WYBÓR PATRONA SZKOŁY
„[...] przyszłość świata, naszej Ojczyzny i Kościoła
zależy od was. Wy będziecie tę przyszłość kształtować, na was spoczywa wielkie zadanie budowy
czasów, które nadchodzą”
Jan Paweł II

Od maja 2013 r. to motto z tablicy pamiątkowej ufundowanej z okazji obchodów 100-lecia istnienia szkoły
w Biesnej będzie przyświecało uczniom, ich rodzicom
i nauczycielom.
Stanie się tak, ponieważ w styczniu 2012 r. placówka
rozpoczęła procedurę nadania imienia. Pierwszym krokiem było uzyskanie zgody rodziców, uczniów i podjęcie
stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną, a następnie powołanie Zespołu Koordynującego ds. realizacji projektu „Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Biesnej”,
w skład którego weszła Marta Habaj jako przewodnicząca oraz Małgorzata Karaś, Józef Bogusz, Brygida Habaj,
Józef Orłowski i Adam Waz jako członkowie.

Samorząd i organizacje wiejskie
Radni Rady Gminy w Łużnej wybrani
przez mieszkańców Biesnej:
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•
•
•
•

VI kadencja (od 2010 r.) – Józef Bogusz
V kadencja (2006–2010) – Józef Bogusz
IV kadencja (2002–2006) – Józef Bogusz
III kadencja (1998–2002) – Józef Bogusz,
Adam Szura
• II kadencja (1994–1998) – Antoni Juruś,
Janina Śliwa
• I kadencja (1990–1994) – Antoni Juruś,
Antoni Wiejaczka

Sołtysi sołectwa Biesna:
•
•
•
•
•

Małgorzata Karaś (od 2003 r.)
Antoni Ziomek (1999–2003)
Józef Stec (1997–1999)
Antoni Ziomek (1994–1997)
Tadeusz Bara (1990–1994)

Organizacje wiejskie działające w 2013 r.:

• Koło Gospodyń Wiejskich (rok założenia 1948)
– przewodnicząca Elżbieta Śmiertka
• Ochotnicza Straż Pożarna (rok założenia 1956) –
prezes Stanisław Bara
• Stowarzyszenie Miłośników Wsi Biesna
(rok założenia 2009) – prezes Paweł Olszewski
Fot. Pamiątkowe zdjęcie z dnia wyborów

W wyniku wyborów, które przeprowadzono 4 VI 2012 r.,
kandydatem na Patrona został Jan Paweł II, a to spowodowało, że przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej zwrócili się do
biskupa diecezji tarnowskiej o wsparcie starań, na co
otrzymali pozytywną odpowiedź. Wtedy złożyli wniosek
do Rady Gminy w Łużnej z prośbą o podjęcie uchwały
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Biesnej imienia Jana Pawła II.
Jednocześnie w placówce prowadzono szeroko zakrojone działania wychowawcze związane z życiem i działalnością Karola Wojtyły.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Projekt współfinansowany ze środków
UE w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013, Projekt złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania „Beskid Gorlicki”, Projekt współfinansowany
przez gminę Łużna
Realizator projektu i wydawca folderu:
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Biesna, Szkoła Podstawowa w Biesnej
Fot. A. Wietrzyk, E. Mazur; projekt graficzny i oprac. E. Mazur
Biesna 2013
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