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Zagrożonąlikwidacją szkołęudałosię uratować!

uł niEElEEzą ffieJą

Fl!u|l!dĘ dl! duntĘ
trzech WychowaWczyńprzedszkoInych.szkota
już na starcie dysponujesprzętem komputerowym Wysokiejk|asy ipod tym Względem
jest naj|epiejWyposażonąWiejskąp|acóWką
w regionie. Co jednak najbardziej istotnezatrudnionatu zostałakadra pedagogicznaz
Wie|oIetnim
doświadczeniem.
zespołempeda.
gogóW kieruje dyrektor Leszek Liszka, pracujący w oświaciejuż od 30 lat, a ostatnio był
dyrektoremjednegoz gimnazjóWW Tarnowie.
Takżezdecydowana Większość
kadry dojeżdźa
do Niecieczyz Tarnowa.
Jeszcze Wiosną tego roku mało kto dawał
szanse na utŻymanie szkołynic zatem dziw.
nego, że 1Wrześniarodzice,a|e icała |oka|na społeczność
mie|i uzasadnionepowodydo
radościi dumy. Wańo przy tej okazji p|zypomnieć, że mieszkańcy Niecieczy znani są z
Wie|uciekawychinicjatyw.Działatu z dużym
powo(izeniemteatr' Występującynie ty|ko na
scenie w miejscowym koście|e,a|e także W
WieIumiejscowościach
PoIskii zagranicą.Jego
założycieIką,scenarzystką i dyrektorem W
jednej osobie jest seniorka rodu Witkowskich, pani Maria,

Tei szko|e nikt nie dawał szans na da|sze
istnienie. Twierdzono z przekonaniempogląd ten |ansowany był zwłaszcza
przez gminnych urzędników- że wobec zbyt małei i|ości uczniów p|acówka
nie ma żadnych szans na przetrwanie.
wtedy' Wiosną tego roku' wydawało
się że szkoła spisana już została defi.
nitywnie na straty i podzieli los wielu
innych zamykanych p|acóWek.. Mowa o
szkole podstawowej w Niecieczy(gmina
żabno), której graziła z nowym rokiem
szkolnym likwidacja.

K|ubpiłkarskiBruk- Bet Niecieczagra obecnie
w 2 lidze, co jest ewenementemjak na tak
niewie|ką mlejscowośći zarazem swoistym
rekordem W Po|sce. Piłkarskie pasje datują
że nieciecka szkołaznajduje się W b|iskim są- się jeszcze z okresu międzywojnia,a spoń
siedztwie tutejszego kościołaparafia|nego , piłkarskiniecieczaniezaczę|iczynnieuprawiać
a|eod 1 Września
ma to nie ty|kosymbo|iczne j u żW . . . 1 9 2 0
r o k u! .
znaczenie.PIacóWkatutejszaWraz z inauguracją nowego roku szkolnego 2009/2010 jest Dziś starannie Wypie|ęgnowanystadion to
bowiem szkołąo statusle pub|iczno-kato|ic- także oowód do dumv niecieczan:ostatnio
kim.
przybyłato tab|ica śWiet|na
i ko|ejnetrybuny.
l4otywacjąd|a dzieci i młodzieżyz samej NiePubIiczno-KatoIickizespół szkół i Przedszko- cieczyi okoIicd|aupraWiania
sportupiłkarskie|a W Niecieczy to pełnanazwa p|acówki, która 9o (przy k|ubiedziałateż drużynatrampkarzy
ma specyficznycharakteri jest jedną z nie- młodszych)są Wyjazdy na basen do Tarnowa,
wielu tego rodzajuplacówekw Małopo|sce. uczestnictwo w atrakcyjnych wycieczkach po
kraju,udziałW obozachi ko|oniach.
-|Yyś|ę,
że Warto było ponieśćtrud i starania
o utrzymanie p|acóWki,a formułajaką szko- Tak zatem do tej wielostronnej aktywła posiada obecnie na pewno sprzyjac będzie ności niewie|kiej społeczności Nie€ i eczyWysokiemupoziomowlnauczania-mówi pani ku|tura|nej i spońowej z tak znacfącymi
Danuta Witkowska, która jest zarazem zarzą- wynikami- dołącza z dniem 1 września
dzającąplacóWką'Aby mieć charakter placóW- także działalnośc oświatowa. Będziemy
ki katoIickiej(obok pŻymiotnika,,Publiczna,,)z sympatią kibicować Wynikom w nauce
musie|iśmy
uzyskać zgodę biskupa ordyna- najmłodszym mieszkańcom
Niecieczy'
riusza. Wystą]iłam W tej sprawie do biskupa tak jak kibicujemy sPońowym rozgrnrywiktora skworca, który bardzo przychy|nie kom klubu Bruk-Bet Nieciecza- jedynemu
odniósłsię do naszychstarań izabiegów, za regionie, który zdo|ał zajśćtak Wysoko!
co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Wspierał
mnie W tym swoim autorytetem także nasz
Zygmunt Szych
ksiądz proboszcz.

Te katastroficzneopinie okazałysię jednak
zdecydowaniena Wyrost. Mato tego: 9rożba |ikwidacji szkoły, która W tej niewielkiej
miejscowościpetniła od |at bardo istotną
ro|ę ku|turotwórczą. zmobiIizowała|okaIną
wspierani
społeczność.
Rodzice postanoWiIi,
zdecydowanieprzez pozostalychmieszkań.
cóW, dołożyćWsze|kichstarań izna|eźćtakie
rozwiązania, by p|acóWkęutrzymać. I to się
zdecydowanieudało.Nic zatem dziwnego,że
W Niecieczy, miejscowości|iczącej za|edwie
ok.700 mieszkańców,triumfowano,a przypadek ten śWiadczy
dobitnieo tym, jaka siła
d.zemie w ludziach, kiedy tylko trzeba zmoReklama
bi|izowaćsię W słusznej sprawie. W obronie szkola W Niecieczy|iczy ok. 100 ucznióW,a
|oka|nych
Wańościi dobra Wspó|nego.
zespół składasię z oddziałuprzedszko|negoz
trzydzieściorgiemdzieci, k|asami szkoły podz tego też powodu inauguracja roku stawowej od l.ej do 6.tej, oraz 1 oddziałem
gimnazjum.oprócz młodychmieszkańcóWz
szko|nego w Niecieczy mia|a szczegó|ny
charakter. Jeszcze wiosną tego roku o samej Niecieczy do szkoły uczęszczajątakże
tutejszej szko|e g|ośno było w mediach' dzieciz kiIkupob|iskichmiejscowości.
kiedy to p|acówce groziła |ikwidacja.
ponownie znalazła się - Pzvmiotnik "katolicka" w nazwie szkoDziś Niecie€ z a
na łamach gazet. Tym razem w optymi- ły zobowiązujew sposób szczegó|ny-uważa
proboszcz niecieckiej parafii ks. Krzysztof Pastycznei tonacji...
syk. Wychowanienajmłodszych
mieszkańców
Do osób szczegó|nle zaangażowanychW będzie rzecz jasna oparte na przywiązaniu
ratowanie szkoły przed likwidacją na|eży do wańości chrześcijańskich.Katecheza W
zwłaszczapani Danuta witkowska i ksiądz oddzla|e przedszkolnym będzie prowadzoproboszcz Krźysztof Pasyk. zauważmy tu, na przez zakonnicę, która jest także jedną z

