
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
30 – letnia historia budowy sali gimnastycznej przy LO w Krościenku n. D. 

 
    
           Najstarsze udokumentowane   starania o budowę sali 
gimnastycznej pochodzą z 1977 r., kiedy to zawarto umowę z 
Elektrownią Skawina  o wynajem budynku LO  na cele kolonijne. 
 

1979 r.  – Elektrownia Skawina  w ramach współpracy 
opracowała  projekt  architektoniczny sali gimnastycznej, który 
uzyskał pozytywną  opinię  Wojewódzkiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Nowym Sączu. Dyrektorem Szkoły był w tym 
czasie Pan Edward Biziak. 
 

W 1980 r. Dyrektorem szkoły zostaje Pan Andrzej Plewa, który 
przez kolejne cztery lata kontynuuje starania o realizację projektu 
architektonicznego. W 1984 r. Elektrownia Skawina wycofuje się 
ze współpracy i budowa zostaje zawieszona. 
 

1982 r.  Szkoła podpisuje umowę o wynajem budynku   na cele kolonijne z AGH w 
Krakowie. Ówczesna Dyrektorka Szkoły, Pani Danuta Salomon, podjęła energiczne 
działania zmierzające do realizacji budowy sali gimnastycznej. AGH zobowiązała się 
do opracowania koncepcji architektonicznej rozbudowy szkoły. Działania te  
zaowocowały w 1989 r. gotową dokumentacją architektoniczną i techniczną  obiektu. 
Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju spowodowały,  że AGH 
wycofała się ze współpracy.  
 

W 1991 r. w nowej rzeczywistości politycznej Dyrektorem Szkoły zostaje Pan Ryszard 
Postawka. Ambitnie podjął działania zmierzające do poprawy bazy dydaktycznej 
szkoły z wykorzystaniem koncepcji opracowanej przez AGH. Plany rozbudowy szkoły  
zakładały dwa etapy. Pierwszy tj. nadbudowa szkoły o jedną kondygnację, zostały  
zakończone już w 1993 r.. Drugi etap zakładał budowę sali gimnastycznej. Ze  względu 
na  szczupłość działki szkolnej rozpatrywano kilka lokalizacji obiektu. Intensywne 
starania Pana Dyrektora zyskały poparcie i akceptację ze strony Kuratorium Oświaty w 
Nowym Sączu oraz władz Gminy Krościenko. 
 

W 1997 r.  pojawiła się możliwość dokupienia działki sąsiadującej ze szkołą, co 
rozwiązałoby problem lokalizacji obiektu sportowego. Niestety, mimo  porozumienia 
podpisanego między oferentem a  KO w Nowym Sączu Panem Nalepką   i 
przyrzeczenia  szkole prawa pierwokupu oferent w ostatniej chwili wycofał się i sprzedał 
działkę sąsiadom. 
    W 1997 r. Dyrektorem Szkoły zostaje Pani Zofia Krępa. Dwa lata przy dużym 
zaangażowaniu władz Gminy Krościenko trwały trudne pertraktacje w celu odkupienia 
działki –  niestety zakończyły się one niepowodzeniem.  
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WYDANIE NADZWYCZAJNE 



 
 
W międzyczasie reforma  administracyjna sprawiła, że organem prowadzącym dla 
Szkoły został Powiat  Nowotarski. Determinacja dyrekcji, nauczycieli i rodziców wobec 
braku dalszych   perspektyw na budowę tak potrzebnego szkole obiektu sportowego, 
była tak duża, że  podjęto decyzję o sfinansowaniu dokumentacji sali gimnastycznej ze 
środków Rady Rodziców. Zlecono to zadanie Zakładowi Usług Projektowo-Produkcyjno 
Handlowej w Skawinie, którego właścicielami są Państwo Maria i Czesław Rapaczowie. 
Jednocześnie wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji dotyczącej warunków 
zabudowy. 
W 2001 r. posiadając  gotową dokumentację techniczną oraz deklaracje Rady  
Rodziców  o dalszej partycypacji w kosztach budowy, a także zgodę Państwa Głuców 
(sąsiadów szkoły) na budowę sali w granicy działek,  Dyrektor Szkoły zwrócił się z 
wnioskiem do Zarządu Powiatu o wpisanie budowy sali gimnastycznej przy LO do  
planu inwestycji powiatu.  
 

24.01.2002 r.  Zarząd Powiatu Nowotarskiego na czele ze Starostą Janem Lasykiem i 
Wicestarostą Janem Hamerskim złożył wniosek w Urzędzie Gminy Krościenko o 
zezwolenie na budowę sali gimnastycznej oraz wniosek o zezwolenie na wyburzenie 
budynków kolidujących z budową sali gimnastycznej.  
 

14.03.2002 – decyzja o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę 
 

08.2002      – rozbiórka budynków gospodarczych (czyn społeczny rodziców) 
 

26.06.2003  - rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej 
 

03.07.2003 – roboty ziemne (przekazanie planu budowy)     
 

3 września 2007  Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2007/2008 połączona z 
otwarciem sali gimnastycznej. 

 
Niezwykła statystyka 

     
Wykaz pozabudżetowych środków finansowych zaangażowanych w latach 2001-2006 
w realizację projektu –  
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krościenku:  
 
 

21 000 zł - projekt architektoniczny sali wraz z dokumentacją techniczną, 
 

35 216 zł – wartość prac rozbiórkowych (wg posiadanego kosztorysu),  koniecznych do rozpoczęcia 
inwestycji. Rozbiórkę budynku tzw. przybudówki, wywóz gruzu i niwelację terenu wykonali 
w ciągu 2 tygodni, w czynie społecznym, rodzice uczniów, 

10 000 zł – koszt prac przygotowujących plac budowy do rozpoczęcia inwestycji, 
 

2 000 zł -  projekt odwodnienia, 
 

14 920 zł – koszt wykonania odwodnienia, 
 

7 320 zł – koszt „Studium wykonalności” , dokumentu sporządzonego w związku ze złożeniem  przez 
Starostwo wniosku o środki z UE. 

 

Łącznie: 90 456 zł 
 
 

          Wszystkie wyżej wymienione kwoty zostały przekazane na cele inwestycyjne przez 
Radę Rodziców działającą przy LO, a pozyskane jako dochód z organizowanych od 
kilkunastu lat zabaw karnawałowych. Na podkreślenie zasługuje ogromne 
zaangażowanie przedstawicieli lokalnego środowiska (również osób nie związanych 
przez dzieci ze szkołą), którzy, znając przeznaczenie tak zdobywanych pieniędzy, 
hojnie wspierali inicjatywy rodziców i dyrekcji.           

                                                          Tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania oddawanej dziś sali 
gimnastycznej serdecznie dziękują: 

 
 

 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i młodzież  

 



 

 
 
 

Dla chcącego, nic trudnego… 
 

    Mimo braku sali gimnastycznej i skromnej bazy sportowej, wśród uczniów i  
absolwentów naszej szkoły znajdziemy wielu wspaniałych sportowców. Przypomnijmy 
nazwiska niektórych z ich: 
  
Kazimierz Wójcik -  w latach 1954-60 medalista Spartakiady Wojska Polskiego,     

Akademickich Mistrzostw Świata i Uniwersjady, 
 
Beata Bodziuch       -   Mistrzyni Polski  juniorów w biegu na 5 km. 
 
Ze względu na położenie i przepływający przez Krościenko i Szczawnicę Dunajec, nasi 
uczniowie to często świetni kajakarze górscy. Uczestniczyli i zwyciężali w tej konkurencji 
w zawodach sportowych najwyższej rangi: Mistrzostwach Olimpijskich, Mistrzostwach 
Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy czy Mistrzostwach Polski. 
Do grona najwybitniejszych należą: 
 
Bogusława Knapczyk – uczestniczka Olimpiady w Barcelonie w 1992 r.,       wielokrotna 

Mistrzyni Polski, 
 
 
 
 

Maria Ćwiertniewicz – Mistrzyni Świata w 1975 r. 
 
 
 
 

Piotr Sarata – brązowy medalista w C-2X3 1w 1985 r., 
 

 [dane pochodzą z książki, „50 lat LO w Krościenku” s.133-134] 

 
    Inną dyscypliną typowo górską, w której możemy się pochwalić sukcesami, jest 
narciarstwo alpejskie. W roku szkolnym 2006/7  nasze uczennice: Agnieszka Pluta i Olga 
Pluta zdobyły wiele cennych medali. I tak: 

 
 

Agnieszka zajęła 
I. miejsce w Slalomie Gigancie rozegranym w ramach              
Powiatowej Licealiady Młodzieży, 
II. miejsce na Mistrzostwach Polski Amatorów w Slalomie Gigancie w 
kategorii dziewcząt w Zakopanem [25 marca 2007],  zdobywając 
tytuł Wicemistrzyni Polski,  

I. miejsce w Slalomie Gigancie rozegranym w ramach Mistrzostw Krakowa   Amatorów, 
I. miejsce w III. Wiosennych Zawodach w Slalomie Gigancie o Puchar Senatora. 
 
 

Natomiast Olga zajęła  
 

I. miejsce na Mistrzostwach Polski Amatorów w Slalomie Gigancie w kategorii 
dziewcząt w Zakopanem [25 marca 2007], zdobywając tytuł Mistrzyni Polski,,  

II. miejsce  w Slalomie Gigancie rozegranym w ramach Powiatowej Licealiady 
Młodzieży,  

III. miejsce w Narciarstwie Alpejskim. 
 
Mamy także grono utalentowanych biegaczy, piłkarzy, siatkarzy, snowboardzistów czy 
szachistów.  
Miejmy nadzieję, iż nowa sala gimnastyczna pozwoli nie tylko podtrzymać dobre 
tradycje sportowe, ale podniesie poziom sprawności fizycznej  w s z y s t k i c h  
uczniów.  
                                               
        

 


