
informuje, że na zadanie 
„Boboszów – przebudowa 
drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 323” 
wpłynęła jedna oferta firmy PAR TRANS 
TRANSPORT HANDEL Przemysław 
Parasiewicz Bystrzyca Kłodzka z wartością 
oferty 330.000 zł. Termin realizacji 
inwestycji do 30 września 2022 r. . Zadanie 
jest dofinansowane dotacją celową w 
wysokości 132.756 zł z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego w ramach 
zadania ochrony, rekultywacji i poprawy 
jakości gruntów rolnych. 

**** 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Międzylesie informuje, że w dniu 07 lipca 
2022 r. zostało ogłoszone zapytanie 
ofertowe na zadanie „Modernizacja wieży 
na Trójmorskim Wierchu”. Składanie ofert 
do 15 lipca 2022 r. 

 

ROZBUDOWA Z 
PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP                                                      

W DŁUGOPOLU GÓRNYM – 
ETAP I 

W Długopolu Górnym trwają prace 
związane z rozbudową i przebudową 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – 
Etap I. Zadanie dofinansowane jest z 
Rządowego Funduszu Przeciwdziałania 
COVID 19 dla miejscowości po-PGR. 
Wartość inwestycji wyniesie: 633.116,50 zł 
brutto a dofinansowanie z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID 19: 500.000, zł. 
Wykonawcą robót jest firma Usługi 
Budowlane Adam Kasza, ul. Chopina 27, 
57-500 Bystrzyca Kłodzka, wybrana w 
wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego.  

 



 

W ramach projektu budynek remizy 
ulegnie przebudowie – wykonana zostanie 
korekta funkcjonalna obiektu a od północy 
zostanie dobudowany garaż na samochód 
ratowniczy-gaśniczy typu ciężkiego. 
Wykonane zostaną także nowe wjazdy na 
teren działki oraz niewielki parking na 4 
samochody osobowe. Ukończenie I Etapu 
inwestycji planowane jest na 19 sierpnia 
2022 r. 

INFORMATOR 
RZĄDOWEGO FUNDUSZU 
POLSKI ŁAD: PROGRAM 

INWESTYCJI 
STRATEGICZNYCH   

EDYCJA I 
Gmina Międzylesie kontynuuje 

modernizację dróg gminnych w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych – Edycja I. W 
ramach zadania zmodernizowanych 
zostanie pięć dróg na terenie naszej gminy. 
Wartość inwestycji wyniesie: 4.180.000,00 
zł brutto a dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład wyniesie: 
3.971.000,00 zł. Prace wykonuje, wybrana 
w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, 
firma PAR-TRANS HANDEL Przemysław 
Parasiewicz, ul. Słowackiego 5, 57-500 
Bystrzyca Kłodzka.  

**** 

Zakończono już przebudowę drogi na dz. nr 
733 w miejscowości Długopole Górne, 
prowadzącej do budynku nr 154. Prace 
objęły wzmocnienie istniejącej podbudowy, 
ułożenie dwóch warstw nawierzchni 
asfaltowej wraz ze zjazdami, przebudowę 
systemu odwodnienia, wykonanie poboczy 
z kruszywa drogowego. Wartość robót 
wyniosła: 126.877,50 zł brutto.  

 

Aktualnie trwają pracę na kolejnych 
drogach przewidzianych do przebudowy. 

Modernizacja drogi na dz. nr 80 w 
Domaszkowie stanowi Etap II rozpoczętej 
w 2018 inwestycji mającej na celu 
połączenie miejscowości Domaszków i 
Długopole Górne. Długość odcinka wynosi: 
1.51 km. Prace obejmują wzmocnienie 
istniejącej podbudowy, przebudowę 
systemu odwodnienia wraz z montażem 
nowych wodospustów, ułożenie dwóch 
warstw nawierzchni asfaltowej wraz ze 
zjazdami, wykonanie poboczy z kruszywa 
drogowego. Aktualnie wykonawca planuje 
położyć drugą warstwę nawierzchni 
asfaltowej, połączyć oba odcinki drogi wraz 
z wykonaniem w miejscu połączenia 
mijanki oraz położyć asfalt na odcinku pod 
wiaduktem należącym do Polskich Kolei 
Państwowych. Wartość robót wyniesie: 
1.235.766,00 zł brutto. 



 

 

Kolejną przebudowywaną drogą jest 
łącznik między miejscowościami Gajnik -
Nowa Wieś. Długość przebudowywanego 
odcinka wynosi: 1,371 km. Aktualnie 
wykonawca jest na etapie wzmacniania 
podbudowy drogi. Planowanie jest w tym 
tygodniu położenie na całej długości 
kruszywa drogowego. Całkowita wartość 
robót wyniesie: 2.026.196,06 zł brutto. 

 

Trwają również prace związane z 
przebudową gminnej drogi publicznej w 
Nowej Wsi na odcinku od kościoła do 

Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego. 
Długość odcinka wynosi: 707 m. Prace 
obejmują frezowanie istniejącej 
nawierzchni, wyrównanie podbudowy 
frezowiną, wykonanie podbudowy z 
mieszanki kamiennej, przebudowę systemu 
odwodnienia wraz z montażem nowych 
wodospustów, ułożenie dwóch warstw 
nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami, 
wykonanie poboczy z kruszywa 
drogowego. Całkowita wartość robót 
wyniesie: 642.685,60 zł brutto. 

 

 

 

Ostatnią przebudowywaną drogą w 
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 
Edycja I będzie droga na działce 29/5 w 
Pisarach o długości: 164 m. Prace jeszcze 
się nie rozpoczęły. Wartość robót wyniesie: 
148.474, 84 zł brutto. 



TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKU 

SAMORZĄDOWEGO 
PRZEDSZKOLA W 

MIĘDZYLESIU 

  Trwają prace w budynku 
Samorządowego Przedszkola przy ulicy 
Wojska Polskiego 25 w Międzylesiu. 
Inwestycja realizowana jest w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Gmina 
Międzylesie pozyskała dofinansowanie  ze 
środków  Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020, oś priorytetowa 
3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 
Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym. Wartość dokumentacji 
projektowej i robót wyniesie: 1.427.415,00 
zł brutto. Wykonawcą robót będzie 
Spółdzielnia Rzemieślnicza 
Wielobranżowa z/s w Bystrzycy Kłodzkiej, 
ul. Sienkiewicza 10C, 57-500 Bystrzyca 
Kłodzka, wybrana w wyniku 
przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

Prace obejmą ocieplenie ścian 
zewnętrznych od wewnątrz, ocieplenie 
stropu pod poddaszem nieogrzewanym 
(wraz z wymianą blachodachówki), 
ocieplenie ściany wewnętrznej na 
nieogrzewanym poddaszu oddzielającej 
pomieszczenia nieogrzewane od 
ogrzewanych, wymianę stolarki drzwiowej, 
wymianę starego źródła ciepła na potrzeby 
c.o. i c.w.u. na nowe ekologiczne wraz z 
modernizacją instalacji i systemem 
zarządzania energią, modernizację 
oświetlenia oraz zwiększenie dostępności 
budynku dla osób niepełnosprawnych, 
poprzez wykonanie podjazdu/windy dla 
osób niepełnosprawnych przy wejściu 
głównym do budynku i montaż uchwytów 

dla osób niepełnosprawnych w toaletach. 
Inwestycja ma się zakończyć 30.11.2022 r. 

 

 
 

 
 
 

DEMONTAŻ AZBESTU  
NA TERENIE GMINY 

MIĘDZYLESIE W 2022 

 

       W bieżącym roku od lipca rozpoczął się 
po raz kolejny program dotyczący utylizacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie 
gminy Międzylesie. Po wyłonieniu 
wykonawcy – firmy ,,REVOL” Sp. z o.o., 



sp. k. z Łodzi – w okresie od 01 lipca do 07 
października nastąpi odbiór ,,azbestu”. 

Odpady zostaną zabrane i zutylizowane od 
13. odbiorców z naszego terenu. Łączny 
koszt tego przedsięwzięcia wynosi 19.750, 
23 zł brutto. W całości zostanie ona 
sfinansowana ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 
ramach projektu pn.: ,,Ogólnopolski 
program finansowania usuwania wyrobów 
zawierających azbest”, który jest 
organizowany cyklicznie od wielu lat. 

PAMIĘTAMY… 

 

 

 

7 lipca 1997 to data która pozostanie 
na zawsze w naszej pamięci. Dokładnie 25 
lat temu nawiedziła naszą gminę powódź 
tysiąclecia, która  przeszła między innymi 
przez Goworów, gdzie przerażający żywioł 
poczynił ogrom zniszczeń. W rocznicę 
dramatu w kościele w Goworowie 
odprawiona została  msza  przez proboszcza 
księdza Marka Hamesa upamiętniająca tę 

tragedię. Po mszy złożono kwiaty i 
zapalono znicze przy kamieniu 
upamiętniającym ten dzień. W uroczystych 
obchodach udział wzięli: burmistrzowie 
wszystkich kadencji, radni, zaproszeni 
goście, mieszkańcy Goworowa i okolic oraz 
strażacy OSP z terenu gminy z pocztami 
sztandarowymi. Burmistrz Tomasz 
Korczak w krótkim wystąpieniu  
przypomniał wydarzenia sprzed 25. lat i 
ludzi którzy wtedy aktywnie brali udział w 
niesieniu pom`ocy poszkodowanym i 
likwidowaniu skutków powodzi. 

 
CERTYFIKAT ZA UDZIAŁ  

W PROJEKCIE                        
,,SPRZĄTAMY DLA POLSKI" 

 

 
 

Za udział w III edycji 
ogólnopolskiego wydarzenia  „Sprzątamy 
dla Polski” międzyleska szkoła otrzymała 
certyfikat. Udział, a przede wszystkim 
zaangażowanie naszych uczniów jest 
najlepszym świadectwem postawy 
odpowiedzialności i wrażliwości  wobec 
stanu środowiska w jakim żyją. 



DENTOBUS  
W DOMASZKOWSKIEJ 

SZKOLE 
 

 
 

 22 czerwca dzieci z 
Samorządowego Przedszkola i Szkoły 
Podstawowej w Domaszkowie mogły 
skorzystać po raz pierwszy z niecodziennej 
wizyty w nowoczesnym pojeździe 
wielkości karetki pogotowia, zwanym 
dentobusem. Podczas wizyty lekarz 
dentysta wykonał przeglądy 
stomatologiczne oraz w miarę możliwości 
zabiegi profilaktyczne typu fluorowanie. 
Usługa była całkowicie bezpłatna,  a w 
badaniu mogły wziąć udział wszystkie 
dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na 
badanie. Rodzice otrzymali informacje 
zwrotne z wynikami badań. 

 
 

DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ 
SZKOLE 

 

W tym roku w naszej międzyleskiej 
szkole świętowaliśmy tematycznie Dzień 
Dziecka. Hasłem przewodnim była wioska 
indiańska. Razem z nami świętował też 
żłobek przebrany za księżniczki i 
królewiczów.  

 



 

MIĘDZYGMINNY KONKURS 
CZYTANIA  

ZE ZROZUMIENIEM 
 

 
 

    20 maja 2022 r. w Wilkanowie odbył 
się Międzygminny konkurs czytania ze 
zrozumieniem. Wzięły w nim udział 4 
szkoły, w tym także nasza, którą 
reprezentowali uczniowie:  z klasy  2 a - 
Alexia Iliakopoulou i  Anna Paul, z klasy 2 
b – Stanisław Łąk i Maja Mazur, z klasy 3 a 
– Weronika Olszowy i Konstanty Pęder, z 
klasy 3 b – Blanka Kyś i Hubert Mizerski. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i upominki. Laureatami konkursu 
w kategorii klas trzecich zostali: Weronika 
Olszowy II miejsce i Konstanty Pęder III 
miejsce. Wszystkim gratulujemy! 

 

NASZA ŚWIETLICA 

 

 



  Świetlica w międzyleskiej szkole 
brała udział w II edycji ogólnopolskiego 
projektu edukacyjnego ,,Świetliczaki na 
tropie....zagadek " organizowanego przez 
redakcję dwumiesięcznika "Świetlica w 
szkole ". Przez cały rok szkolny 2021/2022 
wspólnie rozwiązywaliśmy mnóstwo 
ciekawych zadań, obserwowaliśmy piękno 
przyrody, poznawaliśmy ciekawostki 
historyczne i kulturalne, dbaliśmy o 
ekologię wokół nas. Wykonywaliśmy 
zupełnie inne niż zawsze prace plastyczne i 
wiele innych rzeczy. Oj, działo się. 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS                                                                                   
„PIĘKNO DRZEMIĄCE  

W WULKANACH” 

 

 
27 maja w Muzeum Złota odbyło się 

wręczenie nagród laureatom XI edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Piękno 
drzemiące w wulkanach”. Inspiracją pracy 
miał być wybrany obiekt związany z 
wulkanem lub procesem wulkanicznym. 
Spośród 1115 nadesłanych prac uczniowie 

z  międzyleskiej szkoły znaleźli się w 
czołówce. 

 Laureatem został Szymon Kulbaka z kl. 
IV a, a wyróżnienie  otrzymała Wikoria 
Holc z kl. II a. 

Wszystkim biorącym udział serdecznie 
gratulujemy! 

OTRZYMALIŚMY 
CERTYFIKAT                                                                                

„AKTYWNI BŁĘKITNI, 
SZKOŁA PRZYJAZNA 

WODZIE” 

 

10 maja uczniowie ze szkoły z 
międzylesia uczestniczyli  w wydarzeniu 
podsumowującym akcję „Aktywni 
Błękitni”, jako jedna z sześciu 
wyróżnionych dolnośląskich szkół. 
Pierwszą z atrakcji był pokaz śluzowania, 
gdzie uczniowie mogli obserwować proces 
przejścia jednostek pływających przez 
śluzę. Następnie zwiedziliśmy budynki 
sterowni oraz maszynowni śluzy wodnej 
Różanka. Na stanowisku Państwowego 



Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
młodzież  wzięła udział w konkursach  z 
nagrodami. 

 

 Na  wyznaczonych stanowiskach, 
przedstawiciele służb (policja wodna, 
ratownictwo wodne, straż wodna…) 
prezentowali młodzieży zasady 
bezpiecznego wypoczynku nad wodą, 
zdradzali kulisy pracy i chętnie dzielili się 
swoim bogatym doświadczeniem. 
Po odwiedzeniu wszystkich  stanowisk, 
odbył się pokaz ratownictwa wodnego 
podczas inscenizowanej akcji ratowania 
tonącego człowieka. 

    Na zakończenie Rzecznik Prasowy 
RZGW we Wrocławiu złożył 
powinszowania nauczycielom i uczniom 
oraz wręczył certyfikat Szkoły Przyjaznej 
Wodzie przyznany przez Dyrektora Wód 
Polskich Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
potwierdzającego spełnianie przez szkołę 
kryteriów placówki promującej 
proekologiczne postawy oraz wyrobienie 
wśród uczniów nawyków bezpiecznego i 

aktywnego korzystania z zasobów 
wodnych. 

Program jest objęty honorowymi 
patronami: Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska oraz Wojewody 
Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty. 

PERŁY MIĘDZYLESIA 

 

Zapraszamy na ścieżkę kodów QR o 
perełkach naszego miasta, którą 
przygotowali uczniowie z międzyleskiej  
szkoły w ramach obchodów Dni 
Międzylesia. Ścieżka znajduje się w parku 
przy międzyleskim wilku. Wystarczy 
czytnik kodów QR i można wyruszać na 
wirtualną wycieczkę po międzyleskich 
zabytkach.  

 

 

„PRZYJAŹŃ NA SPORTOWO, 
WESOŁO I ZDROWO ”                                                    



XXI LEKKOATLETYCZNY 
TRÓJBÓJ PRZYJAŹNI 

PRZYGRANICZNEJ 

 
 

   2.06.2022r. na stadionie sportowym 
w Międzylesiu odbyła się  kolejna edycja 
tej skupiającej coraz więcej młodzieży, 
imprezy sportowej. 

 W imprezie udział wzięło 5 drużyn 
chłopców i 5 drużyn dziewcząt ze szkół 
podstawowych: w Kralikach ( Czechy ), 
Międzylesiu, Domaszkowie oraz Bystrzycy 
Kłodzkiej. 

Zawodnicy startowali w następujących 
konkurencjach: rzut piłką lekarską, bieg na 
60 m oraz bieg na 600 m dziewcząt i 1000 
m chłopców, z których to wyniki 
przeliczane były do punktacji drużynowej 
oraz klasyfikacji indywidualnej. 

Klasyfikacja drużynowa: 

Chłopcy 

I m. – ZŚ Kraliky I    

II m. – ZSP Domaszków 

III m. – SSP Międzylesie 

IV m -  SP nr 1 Bystrzyca Kł. I 

V m. –  SP nr 1 Bystrzyca Kł. II 

Dziewczęta 

I m. – SSP Międzylesie 

II m. – ZŚ Kraliky   

III m. –SP nr 1 Bystrzyca Kł. I 

IV m. – ZSP Domaszków 

V m. – SP nr 1 Bystrzyca Kł.  

Klasyfikacja indywidualna 

Chłopcy 

I m. – Jakub Lućan -  Kraliki 

II m. – Tomaś Skotak - Kraliki 

III m. – Michal Urban – Kraliki 

IV m. –Marek Valach – Kraliki 

V m. – Tadeas Suchodol  - Kraliki 

VI m. Jakub Dytry – Bystrzyca Kł. 

Dziewczęta 

I m. – Klaudia Kadys (Międzylesie ) 

II m. –  Aleksandra Łysiak ( Międzylesie) 

 III m. – Natalia Semiradowa ( Kraliki ) 

IV m. – Laura Dytry ( Bystrzyca Kł. I) 

V m. – Valeria Diblikova ( Kraliki ) 

VI m. – Hanna Izbińska ( Bystrzyca Kł.) 

 Zespoły, które zajęły od I do III miejsca w 
kategorii dziewcząt i chłopców 
otrzymały puchary, dyplomy nagrody 
rzeczowe, a pozostałe 
od IV do VI miejsca nagrody 
rzeczowe i dyplomy. 

 Zawodnicy i zawodniczki, którzy zajęli 
miejsca 
od I do III otrzymali dyplomy, medale i 
nagrody rzeczowe, a od IV do VI miejsca 
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 

  Projekt był finansowany przez: 

• Urząd Miejski w Międzylesiu (Gminna 
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych) 



• Miniprojekt Sportowa Przyjaźń Polsko - 
Czeska 

    Organizatorem imprezy była 
Samorządowa Szkoła Podstawowa w 
Międzylesiu. 

 Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi 
za organizację i przeprowadzenie zawodów 
byli nauczyciele wychowania fizycznego 
SSP w Międzylesiu Grażyna Dereń -
Dublicka i Mariusz Dublicki. 

 Osoby pomagające w przeprowadzeniu 
imprezy:  Krystyna Korczak, Joanna 
Gądek, Maria Wikiera, Małgorzata 
Bodnar, Marek Jasiński. 

 Imprezę otworzył Burmistrz Międzylesia 
Pan Tomasz Korczak,  a po jej 
zakończeniu puchary, dyplomy, medale i 
nagrody rzeczowe zwycięzcom wręczyli 
- Burmistrz Międzylesia- Pan Tomasz 
Korczak, Dyrektor Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Międzylesiu 
-  Pan Ryszard Bodnar, Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Pan Jerzy Marcinek, 
Pan Krzysztof  Dudek, Pan Bogdan 
Zadorożny. 

 
UCZNIOWIE  „ADOPTUJĄ 

ZABYTKI”… 
 

3 czerwca uczniowie klasy 7d z międzylesia 
podęli się realizacji projektu 
PAOW „Ocalić od zapomnienia- 
uczniowie adoptują zabytki”. W ramach 
jego realizacji sprzątali poniemiecki, 
nieczynny już cmentarz w Kamieńczyku. 

Zaopatrzeni w grabie, motyczki wyplewili, 
wykosili trawę oraz chwasty, które 
porastały to urokliwe i często odwiedzane 
miejsce. 

 

 

Zwieńczeniem projektu było zapalenie 
zniczy na grobach, wysłuchanie historii 
tego miejsca, a następnie biesiadowanie 
przy ognisku.  

Wszystkim uczniom biorącym udział w 
projekcie serdecznie dziękujemy za ogrom 
włożonej pracy i chęć działania po 
zajęciach lekcyjnych. 

 

XI EDYCJA 
OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU                                                        
„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – 

BOHATEROWIE 
NIEZŁOMNI” 

W ramach XI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze 
Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” naszą 
szkołę z międzylesia  w kategorii prac 
plastycznych reprezentowali uczniowie 
klas IV – VIII: Szymon Kulbaka, Błażej 
Dudek, Martyna Stawarz, Oliwia 
Kowalska, Mateusz Wróbel, Filip 
Marchewka. Konkurs ukierunkowany był 
na upamiętnienie Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych i 
upowszechnienie wiedzy o działalności 
drugiej konspiracji w latach 1944 – 1963. 
Opiekunami uczniów były panie: Iweta 



Leśniak i Monika Kulbaka. Gratulujemy 
uczestnikom zaangażowania w poznawanie 
historii Żołnierzy Wyklętych. 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 

  24 czerwca uroczyście 
pożegnaliśmy nie tylko rok szkolny 
2021/2022, w Domaszkowie ale przede 
wszystkim Panią Dyrektor i klasy ósme. W 
Domu Kultury odbyły się trzy spotkania.  

 O godzinie 9.00 - klasy 1 - 3 
wierszem, tańcem i piosenką podziękowały 
Pani Dyrektor odchodzącej na emeryturę za 
wszystkie lata pracy oraz życzyły 
wszystkim udanych i bezpiecznych 
wakacji. Program artystyczny, a w nim 
wiersz Wisławy Szymborskiej, tańce                 
i piosenki wzruszyły odbiorców. Śmiech i 
łzy pojawiły się na niejednej twarzy. Pani 
Dyrektor także była wzruszona po 
usłyszeniu tylu dobrych słów. 

 

 Zakończenie klas IV- VIII odbyło 
się przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy 
Międzylesie. Po uroczystym programie 
przygotowanym przez klasy ósme oraz po 
rozdaniu nagród, Burmistrz podziękował za 
pracę pani Dyrektor oraz pani Violetcie 
Skotnickiej- Jankowskiej, które odchodzą 
na emeryturę. Podziękowania za 
współpracę złożyła  przewodnicząca Rady 
Rodziców- pani Beata Pawlik oraz 
przedstawiciele Rady Sołeckiej 
Domaszkowa. 

 

 O godz. 12.15 odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego w przedszkolu. 
Tutaj również każda grupa przedszkolna 
zaprezentowała krótki występ. Jednak 
tematem dominującym było ostatnie 
zakończenie roku z obecną panią Dyrektor 
oraz podziękowania za jej wieloletnią 
pracę. 

 Pani Dyrektor życzyła wszystkim 
udanych i bezpiecznych wakacji.    

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ 



GRANTÓW PRZYZNANYCH               
W RAMACH PROGRAMU 

AKTYWIZACJI OBSZARÓW 
WIEJSKICH 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie 
grantowym w ramach PAOW określono 
założenia i zakres zadań, beneficjentów 
terminy, wymagane dokumenty, wysokość, 
zasady przyznania grantu oraz warunki 
realizacji zadań.  

W ramach programu złożonych 
zostało 73 wnioski, jeden po terminie oraz 
jeden złożony dwukrotnie przez tego 
samego beneficjenta. W związku z 
powyższym, dwa wnioski podlegały 
odrzuceniu. Aż 35 wpłynęło z placówek 
oświatowych z terenu gminy Międzylesie 
(2 z Samorządowego Żłobka w 
Międzylesiu, 7 z Samorządowego 
Przedszkola w Międzylesiu, 18 z 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w 
Międzylesiu, 8 z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w 
Domaszkowie). Decydujący głos w 
zatwierdzeniu wniosków miała 
Młodzieżowa Rada. Podczas sesji, która 
odbyła się w dniu 13 kwietnia 2022 r. 
podjęła uchwałę o zatwierdzeniu 
wszystkich wniosków do realizacji.  

Wszystkie pozostałe wnioski 
złożone przez sołectwa oraz podmioty 
określone w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie zostały 
pozytywnie zaopiniowane, podpisano 
umowy i beneficjenci przystąpili do 
realizacji.  

Realizowano przeróżne 
przedsięwzięcia od organizacji imprez 
kulturalnych (festyny, konkursy, warsztat, 

turnieje, wyjazdy) do niewielkich 
projektów inwestycyjnych polegających na 
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej 
oraz drobne wyposażenia szkół, obiektów 
sportowych oraz świetlic.  

Termin realizacji minął 15 czerwca 
2022, natomiast rozliczenie przyznanych 
środków 30 czerwca 2022 r. W 
wyznaczonym terminie rozliczonych 
zostało 70 wniosków na łączną kwotę 
20 873,09 zł 
 

ZAPRASZAM CIĘ TURYSTO 
DO… MIĘDZYLESIA 

 

Uczniowie klas VII i VIII z 
międzylesia  zainteresowani regionem, w 
którym mieszkają, realizowali projekt 
PAOW „Zapraszam Cię turysto do… 
Międzylesia”. 

Uczniowie uczestniczyli w grze terenowej 
w trakcie, której poznawali walory 
kulturowe i przyrodnicze ich „Małej 
Ojczyzny”.  Zwieńczeniem ich działań był 
konkurs, w którym wszyscy uczestnicy 
wykazali się ogromem wiedzy. 



 

Jednak  najlepsi okazali się: 

 Aleksandra Mokrzyska i Dawid Witek z 
klasy VIII a, którzy zajęli ex aequo I 
miejsce, 

II miejsce zajął Kacper Noga z klasy VIII 
b, 

III miejsce zajęła Maja Afrykańska, 

 a wyróżnienie przypadło Sandrze 
Michalak. 

 

ZMAGANIA NA PLAŻY 

Pierwsze miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu Kłodzkiego w Siatkówce Plażowej 
Chłopców zajęli uczniowie międzyleskiej 
podstawówki Igor Kołoszyc, Kacper 
Ruczaj, Bartosz Hładczuk. W tym samym 
turnieju dziewczęta z Międzylesia w 
składzie Sandra Michalak, Anna Fąfara, 
Martyna Filińska zajęły IIIm. Obydwie 
drużyny uzyskały awans na turniej strefowy 
do Świdnicy. Mistrzostwa obyły się 27. 05. 
2022 na stadionie OSiR w Kłodzku. 

 

 

 
MAŁA OLIMPIADA 

SPORTOWA 
 

20.06.2022r. o godzinie 8.30 
wszyscy uczniowie klas I – III z naszej 
międzyleskiej szkoły przystąpili do udział 
w Olimpiadzie. Uroczystego otwarcia 
dokonał p. dyrektor życząc małym 
sportowcom wspaniałych wyników i 
niezapomnianych wrażeń.  
Jak zawsze nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów i bezpieczeństwem czuwali 
nauczyciele wychowawcy.  
 Zmagania odbywały się w następujących  
konkurencjach: 

• rzut piłka lekarską 
• bieg na 60 m 
• rzut piłką do kosza 
• rzut kółkiem ringo. 



Zwycięzcy otrzymali medale złote, srebrne 
i brązowe, a wszyscy pozostali zawodnicy 
pamiątkowe medale uczestnika! 
 

WYNIKI XXVIII TURNIEJU  
O PUCHAR BURMISTRZA 

 
1. miejsce - „Śnieżnik Domaszków” 
2.miejsce - „Zieloni Roztoki” 
3. miejsce - Juniorzy „Śnieżnik     
              Domaszków”    
 
4. miejsce  - „Wilki Kamieńczyk” 
5. miejsce - „Sudety Międzylesie” 
6.miejsce - „Randomy United” 
 

 

Najlepszy Bramkarz Sebastian 
Łukaszewicz 

Król Strzelców – Piotr Wojciaszczyk 
Fair Play – Drużyna „Randomy UNITED” 
Najmłodszy Zawodnik – Franciszek Zdral 
Najstarszy zawodnik Grzegosz Kołoszyc 
Najwierniejszy Kibic – Bogusław 
Zadorożny 

 Sędziowie Turnieju – Krzysztof 
Dudek, Marek Jasiński, Michał 
Duś,  Mariusz Duś  

ZASTĘPCZA KOMUNIKACJA 
AUTOBUSOWA NA LINII 

KŁODZKO-MIĘDZYLESIE 

W związku z planowanymi remontami na 
odcinku Międzylesie-Kłodzko od 
01.07.2022 do 31.08.2022 r.  

Planowane jest całkowite zamknięcie tej 
linii kolejowej przez PKP PLK przez co 
załączamy nowy rozkład jazdy 
uwzględniający komunikację zastępczą: 

Z3-D9-H-ZKA-Wroclaw-Strzelin-
Klodzko-Lichkov.pdf 

LATO NA DWÓCH KÓŁKACH 

 

Wakacje już trwają, więc  
serdecznie zapraszamy na nasze trasy 
rowerowe Singletrack Glacensis. Czekają 
na amatorów roweru trzy trasy: ,,Ostoja” i 
,,Jodłów” w Jodłowie oraz pętla 
,,Międzylesie”, która znajduje się nad stacją 
PKP. Wszystkie trasy są przejezdne i 
czekają na chętnych. 

Jednocześnie nieustannie 
przypominamy o rozwadze i uwadze na 
trasach. Na pewno kask ochroni głowę 
lepiej niż czapeczka, a dostosowanie 
prędkości do umiejętności zapewni masę 
frajdy z jazdy zamiast niepotrzebnych 
kłopotów  lub niezaplanowanych upadków. 
Trasy czekają – zapraszamy ….. 
 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/48154/z3-d9-h-zka-wroclaw-strzelin-klodzko-lichkov.pdf
https://miedzylesie.pl/download/attachment/48154/z3-d9-h-zka-wroclaw-strzelin-klodzko-lichkov.pdf


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ROZMOWA Z ALICJĄ JAKUBCZAK ODCHODZĄCĄ NA EMERYTURĘ WIELOLETNIĄ NAUCZYCIELKĄ I DYREKTORKĄ ZESPAŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE
	Po 41. latach pracy zawodowej, w tym 13. na stanowisku  dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie przechodzi na emeryturę  dyrektor Alicja Jakubczak…
	Dużo się tych lat uzbierało. Czy rozpoczynając w roku 1981pracę w szkole znała pani powiedzenie „bodajbyś  cudze dzieci uczył” i czy nie mówiono pani,  że „nie ma nic gorszego niż praca nauczyciela”. Pytam bo wielość lat przepracowanych w szkole wskaz...
	Myślę, że najważniejsze to kochać to, co się robi. Żadna praca bez oddania nie przynosi  efektów. Jeśli ktoś nie miał pomysłu na życie i został nauczycielem bez powołania, to powinien zrezygnować. Każdy nauczyciel powinien być otwarty na ucznia, słuch...
	Każdy nauczyciel powinien być sobą, nie ma złotego środka na sukces. Dotrze do uczniów jeśli będzie autentyczny i nie będzie się bał przyznać  się do błędów.
	Zostawiam szkołę doskonale wyposażoną, w każdej sali jest monitor interaktywny, dzieci podczas zajęć świetlicowych mogą bawić się na „magicznym dywanie” i korzystać z drukarki 3D, przedszkole wyposażone jest w tablice interaktywne w każdej sali, ma te...
	****
	Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w dniu 07 lipca 2022 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zadanie „Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu”. Składanie ofert do 15 lipca 2022 r.
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