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Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Żłobek w Wysokiej
SZKOŁA PODSTAWOWA
W szkole uczyć się będzie około 450 uczniów
w 18 oddziałach. Część dla dzieci młodszych
znajduje się na parterze, a dla dzieci starszych – na piętrze. Są tam nowoczesne sale
dydaktyczne (m.in. pracownia komputerowa, językowa, przyrodnicza), a także gabinet logopedyczny, pielęgniarski i lekarsko-dentystyczny. Poza salami dydaktycznymi
szkoła posiada blok sportowy z dużą salą
wyposażoną w wysuwane trybuny dla 168
widzów, stołówkę z zapleczem kuchennym,
aulę na 130 miejsc, inne pomieszczenia towarzyszące, administracyjne, techniczne.

PRZEDSZKOLE
Do znajdujących się na parterze budynku 6 oddziałów przedszkola uczęszczać

będzie 150 dzieci. Do ich dyspozycji są
m.in. gabinet do terapii pedagogicznej
i logopedycznej, kuchnia (wspólna dla
szkoły podstawowej i żłobka, serwująca
oddzielne posiłki, dostosowane do wieku
dzieci), pomieszczenia gospodarcze i administracyjne.

ŻŁOBEK
Mieści się na parterze, ma przyjąć 50 dzieci w dwóch oddziałach. Obok sal dydaktycznych znajdują się sypialnie, ponadto
szatnie i inne pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Opracował
– Janusz Kołodziej
Plac zabaw na szkolnym dziedzińcu

Korytarze są przestronne i kolorowe

Aranżację pomieszczeń dostosowano do wieku dzieci

Niezapomniana wizyta

fot. Katarzyna Ostaszewska
Występy artystyczne oczarowały publiczność

W kwietniu dowiedzieliśmy się, że w czasie
Dni w Diecezjach na ŚDM gościć będziemy
Kolumbijczyków, w czerwcu koordynatorzy z Bogoty zdradzili nam, że w grupie są
też Panamczycy. Ostatecznie w naszej parafii przyjęliśmy 76 osób. Przez cały tydzień
mieszkali oni w domach parafian, za co
goście byli szczególnie wdzięczni – mogli
poznać polską kulturę, kuchnię i poczuć się
dobrze w Polsce od pierwszej chwili. Plan
pobytu był bardzo napięty, a atrakcji wiele. Rano odbywały się modlitwy, po nich
drugie śniadanie – organizowane przez
panie w Domu Parafialnym. Potem nasze
wolontariuszki przygotowywały wycieczki
– po Bielanach i do Wrocławia. Wieczorami
w Parku Południowym odbywały się koncerty i modlitwy. W piątek grupa pojechała
do Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich,
by tam spełnić „dzieło miłosierdzia” spędzając czas z dziećmi, a w sobotę spotkała
się z Arcybiskupem i wysłuchała koncertu na Stadionie Miejskim. Niedziela była

„Dniem z Rodzinami”. Po uroczystej mszy
świętej zorganizowaliśmy piknik i mecz piłkarski. Goście bawili się razem z mieszkańcami Bielan i zaprezentowali typowe tańce
ze swoich krajów. W poniedziałek pożegnaliśmy się, a szczęśliwa grupa pojechała
na spotkanie z Papieżem. Największe podziękowania za pomoc w organizacji tego
przedsięwzięcia należą się rodzinom, które
gościły pielgrzymów w swoich domach
oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób
włączyli się w nasze działania – przynieśli
produkty spożywcze, wsparli nas materialnie, czy modlili się za nas i naszych gości.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom –
bez nich nie udałoby się tego wszystkiego
zorganizować. Tydzień spędzony z Kolumbijczykami i Panamczykami umocnił nas
wszystkich w wierze i przyniósł całej parafii
wiele radości.
Parafialny Sztab
Światowych Dni Młodzieży,
Bielany Wrocławskie
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Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich
fot. M. Mazurkiewicz

Napis UNICEF utworzony przez uczniów

Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich jest nowoczesną placówką,
którą otworzył w 1997 r. Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Od września 2016 r.
w 21 oddziałach Szkoły Podstawowej
będzie się uczyło 453 uczniów, natomiast
w Gimnazjum w 9 oddziałach naukę rozpocznie 194 uczniów. Najważniejszym
wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie w dniu 22 maja 2009 roku imienia
UNICEF. W uroczystości uczestniczyły
między innymi delegacje 14 szkół noszących to samo imię. GZS w Bielanach
Wrocławskich corocznie uczestniczy
w akcjach i projektach organizowanych

Budynek szkolny oddano do użytku w 1997 roku

przez UNICEF, a wyróżniający się uczniowie – wolontariusze otrzymują zaszczytny tytuł „Szkolnego Ambasadora Dobrej
Woli”. Szkoła wyróżnia się ciekawą ofertą
edukacyjną, stosuje podczas zajęć nowoczesne technologie informatyczne m.in.
korzystające z platformy edukacyjnej
FRONTER i tablic interaktywnych. Szkoła
współpracuje z Politechniką Wrocławską,
Uniwersytetem Wrocławskim oraz innymi instytucjami kulturalnymi. Uczniowie
corocznie osiągają wysokie wyniki na
sprawdzianie i egzaminie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Zajmują wysokie miejsca w pre-

fot. M. Mazurkiewicz

Dobudowana część szkoły w systemie modułowym

Sztandar szkolny w całej okazałości

Ćwiczenia praktyczne na „Dolnośląskim Festiwalu Nauki”

stiżowych konkursach organizowanych
przez instytucje zewnętrzne tj. zDolnym
Ślązaczku, Kangurze Matematycznym
i zDolnym Ślązaku. Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum należy od 2012 roku do
Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierającej
Uzdolnienia i Zainteresowania. Uczniowie mają okazję do rozwijania swoich
uzdolnień i zainteresowań podczas zajęć
pozalekcyjnych, uczestnicząc w kołach
naukowych, artystycznych i sportowych. W ofercie edukacyjnej Gimnazjum

Animacje z okazji Dnia Dziecka

w roku szkolnym 2016/2017 wprowadzona zostanie nauka języka hiszpańskiego
w klasie pierwszej oraz utworzone będą
klasy z innowacjami pedagogicznymi
tj. klasa matematyczno-informatyczna
o nazwie „Matematyka na ekranie komputera” o zwiększonej liczbie matematyki oraz klasa biologiczna z językiem
angielskim o nazwie „Młody naukowiec
XXI wieku” o zwiększonej liczbie godzin
biologii z językiem angielskim.
Opracował – Janusz Kołodziej
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym
Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym ma
wieloletnią tradycję a Zespół Szkolno-Przedszkolny w tej miejscowości został
utworzony 1 września 2014 roku i przeniesiony do nowego budynku szkolnego
usytuowanego bezpośrednio przy boisku „Orlik”. 12 września 2014 roku odbyła
się uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia Tadeusza Mazowieckiego, w której uczestniczył między innymi
prezydent RP Bronisław Komorowski
oraz rodzina Patrona. W roku szkolnym
2016/2017 uczyć się tam będzie łącznie
513 dzieci w 18 oddziałach szkolnych i 6
przedszkolnych. Szkoła od lat z powodzeniem realizuje różne projekty edukacyj-

ne, przyczyniające się do osiągania wysokiego poziomu nauczania. Od wielu lat
uczniowie osiągają najwyższe wyniki na
sprawdzianach szóstoklasistów i zostają
laureatami bądź finalistami różnych konkursów i olimpiad przedmiotowych (np.
zDolny Ślązaczek). Placówka wyróżnia
się działalnością charytatywną. Uczniowie organizują pomoc dla dzieci z Afryki
włączając się w „Adopcję na odległość”.
Od sześciu lat, czyli od początku akcji na
Dolnym Śląsku, uczestniczą w „Polach
Nadziei”. Corocznie organizowana jest
też zbiórka zniczy na polskie cmentarze
na Ukrainie.
Opracował – Janusz Kołodziej

fot. M. Mazurkiewicz

Prezydent RP Bronisław Komorowski w otoczeniu uczniów

Quiz wiedzy o Gminie Kobierzyce

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach
W Szkole Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach
w roku 2016/2017 będzie uczyć się 403
dzieci w 19 oddziałach. Szkoła oferuje
uczniom doskonałe warunki do nauki po-

przez doświadczanie i zabawę, z wykorzystaniem technologii IT, w bardzo dobrze
wyposażonych salach lekcyjnych.
Dzieci mają możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach, udziału w pro-

jektach, sprawdzania swoich możliwości
w ponad trzydziestu konkursach, otrzymują pełne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Liczne działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane przez

fot. M. Mazurkiewicz

Zajęcia w pracowni przyrodniczej

Uroczysty moment ślubowania

nauczycieli dają bardzo dobre efekty
wychowawcze, które przekładają się na
świetne oceny zachowania uczniów.
Powodem do dumy całej społeczności
szkolnej jest nadanie szkole imienia i sztan-
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Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach liczy 11 oddziałów, w których
uczy się 250 uczniów, a ich wysiłki wspiera
wykwalifikowana kadra. Do ich dyspozycji
jest 16 przestronnych sal, dobrze zaopatrzona biblioteka, dwie sale informatyczne, sala multimedialna. Zblokowane lekcje wychowania fizycznego (w systemie
czterogodzinnym dwie godziny zajęć są
indywidualnym wyborem sekcji piłki nożnej, siatkowej czy koszykówki) odbywają
się w Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach wyposażonej w profesjonalny węzeł sanitarny. O takim rozwiązaniu
może pomarzyć wiele placówek w Polsce.
Współpraca z miejscowym Kołem Sybiraków doprowadziła do najważniejszego
wydarzenia w dziejach szkoły – 5 paździer-

nika 2012 r. w Gimnazjum w Kobierzycach
odbyła się uroczystość nadania szkole
zaszczytnego imienia „Zesłańców Sybiru”.
Konsekwencją tego wydarzenia jest objęcie w 2015 r. patronatu nad Obeliskiem ku
czci Sybiraków w Kobierzycach. Młodzież
gimnazjalna utrzymuje ścisły kontakt ze
swoimi patronami, którzy uczestniczą
w projektach edukacyjnych czy „żywych”
lekcjach historii. Od kilku lat tradycją stały się wspólne spotkania przy wigilijnym
stole. W ramach projektu międzynarodowej wymiany młodzieży, współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży, od 10 lat kobierzycka młodzież
odwiedza a później gości rówieśników
z Euregio-Gymnasium w Bocholt.
Opracował – Janusz Kołodziej

Młodzież z wymiany przed Urzędem Gminy Kobierzyce

Gimnazjaliści przygotowali specjalny program artystyczny

Na pierwszym planie Wójt Ryszard Pacholik, Prezes Czesława Muraczewska i Dyrektor Artur Antman
w trakcie uroczystości nadania imienia „Zesłańców Sybiru” Gimnazjum w Kobierzycach

fot. M. Mazurkiewicz

fot. M. Mazurkiewicz
Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobierzycach

daru oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej,
w czasie wyjątkowej uroczystości, w związku z obchodami 70.lecia istnienia oraz
20.lecia otwarcia budynku przy ulicy Parkowej, w dniu 15 grudnia 2015 roku. Imię
nadane szkole stanowi inspirację dla kadry
pedagogicznej przy planowaniu pracy

dydaktycznej i wychowawczej (realizacja
tematycznych projektów edukacyjnych,
spotkania z podróżnikami i odkrywcami,
itp.) Po wakacyjnym generalnym remoncie
szkoła uzyskała nowy, atrakcyjny i przyjazny dzieciom wygląd.
Opracował – Janusz Kołodziej

W Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego
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Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
Jest to mała wiejska szkoła, umiejscowiona pośród zieleni, z bogatym zapleczem
sportowym i rekreacyjnym, do której
uczęszczają dzieci z pobliskich miejscowości. Od września naukę w klasach I –VI
rozpocznie 65 uczniów, a w oddziałach
przedszkolnych bawić się i uczyć będzie
34 dzieci. Podobnie jak w roku ubiegłym dzieci korzystać będą z żywienia.
Szkołę charakteryzuje przyjazny klimat,
przystosowanie do nauczania i opieki
nad dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Dzieci korzystają również
ze specjalnej opieki w świetlicy środowiskowej. Nowością dla uczniów klasy
III będzie, w ramach zajęć wychowania

fizycznego, nieodpłatna nauka pływania
na basenie. Kadra pedagogiczna kładzie
znaczący nacisk na edukację pro-ekologiczną. W trakcie wakacji przeprowadzono kilka niezbędnych remontów.
Maluszki uczęszczające do oddziałów
przedszkolnych od września bawić się
będą na przystosowanym do ich potrzeb,
bezpiecznym placu zabaw. Aby zapewnić dodatkowo bezpieczeństwo dzieci
bawiących się na zielonym terenie przed
szkołą, wykonano ogrodzenie i barierki
spowalniające, uniemożliwiające wtargnięcie dziecka na drogę wewnętrzną
i krajową ósemkę.
Opracował – Janusz Kołodziej

Uczniowie na wycieczce tematycznej

Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim

Na lekcjach można też nauczyć się zasad dobrego wychowania

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim w roku szkolnym
2016/2017 naukę rozpocznie 185 dzieci,
które będą się uczyć w 11 grupach. Budynek naszej 1000-latki zmodernizowany został po dobudowaniu części przedszkolnej.
Nowocześnie wyposażona kuchnia służy
nie tylko przedszkolakom, ale również
uczniom szkoły. W ostatnim czasie placówka wzbogaciła się o nową inwestycję,
bowiem oddano do użytku plac zabaw dla
dzieci przedszkolnych. W styczniu 2009 r.
minęła 45 rocznica istnienia budynku,
w którym mieści się szkoła. Z tej okazji Rada
Rodziców ufundowała szkole sztandar,
którego uroczyste przekazanie odbyło się
24.02.2009 r. Ceremoniał szkolny z udzia-

Nowy plac zabaw dla dzieci

łem sztandaru stał się ważnym elementem
szkolnego programu wychowawczego.
Sztandar towarzyszy nam w uroczystościach szkolnych oraz reprezentuje szkołę
w uroczystościach gminnych.
Spośród wielu działań dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w placówce
na uwagę zasługuje Konkurs Biblijny, którego odbiorcami są uczniowie klas IV-VI
z terenu Powiatu Wrocławskiego. To co wyróżnia nas spośród innych placówek to teren rekreacyjno-sportowy wokół budynku
szkolnego, w skład którego wchodzi m.in.
wielofunkcyjne boisko sportowe, które
staje się od wielu lat miejscem rozgrywek
„Spartakiady dla przedszkolaków”.
Opracował – Janusz Kołodziej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim

Uroczyste ślubowanie przed sztandarem szkolnym
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Przedszkole Samorządowe
w Kobierzycach
Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
jest placówką aktywnie działającą w środowisku. To miejsce dobrej zabawy, radości
i nauki dla dzieci, miejsce gdzie rozwijane
są talenty i kreatywność wychowanków.
Atutem przedszkola jest praca metodą
projektów edukacyjnych. Praca tymi metodami pozwala dzieciom na rozwijanie
różnorodnych umiejętności, odpowiada
ich wrodzonej ciekawości, potrzebie poznawania i rozumienia świata. Podążając
za potrzebami dziecka XXI w., przedszkole

prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć
(m.in. Przedszkole Talentów, Twórcze
Przedszkole XXI wieku czy Optymistyczne Przedszkole), dzięki którym wychodzi
poza swoje środowisko. Sztandarowym
przedsięwzięciem jest realizacja programu
„Dziecięca Kraina Kreatywności”, który rozwija dziecięcą wyobraźnię, zwiększa kreatywność dzieci i otwartość w wyrażaniu
własnych pomysłów. Przedszkole otrzymało stosowne certyfikaty za swoje działania.
Opracował – Janusz Kołodziej

Programy artystyczne realizowane są na najwyższym poziomie

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach – plac zabaw

Przedszkolaki potrafią być bardzo kreatywne

Przedszkole Samorządowe
w Ślęzie
W przedszkolu przebywa 212 dzieci
w 9 oddziałach. Nasze przedszkolaki spędzają czas na twórczej i radosnej zabawie
w przestronnym i świetnie wyposażonym
budynku przedszkolnym oraz pełnym zieleni ogrodzie pod okiem wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry pedagogicznej
oraz pracowników obsługi. We wszystkie nasze działania, projekty edukacyjne

fot. M. Mazurkiewicz

i programy włączamy rodziców naszych
wychowanków i środowisko lokalne.
Wspierając wszechstronny rozwój dzieci
uczestniczymy w programach i projektach
m.in. Twórcze Przedszkole XXI wieku, KidSmart, Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu, Partnerskie Przedszkole czy Optymistyczne Przedszkole. Za jakość naszej
pracy otrzymaliśmy Nagrodę Jakości ,,Part-

Na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie nie można się nudzić

Wolontariusze z zagranicy bardzo zżyli się z małymi podopiecznymi

nerskie Przedszkole’’ im. Ireny Dzierzgowskiej nadawaną najlepszym przedszkolom
w Polsce. Propagujemy idee ekologii oraz
zdrowego życia. Za te działania uhonorowani zostaliśmy trzema certyfikatami
Szkoły Promującej Ekorozwój oraz nagrodą specjalną Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty, certyfikatem Szkoły Promującej
Zdrowie oraz certyfikatem Lokalnego
Centrum Aktywności Ekologicznej. Nasze
przedszkolaki poznają przyrodę, uprawiają własny ogród warzywny i kwiatowy, hodują zioła, budują eko-hotele dla
owadów. Od ponad roku w ramach akcji

Wolontariat Europejski Wspólnotowego
Programu „Młodzież w działaniu” zajęcia
z dziećmi prowadzą międzynarodowi
wolontariusze. Dzięki nim dzieci poznają
kulturę, tradycje i języki innych krajów. We
wrześniu rozpoczynamy zajęcia i zabawy
w ramach programu prowadzonego przez
Wydział Obronności i Bezpieczeństwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego „Bezpieczny Dolnoślązak”
i przedszkolnego projektu realizowanego
wraz z mieszkańcami wsi Ślęza „Tajemnice
naszej rzeki”.
Opracował – Janusz Kołodziej
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„Tornister pełen uśmiechów”
Zakończyliśmy projekt socjalny „Tornister pełen uśmiechów” realizowany
przez pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
Udało nam się pomóc 18 dzieciom z naszej gminy z rodzin, które wytypowali
pracownicy socjalni. Dzieci w ramach
projektu otrzymały wyprawki szkolne,
na które złożyły się m.in. tornister, piórnik, zeszyty, bloki rysunkowe, kredki,
pojemniki na śniadanie, bidony. 1 sierpnia br. w siedzibie GOPS Dyrektor Ludwika Teresa Oszczyk wręczyła tornistry

dzieciom, które przybyły wraz z rodzicami. Każde dziecko chce pójść do szkoły
z ładnym plecakiem. Dzięki przychylności lokalnej firmy Leoni Kabel z Wierzbic,
która była sponsorem, na twarzach pociech z naszej gminy zagościł uśmiech.
Przed dziećmi ciężki rok wytężonej pracy, sporo lekcji, zadań domowych; wierzymy, że ładne przybory szkolne i tornistry pomogą w realizacji obowiązków
szkolnych.
Mariola Sikora

Bezpieczeństwo dzieci
najważniejsze
We wtorek 5 lipca 2016 r. do świetlicy Stowarzyszenia „Bielany dla Ciebie”,
w której dzieci spędzały wakacje pod
hasłem „Z nudą za pan brat” przybył policjant – dzielnicowy miejscowości Bielany
Wrocławskie Marcin Szczurowski. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach
kontynuowania akcji „Bezpieczeństwo
dzieci”. Poprzednie wizyty miały miejsce
w placówkach oświatowych Gminy Kobierzyce. Dzieciom przekazana została
wiedza na temat bezpieczeństwa na
drodze w terenie zabudowanym i poza
terenem. Bardzo ważnym elementem na
który trzeba zwrócić szczególną uwagę
jest posiadanie kamizelki odblaskowej –
zaznaczył dzielnicowy. Wszyscy otrzyma-

li takie kamizelki, a fakt ten został uwieńczony na wspólnej fotografii. Chłopcy
i dziewczynki bardzo ładnie prezentowali
się w kamizelkach, które oprócz stałych
elementów posiadają też logo Gminy Kobierzyce. Dzieci bardzo żywo interesowały się poruszanymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem, posiadały
też sporą wiedzę na ten temat. Z dużym
zainteresowaniem obejrzały wyposażenie policyjnego samochodu. Działania
w świetlicy realizowane są w ramach
dotacji z Gminy Kobierzyce zgodnie
z umową Nr REKiS.U.DPP-0003/2016 pod
nazwą „Prowadzenie świetlicy profilaktycznej we wsi Bielany Wrocławskie”.
Opracował – Janusz Kołodziej

Pamiątkowe zdjęcie w nowych kamizelkach odblaskowych

Uśmiechnięte dzieci z kolorowymi tornistrami

Program Stypendialny
Gminy Kobierzyce
Od 2003 roku w Gminie Kobierzyce realizowany jest lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
pod nazwą Program Stypendialny Gminy Kobierzyce. Celem tego programu
jest wyłonienie grupy najzdolniejszych
uczniów szkół podstawowych i objęcie
ich opieką gminy oraz wspieranie ich
rozwoju. Stypendia przyznawane są
za wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne,
a także wybitne osiągnięcia sportowe.

Corocznie w październiku organizowana jest gala wręczania dyplomów
dla stypendystów Gminy Kobierzyce
z udziałem władz gminy, Kuratorium
Oświaty, dyrektorów szkół, nauczycieli,
opiekunów naukowych, artystycznych
i instruktorów, trenerów, a także rodziców wyróżnionych uczniów. Przez 12
lat uhonorowano 530 stypendystów na
kwotę 650 tysięcy złotych. W roku 2016
program jest kontynuowany.
Opracował – Janusz Kołodziej
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Grupa stypendystów Gminy Kobierzyce z roku 2015
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