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Gimnazjum Gminy Oleśnica ist-
nieje od 1999 r. Od lutego 2005 r.
zajęcia odbywają się w zaadapto-
wanym do potrzeb szkoły budyn-
ku przy ul. Wileńskiej.

Mamy sukcesy i patrona
W naszej szkole uczniowie ko-

rzystają z dobrze wyposażonych
pracowni przedmiotowych, sal
komputerowych, multimedialnych
pracowni językowych, biblioteki z
centrum multimedialnym. Obok
szkoły znajduje się nowoczesny
kompleks sportowy - orlik.

- W naszej szkole zatrudnionych
jest 30 nauczycieli, mających peł-
ne kwalifikacje do nauczanych
przedmiotów. W 12 oddziałach
kształci się 274 uczniów. Młodzież
ma bardzo dobre warunki do zdo-
bywania wiedzy i umiejętności -
mówi dyrektorka Gimnazjum
Anna Klimkowska.Anna Klimkowska.Anna Klimkowska.Anna Klimkowska.Anna Klimkowska.

W tym roku szkolnym w naszym
Gimnazjum funkcjonują następu-
jące koła zainteresowań: recyta-
torskie, czytelnicze, biblioteczne,
języka angielskiego (4 grupy), te-
atralne języka angielskiego, języ-
ka niemieckiego (3 grupy), języka

polskiego, muzyczne, plastyczne,
wokalne, taneczne, historyczne,
chemiczne, matematyczne (2 gru-
py), geograficzne, turystyczno-kra-
joznawcze, informatyczne, fizyczne
oraz szkolne koło sportowe (3 gru-
py). Mamy łącznie 19 kół zaintere-
sowań dla 27 grup uczniów.

Nie zapominamy o uczniach ze
specyficznymi trudnościami w na-
uce. Dla nich prowadzone są zaję-
cia dydaktyczno-wyrównawcze: 15
zespołów z języka polskiego i 11 z
matematyki.

Nasz ostatnie sukcesy to I miej-
sce Anny Łozy i Agnieszki Humiń-
skiej w Powiatowym Konkursie
Języka Angielskiego i wygrana
szkolnego zespołu Magness w VI
Dolnośląskim Przeglądzie Piosen-
ki i Pieśni Patriotycznej we Wrocła-
wiu. Od 10 lat Gimnazjum organi-
zuje powiatowy konkurs „Matema-
tyczne Wyzwania”. A w czasie
wakacji grupa naszych uczniów
pod opieką Ludwiki Pacholak
uczestniczyła w akcji „Mogiłę Pra-
dziada Ocal od Zapomnienia” - po-
rządkowali polski cmentarz w Sze-
pietówce.

Niedawno w szkole odbyły się
wybory patrona. Jakie były klaso-
we propozycje? Ia - Mikołaj Koper-
nik, Ib - Wisława Szymborska, Ic -

Adam Małysz, Id - Czesław Miłosz,
IIa - Ryszard Kaczorowski, IIb - Mi-
kołaj Kopernik, IIc - Szare Szeregi,
IId - Mikołaj Kopernik, IIe - Fryderyk
Chopin, IIIa - Mikołaj Kopernik, IIIb
- Wisława Szymborska, IIIc - Bole-
sław Prus, IIId - Orlęta Lwowskie.
W wyniku głosowania uczniów naj-

większe poparcie zdobyły trzy pro-
pozycje: Orlęta Lwowskie, Szare
Szeregi, Wisława Szymborska. A
nasz ostateczny wybór to Szare
Szeregi. W czerwcu zorganizowa-
liśmy I Festyn Szkolny pod hasłem
„Razem się uczymy, razem się ba-
wimy”. Jego głównym celem było
pozyskanie fundatorów sztandaru
szkoły. Dzięki wielu ofiarodawcom
sztandar zakupiono i 27 września
odbędzie się jego uroczysta pre-
zentacja i poświęcenie.

Dbamy o zdrowie
W 2012 roku Centrum Medycz-

ne Medyk wykonało szczepienie
przeciwko brodawczakowi ludzkie-
mu HPV u dziewcząt z rocznika
1998, będących mieszkankami
Gminy Oleśnica. Zaszczepiło się 48

uczennic naszego Gimnazjum
Gminnego i 9 uczennic z gminy
Oleśnica, uczęszczających do gim-
nazjów poza gminą. Szczepienie
wykonane zostało szczepionką Sil-
gard i składało się z trzech iniekcji
podanych w zalecanych przez pro-
ducenta odstępach.

W roku 2013 Rada Gminy Ole-
śnica ponownie podjęła uchwałę
dotyczącą szczepienia młodzieży I
klasy Gimnazjum przeciwko bro-
dawczakowi ludzkiemu HPV szcze-
pionką Silgard. Tym razem przewi-
dziana do szczepienia została gru-
pa chętnych uczniów z naszego
Gimnazjum. Novum uchwały w
skali kraju było objęcie szczepie-
niem nie tylko dziewcząt z roczni-
ka 1999, ale również chłopców. Do
szczepienia zgłosiło się 31 dziew-
cząt i 27 chłopców. Podane zosta-
ły już dwie dawki szczepionki - w
kwietniu i w czerwcu. Ostatnia
dawka będzie podana po 15 paź-
dziernika.

- Szczepienia wykonane w roku
2012 i 2013 poprzedzone były pre-
lekcjami informacyjnymi dla rodzi-
ców zainteresowanych tymi szcze-
pieniami u ich dzieci. Prowadzone

były przez lekarzy. Rodzice otrzy-
mali również materiały informacyj-
ne dotyczące programu i chorób,
które wywołują wirusy HPV - po-
wiedziała nam Renata Mulowska-Renata Mulowska-Renata Mulowska-Renata Mulowska-Renata Mulowska-
GałkaGałkaGałkaGałkaGałka, lekarz rodzinny, koordynu-
jąca akcję szczepienia.

Dodajmy, że program szczepień
uzyskał pozytywną opinię prezesa
Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych.

Będziemy mieli halę
W szkole mamy też utalentowa-

nych sportowców, a WF lubimy
wszyscy! W turnieju Coca Cola Cup
zespół naszego Gimnazjum dotarł
do finału wojewódzkiego. A w nim

nasz kolega Przemek Kucharski
wygrał konkurs sprawnościowy i
dostał w nagrodę bilet na EURO
2012. Nasi pingpongiści zajęli III
miejsce w Mistrzostwach Powia-
tu w tenisie stołowym.

Sportowych sukcesów będzie
na pewno jeszcze więcej, kiedy
powstanie hala sportowa przy na-
szej szkole. Jej budowa właśnie
trwa. Z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki samorząd Gminy otrzymał
dofinansowanie ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej:
1.682.350 zł. Kwota ta jest wypła-
cana w transzach z podziałem na
lata: w 2012 roku wypłacono
100.000 zł, w tym roku otrzyma-
my 751.700 zł, a w 2014 roku -
830.650 zł. Całkowita wartość in-
westycji wyniesie 5.116.400 zł, z
czego 3.434.050 zł to środki wła-
sne Gminy Oleśnica.

Z hali będą też korzystali nasi
młodsi koledzy ze Szkoły Podsta-
wowej Gminy Oleśnica. Od stro-
ny północnej powstającego obiek-
tu znajduje się kompleks boisk
wraz z budynkiem szatniowym,
wybudowany w ramach programu
„Moje boisko Orlik 2012”.

W sali sportowej będą dwa bo-
iska sportowe do koszykówki (lub
siatkówki) oraz duże boisko o wy-
miarach 45 x 26 m do gry w piłkę
ręczną, mieszczące również peł-
nowymiarowe boisko do koszy-
kówki oraz do siatkówki i tenisa.
Wysokość sali sportowej wynosić
będzie 9,5 m. Przewidziano w niej
ustawienie rozkładanych trybun
dla 188 osób. W budynku będzie
też siłownia.

- Budynek zaprojektowała Pra-
cownia Erms Plus – Kamila Kar-
łowska ze Szczecinka, a buduje go
Przedsiębiorstwo Rawbud Sp. z
o.o. z Masłowa k. Rawicza. W
pierwszym etapie wykonano robo-
ty fundamentowe, przyziemie oraz
instalację wodociągową ze-
wnętrzną za 300.000 zł. Obecnie

realizowany jest drugi etap umo-
wy, który obejmuje: roboty bu-
dowlane wraz z wykonaniem da-
chu, montaż okien i drzwi, instala-
cje elektryczne oraz sanitarne
zewnętrzne i wewnętrzne, kanali-
zację deszczową, węzeł cieplny.
Za ten etap robót Gmina zapłaci
wykonawcy 3.100.000 zł. Plano-
wane zakończenie inwestycji to
czerwiec 2014 roku - opowiada
Paweł ŁobaczPaweł ŁobaczPaweł ŁobaczPaweł ŁobaczPaweł Łobacz, kierownik Refera-
tu Budownictwa i Infrastruktury
Urzędu Gminy.
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Dziewczyny z zespołu Magness wyśpiewały I nagrodę w VI Dolnośląskim Przeglądzie
Piosenki i Pieśni Patriotycznej we Wrocławiu

W budowanej właśnie hali będziemy grali i ćwiczyli po przyszłorocznych wakacjach

 W wakacje włączyliśmy się w akcję „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” -
porządkowaliśmy polski cmentarz w Szepietówce
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