
Szanowni Państwo, Drodzy Goście! 
 Początki szkolnictwa w Olszynach sięgają połowy XIX wieku. 
Pierwszą wymienioną w kronice szkoły datą jest rok 1858. 
Wzmiankuje ją w „Kronice szkoły” ówczesny kierownik Aniela 
Krakowska. Budynek szkoły wystawiony był z miękkiego materiału, 
na podmurowaniu o wysokości 9dm , kryty słomą. Długość budynku 
15m 6dm, szerokość 7m 7dm. Znajdowała się w nim jedna izba 
lekcyjna i mieszkanie dla kierownika. 

Od 1 września 1894r. szkoła w Olszynach posiadała drugi budynek 
szkolny, murowany. Składał się z jednej sali naukowej, pokoju 
mieszkalnego dla drugiej siły nauczycielskiej i sieni.  

Pierwsze plany budowy nowej szkoły w Olszynach były gotowe w 
latach 1912 – 1913. Do tej budowy jednak nie doszło prawdopodobnie 
ze względu na wybuch I wojny światowej. 

W latach 1934 – 1937 opracowano nowy plan budowy 
siedmioklasowej szkoły. Opracowano również harmonogram 
przygotowania materiałów budowlanych. Kiedy wymagana ilość 
cegły, wapna i kamieni została zgromadzona i miały rozpocząć się 
prace budowlane w 1939 roku wybuchła druga wojna światowa.  

Po zakończeniu wojny od początku lat pięćdziesiątych władze lokalne 
i oświatowe czyniły starania o rozpoczęcie budowy nowej szkoły. 
Opracowano projekt budowy i pierwsze prace ziemne rozpoczęły się 
w czerwcu 1959r. W nowym budynku mieściło się 10 sal lekcyjnych, 
sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, kancelaria, biblioteka, 
mieszkanie dla kierownika szkoły. Cały budynek w stanie surowym 
został ukończony w grudniu 1960r. Przeniesienie się szkoły do 
nowego obiektu nastąpiło w styczniu 1961 roku. Ogólny koszt 
budowy wyniósł wówczas 2,5 mln zł. a wyposażenie 175tys. zł. 

 Ówczesny dyrektor szkoły Bolesław Twardy, tak opisuje to 
wydarzenie: „Nieopisana radość, dziatwa została jakby 
zahipnotyzowana; dzieci były jak oczarowane. Trudno, nikt nie 
wierzył, by w ciągu roku można było oddać budynek do użytku. Była 
to wielka radość dla 373 uczniów oraz 12 nauczycieli.  



 Wybudowany wtedy budynek to stara część dzisiejszej szkoły 

 Po dwudziestu latach użytkowania budynku szkolnego, 1 lipca 
1982 r. , rozpoczęto jego kapitalny remont. Po jego zakończeniu 
szkoła otrzymała nową zastępczą salę gimnastyczną, pion sanitarny, 
cztery mieszkania dla nauczycieli, kotłownię a centralne ogrzewanie 
zastąpiło węglowe piece.  

 W latach dziewięćdziesiątych została wykonana na całym 
budynku więźba dachowa a kilka lat później wymieniono stolarkę 
okienną.  

 Jednak mimo remontów i poprawy stanu technicznego budynku, 
ciągle nie spełniał on podstawowych wymagań przede wszystkim 
dlatego, że brak było szatni dla uczniów oraz sali gimnastycznej.   
Nasze władze samorządowe Pan wójt, rada gminy dostrzegały 
potrzebę rozbudowy szkoły, rozbudowy na miarę rzeczywistych 
potrzeb. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że będzie to duża inwestycja. 
Reforma oświaty, która od 1 września 1999 roku wprowadziła w 
polskim systemie oświaty gimnazja na pewien czas odsunęła naszą 
rozbudowę, bo trzeba było również w naszej gminie tworzyć nową 
strukturę szkolnictwa.  

 Pan Wójt i nasz samorząd wyraźnie stosowali się do słów Bila 
Cosbiego, który powiedział kiedyś - Nie wiem, co jest kluczem do 
sukcesu, ale kluczem do klęski jest chcieć zadowolić wszystkich. My 
wtedy rozumieliśmy potrzeby innych, ale nie byliśmy zadowoleni i 
dlatego nie było klęski inwestycyjnej. 

 Chociaż nie można było rozpocząć rozbudowy szkoły, to jednak 
w tych latach został wybudowany pełnowymiarowy stadion 
znajdujący się obok szkoły, przy budowie którego wykonano 
gigantyczne prace ziemne. Stadion oddano do użytku w grudniu 2004 
roku. 

 Pierwsze decyzje związane z rozbudową naszej szkoły zostały 
podjęte we wrześniu 2005 roku, kiedy to zlecono opracowanie 
wielobranżowego projektu rozbudowy szkoły w Olszynach.  Projekt 
wykonała Pracownia architektoniczna Pani Ewy Bień.  



Koszt rozbudowy na ten czas przekraczał możliwości budżetu naszej 
gminy. Abraham Lincoln powiedział, że Każda praca jest możliwa do 
wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki. Tak też uczyniono w 
naszym przypadku.   
Całe zadanie pod nazwą „Dobudowa sali gimnastycznej 
i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Olszynach” podzielona została na cztery etapy.  
 Etap pierwszy obejmował wykonanie fundamentów i robót 
zabezpieczających fundamenty dobudowy sali gimnastycznej.  
2006 rok -wtedy też Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w 
Tarnowie, której prezesem jest Pan Antoni Duź rozpoczęła pierwsze 
prace przy wykopach. Ten etap prac został zakończony w kwietniu 
2007 r. a efektem były fundamenty i pierwszy strop.  
II etap rozbudowy obejmujący wykonanie stanu surowego i dachu 
rozpoczął się 16 lipca 2007 r. Realizowała go spółka Alfa z Gorlic, 
której właścicielami są Panowie Józef Trybus i Janusz Kapecki został 
zakończony w maju 2008 roku.  
Trzeci etap rozbudowy obejmujący montaż okien na sali 
gimnastycznej – roboty zabezpieczające został wykonany również 
przez spółkę Alfa w czerwcu i lipcu 2008 roku. 
Etap IV realizowany od 20 lipca 2010 r. do 29 września 2011 
obejmował wykończenie robót budowlanych i częściowe wyposażenie 
wykonała firma Dalmine z Tuchowa, której właścicielem jest Pan 
Krzysztof Więcek.  
 Po podpisaniu umowy na ten etap wszyscy twierdzili i wiedzieli, 
że wykonanie tego zakresu prac w tak krótkim terminie jest 
niemożliwe. Zgodnie z myślą Einsteina przyszedł człowiek, który tego 
nie wiedział i wykonał te prace. To był Pan Krzysztof Więcek. 
 
 Realizacja zadania dofinansowana była ze środków Unii 
Europejskiej z dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 
6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B – Infrastruktura 
społeczna, w tym edukacyjna i sportowa. 
 Właściwy wniosek aplikacyjny w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego został złożony w sierpniu 2009 r.  
 Nieustannie lobbowany przez naszego Pana wójta przy 
niewątpliwym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego został 



zaakceptowany.  W dniu 2 czerwca 2010 r. Pan Marszałek Roman 
Ciepiela mimo wielu obowiązków związanych z usuwaniem szkód 
powodziowych, przyjechał do naszej szkoły i tutaj została zawarta 
umowa o dofinansowanie. Pióro, którym umowa została podpisana 
jest dzisiaj przy Księdze Pamiątkowej wystawionej w korytarzu – 
zachęcam Państwa do wpisania się. 
 Nie sposób tutaj wspomnieć jeszcze jednego wydarzenia 
związanego z otrzymaniem unijnej dotacji. 16 maja 2009 roku naszą 
szkołę odwiedził ksiądz biskup wówczas Wiktor Skworc, który w 
czasie spotkania z nauczycielami żywo interesował się rozbudową i 
obiecał, że on również pomoże nam uzyskać te unijne środki. 
Jak ks. biskup to uczynił, nie wiem, ale po zakończeniu naszej 
rozbudowy został arcybiskupem i metropolitą Katowickim.  
 
 Dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury sportowo-
edukacyjnej poprzez dobudowę sali gimnastycznej oraz 
przebudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach”, 
obejmowało etapy od II do IV. Całkowita wartość projektu wynosi  
3,4 mln zł, a docelowy poziom dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej wynosi prawie 1,8 mln zł. Natomiast koszt całego 
zadania obejmującego wszystkie etapy rozbudowy wynosi i remont 
starego budynku wynosi prawie 4,5 mln złotych.  
 Efekty zrealizowanego zadania to dodatkowe 1300m2 
powierzchni obejmujące salę gimnastyczną, w której się znajdujemy, 
siłownię, salę korekcyjną i salę zabaw dla dzieci, szatnie szkolną, 
dwie sale lekcyjne, pokój nauczycielski, sekretariat i gabinety 
dyrektorów oraz pomieszczenia gospodarcze.  
 W starej części budynku zmodernizowano kotłownię, 
przebudowano na nowo kuchnię, wykonano salę językową dla 20 
uczniów, odnowiono podłogi, zmodernizowano instalacje elektryczną 
i centralnego ogrzewania, wykonano nowe parapety, wymienione 
zostały wszystkie lampy, i pomalowane zostały wszystkie 
pomieszczenia.  Uzyskaliśmy również gabinet lekarski oraz osobną 
szatnię dla uczniów klas I – III. Stara sala gimnastyczna będzie służyć 
jako stołówka. Budynek posiada monitoring wewnętrzny i 
zewnętrzny. 
 Szkoła pozyskała nowe wyposażenie na kwotę 177 tys. złotych 
obejmujące: sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, wyposażenie sali 



gimnastycznej, meble szkolne a w szczególności kompletnie nowe 
wyposażenie klas I-III, meble gabinetowe, wyposażenie biblioteki. 
 
  
W dniu 21 listopada 2011 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Tarnowie Decyzją Nr 104/11 udzielił Gminie 
Rzepiennik Strzyżewski pozwolenia na użytkowanie budynku Sali 
gimnastycznej dobudowanej do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
zlokalizowanej na działce nr 810 w miejscowości Olszyny.  
 Otrzymujemy piękny dobrze wyposażony obiekt, dzięki czemu 
nasze warunki pracy stają się o wiele lepsze. Myślę, że wszyscy to 
docenimy i będziemy szanować to co otrzymujemy. 
 Dobrze wyposażona sala gimnastyczna, siłownia sala korekcyjna 
z całą pewnością będą mogły być wykorzystane przez młodzież 
pozaszkolną i inne chętne osoby. 
 

Dziękuję 


