
Niepodległości

100. rocznica
odzyskania

1918-2018

Nasza Wieś 
ZABŁĘDZA
UNIA EUROPEJSKA – POLSKA – Województwo małopolskie – Powiat tarnowski – Gmina Tuchów – Wieś ZabłędzaUNIA EUROPEJSKA – POLSKA – Województwo małopolskie – Powiat tarnowski – Gmina Tuchów – Wieś Zabłędza

www.zabledza.pl
www.facebook.com/MieszkancyZabledzy
www.facebook.com/groups/288652501504192/
Rok XI Nr 1(11) Sierpień 2018
WYDANIE
OKOLICZNOŚCIOWE
Egzemplarz bezpłatny

www.dk.tuchow.pl www.tuchow.pl

ZAPROSZENIE
XII FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA

18 sierpnia (sobota) 2018
Radna i Sołtys Ewa Michałek wraz z Radą Sołecką oraz Dom Kultury 

w Tuchowie mają zaszczyt zaprosić wszystkich Mieszkańców wsi Zabłę-
dza oraz Gości na dobrą zabawę z okazji uroczystych wydarzeń. Są nimi:

• 100. rocznica odzyskania Niepodległości, 
• 12. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Zabłędzy imie-

nia Jana Pawła II, 
• 7. rocznica wręczenia sztandaru szkole, 
• przekazanie społeczności wsi do użytku hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej, 
• zabłędzkie święto wyrobów tradycyjnych i regionalnych, 

• Złote Gody, 
• oraz doroczne dożynki wsi Zabłędza.
Program Festynu:
Godz. 17:00 Okolicznościowy program - atrakcje, konkursy, wystę-

py i zabawy z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Wieczorem zabawa ta-
neczna z zespołem „GROMY”.

W czwartek 16 sierpnia 2018 na boisku przy szkole rozegrany zosta-
nie turniej sportowy. Początek o godzinie 17:00.

Dożynkom towarzyszyć będą stoiska z napojami i jadłem z BI-
STRO „SMACZNY KĘS” Państwa Ewy i Adama Kruczków z Zabłędzy. 

„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” „ … niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym’’.
„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości’’.

Józef Piłsudski 

Zespół redakcyjny serdecznie dziękuje Państwu Bernadecie 
i Kazimierzowi Szablowskim z Firmy KOREX z Tuchowa, Pań-
stwu Edycie i Krzysztofowi Suchanom z Firmy Pol-Farm w Tucho-
wie, Panu Łukaszowi Sadko z Firmy SADKO w Zabłędzy, Państwu 
Ewie i Adamowi Kruczkom z Bistro „SMACZNY KĘS” w Zabłę-
dzy, Panu Piotrowi Kępie z Firmy Usługi Transportowe w Woli 
Rzędzińskiej, Właścicielom Lokalnego Portalu Informacyjnego Ry-
glice – Okolice.pl, Panom Zbigniewowi Michałkowi i Grzegorzo-
wi Lisowi z Firmy SIGMA w Tarnowie, Panu Robertowi Mrukowi 

z Firmy Handlowo-Usługowej „ERNET” z Tuchowa, Pani Mag-
dalenie Stefan z AUTOKOMIS Zabłędza z Tuchowa, Panu Pio-
trowi Skrobotowi z Firmy MIKULEC z Tuchowa, Państwu Ewie 
i Łukaszowi Marcinkom z Zabłędzy oraz Panu Dyrektorowi Janu-
szowi Kowalskiemu z Domu Kultury w Tuchowie. To dzięki Pań-
stwa pomocy (pokrycie kosztów druku) mógł zostać wydany ko-
lejny numer gazety. Szczególne podziękowanie kierujemy do Rady 
Sołeckiej, która od pierwszego numeru zajmuje się rozprowadza-
niem gazety do wszystkich mieszkańców naszej wsi. Dziękujemy! 
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GŁOS BURMISTRZA
Szanowni Mieszkańcy Zabłędzy!
Już po raz czwarty będę miał przyjem-

ność gościć u Was na dożynkach.
W tym dniu spotykamy się, by podzięko-

wać za całoroczny trud wszystkim związanym 
z rolnictwem i dbającym o zagospodarowanie 
plonów. To także okazanie wdzięczności Bo-
skiej Opatrzności i prośba o błogosławieństwo 
na przyszły rok.

Dziękujemy również za kultywowanie 
tradycji, czego wyrazem jest to święto. To  tra-
dycja nas współtworzy, niosąc nam i zako-
rzeniając nas w wartościach, które wyznawa-
ły i którymi żyły pokolenia naszych przod-
ków, świadome, że bez chłopskiej cierpliwo-
ści, uporu i niezachwianej nadziei, że zasiane 
ziarno zawsze plonuje, nie byłoby człowieka 
ani narodu.

Szanowni Państwo!
Zgodnie ze staropolskim obyczajem, 

wieńczące żniwa uroczystości dożynkowe są 

najlepszą okazją do podziękowania rolnikom 
za całoroczny trud i uzyskane plony. Ta piękna 
tradycja stanowi ważny element polskiej kul-
tury i tożsamości.   

Największy z Polaków Jan Paweł II 
w 1999 roku w Ełku tak mówił: 

„Starajmy się tak postępować i tak żyć, by 
nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu 
nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się 
samotny, pozostawiony bez opieki”. 

Z tymi słowami musimy się utożsamiać 
i realizować ich przesłanie.

Podczas tegorocznych dożynek bę-
dzie szczególna chwila – zwiedzanie nowej 
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Zabłędzy. Po ponad 20 latach została oddana 
do użytkowania 20 czerwca 2018 r. Już dziś za-
praszam wszystkich mieszkańców na 18 sierp-
nia, sobotę dożynkową w Zabłędzy. Dzięku-
ję wykonawcy, czyli firmie Usługi Budow-
lano-Transportowe Stanisław Onak, Bar-
bara Stanaszek Sp.j. z Tarnowa za bardzo 

rzetelne, staranne wy-
konanie sali, za bardzo 
szybkie tempo i wyso-
ką jakość prac. Przypo-
mnę, że budowa trwa-
ła niecałe dwa lata, całkowity koszt budowy to 
prawie 900 tysięcy złotych. Jestem pewien, że 
będzie ona użytkowana od rana do nocy, nie 
tylko przez uczniów tej szkoły, ale również 
przez mieszkańców gminy Tuchów. Miałem 
przyjemność uczestniczyć w uroczystym za-
kończeniu roku szkolnego 2017/2018 wła-
śnie w tej nowej sali gimnastycznej, widziałem 
wielką radość uczniów, nauczycieli i rodziców 
z możliwości przeprowadzenia uroczystości 
w tej przestronnej sali.

Na zakończenie chciałem podziękować 
Wam wszystkim za dotychczasową życzliwość, 
owocną współpracę i wyrozumiałość. 

Do zobaczenia na dożynkach.
Adam Drogoś

Burmistrz Tuchowa
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Wydawca i opracowanie: Krzysztof Jasiński
Tel. 692 693 268, e-mail: kjasinski@tlen.pl

Korekta: Renata Gąsior
Skład: Małgorzata Wójcik

Druk: Poligrafia Redemptorystów 
w Tuchowie

Redagują czytelnicy oraz zespół redakcyjny:
Alicja Choczyńska, Patrycja Chwistek,  

Stanisław Cich, Adam Drogoś,  
Janina Halagarda, Krzysztof Jasiński, 

ks. Stefan Michalski, Ewa Michałek,  
Maria Solarz, Krzysztof Tuman,  
Łukasz Turaj, Tomasz Wantuch
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Szanowni Mieszkańcy wsi Zabłędza!    Szanowni Goście!
Przekazujemy Państwu jedenasty numer okolicznościowej gazety „Nasza Wieś Zabłędza”. Uznając potrzebę tej 

formy informacji, chcielibyśmy kolejny już raz z Państwem podzielić się tym wszystkim, co dzieje się w naszej wsi, 
a przede wszystkim tym, co zasługuje na naszą i Państwa uwagę. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w kolejnych numerach. To Państwo będziecie decydować, co ma 
być w przyszłości w tej gazecie, o czym będziemy pisać.

Słowo Proboszcza

Wielka radość w naszej parafii! 
Udało się nam, drodzy parafianie, 

zrealizować kolejną inwestycję
Otoczenie kościoła budzi teraz zdziwie-

nie i zachwyt. Wielkie dzieło, które obejmo-
wało szereg prac, dobiega końca. Droga pro-
cesyjna z tablicami ważnych wydarzeń hi-
storycznych pozwoli zachować pamięć o lu-
dziach, działaniach na rzecz naszej parafii. 
Dla uczniów będą one miejscem lekcji histo-
rii. Kolejne prace: schody, ścieżki, droga oraz 
zagospodarowanie terenu wymagało wielu 

środków, zaangażowania i ciężkiej pracy wie-
lu ludzi. Udało się nam zrealizować to wielkie 
wspólne dzieło. Pozostawimy po sobie trwa-
ły ślad i wyraz troski o Dom Boży. Zrozumie-
nie potrzeb i ofiarność parafian pozwoliły tego 
dokonać. Mieliśmy również wsparcie finanso-
we z projektu unijnego PROW w wysokości 
50 tys. złotych, jak i z Gminy –to wymiana ko-
rytek i w niedługim czasie asfaltowanie drogi.

Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy 
składali ofiary, wspierali mnie, bezpośrednio 
brali udział w pracach na wszystkich etapach: 
począwszy od projektu, a kończąc na pracach 
porządkowych i sadzeniu krzewów. Z całego 
serca wszystkim Bóg zapłać!

Wasz duszpasterz
Ksiądz Stefan Michalski
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Dożynki to czas dziękowania za 
chleb, za plony i ciężką pracę rolników. 
Tradycyjnie już od lat Zabłędza włącza 
się w uszanowanie i docenienie tych lu-
dzi i ich wartości. 

19 sierpnia 2017 roku w Zabłędzy świę-
towaliśmy XI Festyn Sołectwa z okazji dorocz-
nych dożynek i kolejnych rocznic nadania imie-
nia i sztandaru naszej szkole. Z tej okazji również 
wydaliśmy 10. numer gazety „Nasza Wieś Zabłę-
dza”. Dziękuję całej redakcji, a zwłaszcza panu 
Krzysztofowi Jasińskiemu za całokształt prac, aby 
ta gazetka powstała i mogła corocznie przybliżać 
mieszkańcom sprawy naszej miejscowości.

Słowa podziękowania kieruję również 
do wszystkich sponsorów gazety – właścicieli 
firm z naszej miejscowości i regionu za wkład 
finansowy włożony na kolejny nakład druku. 
Wierni i hojni od lat.

Minione dożynki miały szczególnie uro-
czysty charakter, ponieważ były poświęcone 
zacnym jubilatom – parom małżeńskim ob-
chodzącym jubileusze od 50 do 60 lat poży-
cia małżeńskiego. W tym zacnym gronie zna-
leźli się państwo: Teresa i Józef Zborowscy  
– (50 lat), Halina i Andrzej Imburscy 
– (51 lat), Maria i Józef Turajowie – 
(52 lata), Janina i Franciszek Boguszowie  
– (54 lata), Helena i Alojzy Kruczkowie 
– (56 lat), Bronisława i Józef Krasowie – 
(56 lat), Janina i Kazimierz Halagardowie  
– (57 lat), Irena i Mieczysław Krasowie 
– (58 lat), Franciszka i Józef Solakowie –  
(58 lat), Bronisława i Franciszek Turajowie  
– (60 lat). Serdeczne gratulacje, życzenia, 
kwiaty i pamiątkowe dyplomy wręczyłam za-
cnym jubilatom od całej społeczności Za-
błędzy. Wieniec tematycznie związany z na-
szym świętem dla wszystkich jubilatów prze-
kazałam na ręce pary małżeńskiej z najdłuż-
szym, 60-letnim stażem – państwu Bronisła-
wie i Franciszkowi Turajom. Program festy-
nu również był związany z naszymi jubilata-
mi. Inscenizacje przypominające czasy sprzed 
50 i więcej lat prezentowała nasza młodzież – 
Patrycja Chwistek – jako Panna Młoda i Artur 
Starostka – Pan Młody oraz Gabriela Szostek 
i Szymon Halagarda. Wiersze ułożone przez 
lokalne poetki, panią Janinę Halagardę i Patry-
cję Chwistek – recytowały Oliwia Kępa, Hu-
bert Sadko, a Tymoteusz Marcinek zagrał za-
cnym parom na skrzypcach „Sto lat”. Gru-
pa taneczna z Krakowa – ubrana w stroje z lat 
60-tych tańczyła dla jubilatów tańce z tamte-
go okresu, „jak to się wtedy na weselach tań-
czyło…”. Młodzież z Zabłędzy, grająca w Or-
kiestrze Sanktuaryjnej w Tuchowie: Gabrie-
la Piórkowska, Jakub Piórkowski i Artur Mi-
chałek, wraz z kolegami zagrali dla jubilatów 
„Sto lat” i piosenki weselne. Pragnęliśmy przy-
pomnieć naszym parom te wspaniałe chwi-
le sprzed lat, jak zawierali związki małżeńskie.

Kieruję do Was gorące słowa wdzięczno-
ści, że pomimo wakacji znaleźliście czas i ze-

chcieliście swoim zaangażowaniem uświetnić 
naszą uroczystość.

Bardzo gorące słowa podziękowania kie-
ruję na ręce wszystkich naszych jubilatów. 
Przede wszystkim za obecność. Kochani Pań-
stwo, pomimo przeróżnych niedogodności 
i niedyspozycji zdrowotnych, zaszczyciliście 
nas swoją obecnością i zechcieliście spędzić 
z nami czas i przypomnieć sobie swoją miłość 
sprzed 50 i więcej lat. Pokazaliście nam wzór 
i wskazówki, jak wspólnie długo, szczęśliwie 
i przykładnie żyć. Dziękujemy Wam bardzo. 

Jest mi bardzo przykro, że niedane nam 
było przyjąć Was z szacunkiem, na jaki za-
sługujecie. Warunki pogodowe i brak lokalu 
uniemożliwiły nam godne przyjęcie Państwa. 
Przepraszam za te niedogodności. 

Na kolejne lata wspólnego małżeńskie-
go życia życzę Państwu dużo zdrowia, radości, 
miłości, błogosławieństwa Bożego na każdy 
dzień i doczekania kolejnych pięknych rocz-
nic. Z uwagi, iż pogoda nie pozwoliła zrealizo-
wać planowanego programu, będzie to dopeł-
nione na zbliżającym się festynie. W związku 

OKIEM RADNEJ I SOŁTYSA
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z tym serdecznie zapraszam jubilatów na tego-
roczny festyn, aby wspólnie świętować.

Tradycją jest, że co roku przekazuję chleb 
burmistrzowi Tuchowa, panu Adamowi Dro-
gosiowi od całej społeczności Zabłędzy. Tak 
też było i w tamtym roku, po czym wspól-
nie częstowaliśmy wszystkich obecnych chle-
bem i miodem. Deszczowa aura nie pozwoliła 
nam dalej świętować, przerwała zaplanowane 
turnieje i konkurencje sportowe. Nasze dzie-
ci cieszyły się z pomalowanych twarzy, ponie-
waż mogły się stać postaciami z bajek, dzięki 
paniom animatorkom. 

Serdecznie dziękuję Radzie Sołeckiej za 
nieocenioną pomoc przy organizacji festynu, 
bo aby świętować, ktoś musi wszystko przy-
gotować. To właśnie Rada Sołecka, niezawod-
na od lat, wszystko przygotowuje, a następnie 
uporządkowuje. Dziękuję Wam, kochani, za 
wszystko!

Oprócz naszych wiejskich dożynek bra-
liśmy również udział w Dożynkach Parafial-
nych, w kościele parafialnym w Piotrkowicach 
oraz w Dożynkach Gminnych w Tuchowie. 

Przedstawiciele naszej wsi, którzy w stro-
jach ludowych reprezentowali Zabłędzę 
z wieńcem, to państwo: Lucyna i Andrzej Kę-
powie, Diana i Piotr Karasiowie, Monika i Łu-
kasz Sadkowie, Renata i Kazimierz Starostko-
wie oraz Stanisława i Zbigniew Halagardowie. 
Bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas, 
kultywowanie tradycji ludowych i ogromne 
zaangażowanie. 

W pierwszą niedzielę września delega-
cja naszej miejscowości modliła się z rolnika-
mi z całej Polski, dziękując Jasnogórskiej Kró-

lowej Polski za otrzymane plony, polecając 
wszystkich mieszkańców Zabłędzy Jej opiece 
i wstawiennictwu. Złożyliśmy również dary 
ołtarza od naszej wsi i zamówiliśmy Mszę 
Świętą przed Jasnogórskim Ołtarzem w inten-
cji naszych rolników i wszystkich mieszkań-
ców, prosząc o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w życiu i pracy. Można nas było zoba-
czyć na ekranach telewizorów podczas trans-
misji TVP. Słowa podziękowania kieruję do 
pana Stanisława Sajdaka z Tuchowa za corocz-
ny bezinteresowny przewóz wieńców dożyn-
kowych na jasnogórskie dożynki.

Nasz festyn dożynkowy poprzedziły me-
cze piłki siatkowej i nożnej. Dziękuję wszyst-

kim zawodnikom za udział w rozgrywkach 
sportowych i mile spędzony czas, a panu Łu-
kaszowi Turajowi za przygotowanie drużyn 
i sędziowanie, zaś panu Krzysztofowi Jasiń-
skiemu za relację fotograficzną z tych wyda-
rzeń. 

Gorące słowa wdzięczności kieruję do 
panów woźniców, Roberta Chwistka i Józe-
fa Iwana za coroczny, bezpieczny przewóz ko-
rowodu dożynkowego do Piotrkowic i Tucho-
wa oraz za przygotowanie zaprzęgu konnego. 
Bardzo dziękuję również panu Piotrowi Tura-
jowi za zorganizowanie banderii konnej. 

Dziękuję wszystkim organizatorom: dy-
rektorowi Domu Kultury w Tuchowie – panu 
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Januszowi Kowalskiemu i jego pracownikom, 
panu burmistrzowi Tuchowa, jego zastępcy 
oraz radnym za uświetnienie naszych dożynek 
swoją obecnością i za wszelką pomoc w or-
ganizacji festynu. Wszystkim mieszkańcom 
Zabłędzy, ich rodzinom i gościom za udział 

w świętowaniu i uszanowa-
niu rolników oraz ludzi ze 

wsią związanych z zie-
mią i ciężką pracą – 

serdecznie dzię-
kuję. 

W lip-
cu ubiegłe-
go roku Za-
błędza bra-

ła udział 

w Turnieju Sołectw w Tuchowie. Nasi miesz-
kańcy licznie włączyli się we współzawodnic-
two w różnych konkurencjach sportowych 
i sprawnościowych oraz kulinarnych. Bardzo 
serdecznie dziękuję wszystkim za godne re-
prezentowanie naszej miejscowości. Pokazu-
je to, jak wieś potrafi się zintegrować, jak się 
rozwija i angażuje w sprawy swojego sołectwa. 
Taka postawa jest godna pochwały, a ja jako 
sołtys jestem dumna, że mam takich wspa-
niałych mieszkańców. Młodzież, dzieci i star-
si pokazali jedność i siłę Zabłędzy, zdobywa-
jąc wysokie miejsca w wielu konkurencjach 
i wspaniałe nagrody, nie tylko pamiątkowe, ale 
i rzeczowe dla sołectwa. 

Zdobyliśmy I miejsce za „Najlepsze sto-
isko”, I miejsce za „Najlepiej obierane ziem-
niaki”, I miejsce za „Najsmaczniejszy posiłek”, 
II i III miejsca za inne konkurencje, tj. robie-

nie makaronu na czas, bicie piany, przecią-
ganie liny, podnoszenie ciężarków, występ 
artystyczny, rzut wałkiem, grę w piłkę pla-
żową. Drużynowo zajęliśmy II miejsce 

w konkursie „Pokażmy się i działajmy”, wy-
grywając w nagrodę puchar i kuchenkę mikro-
falową dla sołectwa. Wszystkim, którzy brali 
udział w konkurencjach, serdecznie gratulu-
ję zdobytych wysokich miejsc, paniom, które 
przygotowały smaczne potrawy i stoisko, ser-
decznie dziękuję za zaangażowanie i pomysło-
wość. Ciepłe słowa wdzięczności kieruję do 
małżeństw, które w strojach ludowych godnie 
reprezentowały nasze stoisko: państwu: Lucy-
nie i Andrzejowi Kępom, Renacie i Kazimie-
rzowi Starostkom oraz Stanisławie i Zbignie-
wowi Halagardom.

Takie działania i zaangażowanie miesz-
kańców to dowód troski o naszą małą ojczy-
znę oraz propagowanie wspaniałych wartości 
dla większego rozwoju wsi i przykład dla in-
nych, że „razem można więcej”, a „w jedno-
ści siła”.

Bardzo wszystkim dziękuję i zapraszam 
do udziału w tegorocznym „Pikniku Sołectw”, 
który odbędzie się we wrześniu, a uczestnikom 
życzę wysokich miejsc i wspaniałych nagród. 
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Rok 2017 dla mieszkańców Zabłędzy był 
również czasem na poznawanie pięknych za-
kątków Małopolski i nie tylko. Uczestniczyli-
śmy w maju w wycieczce do Krynicy, podzi-
wiając urokliwe tereny górskie, poznając ich 
historię oraz zwiedzaliśmy ich zabytki. Wspa-
niała, słoneczna pogoda umożliwiła podziwia-
nie Jaworzyny Krynickiej, Góry Parkowej, Pi-
jalni Wód oraz Tylicza ze wspaniałą Golgotą. 

Kolejnym miejscem zwiedzania była wy-
cieczka do przepięknego Sandomierza ślada-
mi serialowego „Księdza Mateusza”. Urokli-
wy Stary Rynek z zabytkami wokół ratusza, 
zamek, muzea, podziemna trasa turystyczna, 
Brama Opatowska, Bazylika Katedralna, daw-
ny klasztor oo. Dominikanów, kościół Św. Ja-
kuba, dom Długosza, pałac biskupi, Colle-
gium Gostomianum, dawna synagoga, spi-
chlerz oraz rejs statkiem po Wiśle. To miejsca 
już przez nas poznane, które zachwyciły swoją 
historią i pięknem. 

Następną atrakcją była wycieczka do za-
bytkowej Kopalni Soli w Bochni. To była nie-

zwykła podróż w czasie, która pozwoliła po-
znać historię wydobywania soli i pokonać 
podziemną trasę kolejką szynową. Podziemna 
Ekspozycja Multimedialna to niezwykły wehi-
kuł czasu, który przeniósł nas w czasy Bole-
sława Wstydliwego i księżnej Kingi. W drodze 
powrotnej zwiedziliśmy Szczepanów – miej-
sce narodzin i męczeńskiej śmierci Świętego 
Stanisława Biskupa i Męczennika. 

27 maja 2018 r. mieszkańcy Zabłędzy 
wzięli udział w wycieczce w Pieniny – Spływ 
Przełomem Dunajca oraz do Niedzicy. Prze-
piękny krajobraz Pienin dostarczył wielu wra-
żeń, a słoneczna wymarzona pogoda pozwoli-
ła przebyć 2, 5-godzinny rejs tratwami w urze-
kającej scenerii piękna naszych polskich gór. 
Niedzicka twierdza przeniosła nas w zamierz-
chłe czasy i pokazała, jak dawniej żyli właści-
ciele dóbr ziemskich, bogaci i wielcy. Promena-
da po Zaporze na Dunajcu w Niedzicy to spa-
cer w urokliwej scenerii wody, gór, wspaniałych 
widoków i historycznych zamków w Niedzicy 
i w oddali ruin zamku w Czorsztynie. 

Te wycieczki to wspaniale spędzony czas 
na zwiedzaniu, odkrywaniu i poznawaniu no-
wych atrakcyjnych miejsc, modlitwie w histo-
rycznych kościołach, dobrej zabawie i integra-
cji mieszkańców. 

Czas szybko biegnie, za nami kolejny rok 
działalności Rady Sołeckiej i Sołtysa. 

W 2017 roku Zabłędza miała do dyspo-
zycji subwencję w kwocie 34.060 zł. Zreali-
zowała ją w następujący sposób: za 1881,90 zł 
– zakupiono korytka betonowe na zabezpie-
czenie rowu przydrożnego przy drodze do p. 
Starostków na Ryjach. Te prace były niezbęd-
ne do wykonania przed asfaltowaniem znisz-
czonej drogi przez śmieciarkę. Bardzo dzięku-
ję mieszkańcom tego przysiółka za prace przy 
wbudowaniu korytek, pp. Piotrowi Krupie, Ja-
nowi Kawie, Markowi Łukasikowi, Markowi 
Baziakowi, Eugeniuszowi Starostce i członko-
wi Rady Sołeckiej panu Franciszkowi Okazo-
wi za koordynację tych prac. 

Kwota 13.830 zł została wykorzystana na 
prace koparką na drogach w Zabłędzy, tj.: 
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• wyciągnięcie korytek, pogłębienie oraz 
poszerzenie rowu obok posesji pani Lu-
cyny Kurp,

• udrożnienie rowu obok nowego osiedla 
i działek pana Jana Słowika,

• zakupienie i wmontowanie rury PCV na 
wjazd na Nowej Wsi i Ryjach,

• przecięty asfalt i wbudowany przepust 
PCV na odprowadzenie wody z drogi 
i rowu oraz odtworzony rów na odpro-
wadzenie wody na Ryjach, 

• Na Górach obok pani Anny Polek wbu-
dowano korytka, stare odkopano z mułu 
i ziemi oraz udrożniono rów, 

• 900 zł – zakupiono kamień kliniec na ob-
sypanie pobocza wzdłuż tych wbudowa-
nych korytek i na mijanki, a także go ubito,

• 1200 zł – zakupiono i rozłożono 1 samochód 
kamienia klińca na drogę do p. Przepióra,

• 369 zł – wykaszanie poboczy dróg gmin-
nych w Zabłędzy. 

W tym miejscu dziękuję wszystkim 
mieszkańcom, którzy bezinteresownie wy-
kaszają pobocza dróg gminnych w naszej 
miejscowości i wszystkim, którzy dbają o to 
wzdłuż swoich posesji i działek, a także czysz-
czą i udrażniają korytka w tych miejscach. 

- 4124,55zł – kwota ta pozostała z odśnie-
żania, została przesunięta na drogi i wykonany 
został rozjazd na Podlesiu, przygotowany pod 
przebudowę drogi, ponieważ nowy właściciel 
sąsiadującej działki zrobił rozgraniczenie geo-
dezyjne i zostały wyznaczone nowe granice, 
nieco inne niż była droga zajeżdżona. W sub-
wencji na drogach wykorzystana została kwo-
ta 18 180, 90 zł. Pozostało 15003 zł – zgodnie 
z przeznaczeniem uchwały Zebrania Wiejskie-
go na asfaltowanie drogi na Ryjach do p. Sta-
rostków. W związku z tym, że po kilku prze-
targach nie wyłoniono wykonawcy, te środki 
zostały przeniesione na 2018 r. i w tym roku 
zostanie ta droga wyasfaltowana w najbliż-
szym czasie, ponieważ już jesteśmy po prze-
targu. 

Z dodatkowych środków gminnych, poza 
subwencją wiejską, udało się pozyskać kwotę: 

- 8856zł – na udrożnienie rowu na Gó-
rach, zjazd z drogi wojewódzkiej (tzw. droga 
do p. Młyńca) i wbudowanie 80 mb korytek 
50x50 

- 13 000zł – zabezpieczenie osuwiska na 
drodze na przysiółku Stara Wieś, z umocnie-
niem skarpy i zabezpieczeniem siatką, 

– 44 458zł - wykonane zostało 350 mb / 2, 
70 m szer. asfaltowanie drogi na Podlesiu z ob-
sypaniem klińcem i spryskaniem emulsją po-
boczy.

Wykonane zostało również rozgranicze-
nie geodezyjne drogi w kierunku Piotrkowic 
z działkami p. Słowika z Łękawki. 

 Dzięki moim zabiegom w Gminie Tar-
nów wykonana została szeroka nawierzch-
nia asfaltowa z podbudową, łącząca naszą dro-
gę gminną na Podlesiu z drogą w Łękawce – 
Gmina Tarnów (ok. 1 km drogi). Bardzo ser-
deczne podziękowania składam panu wójto-
wi Gminy Tarnów Grzegorzowi Koziołowi 
za zrozumienie potrzeby wykonania łącznika 
tej drogi, jako alternatywy na zimowe warun-
ki i objazdu w razie potrzeby drogi wojewódz-
kiej, jak również godnego dojazdu (krótszego 
odcinka) dla naszych mieszkańców. Wiem, że 
potrzeb jest jeszcze bardzo dużo, ale brak wy-

starczających środków finansowych jest ciągle 
barierą i nie pozwala wszystkich potrzeb zre-
alizować od razu. Sukcesywnie staramy się po-
zyskiwać środki i te najważniejsze, najpotrzeb-
niejsze zadania realizować. 

Odśnieżanie dróg w 2017 r.: -styczeń – 
2343, 60 zł -luty – 406, 35 zł -grudzień – 1388 
zł -styczeń 2018 – 1388 zł.

Przetarg na 2018 rok wygrał pan Janusz 
Stańczyk z Burzyna. Obecnie gmina ogła-
sza przetarg i wyłania wykonawcę. Sołectwo 
nie bierze w tym udziału. Jedynie może pro-
sić kandydata na wykonawcę o udział w prze-
targu. 

1 godzina odśnieżania dróg w 2018 r. 
w Zabłędzy to koszt 188 zł, 1 godzina odśnie-
żania + posypywanie dróg – 238 zł, 1 godzina 
posypywania dróg – 218 zł.

W tym roku po przejściu sołectw na Fun-
dusz Sołecki, Rada Gminy ustaliła, iż odśnie-
żanie nie będzie finansowane ze środków so-
łeckich, lecz z wyodrębnionej puli w budże-
cie gminy. 

Drodzy Mieszkańcy Zabłędzy! Nad-
szedł czas na podsumowania, ponieważ do-
biega końca kadencja mojej pracy w Samo-
rządzie Gminy w funkcji radnej Zabłędzy, 
jaką mi Państwo powierzyliście na 4-letnią 
kadencję. Jestem bardzo wdzięczna za zaufa-
nie, jakim mnie Państwo obdarzyliście w wy-
borach samorządowych w 2014 r., powierza-
jąc funkcję radnej i sołtysa. To duże wyzwa-
nie, ale i ogrom obowiązków i pracy. Starałam 
się przez ten czas nie zawieść Państwa zaufa-
nia i pozyskać jak najwyższą sumę środków 
dla Zabłędzy, aby się rozwijała i piękniała. Nie 
zawsze udawało się wszystkie problemy roz-
wiązać od razu. Pojawiało się często wiele ba-
rier, przeciwności i utrudnień. Lecz dzięki po-
mocy i zaangażowaniu wielu osób zatroska-
nych o losy naszej miejscowości, pomocnych 
jak zawsze, na których mogę liczyć, udało się 
wiele spraw rozwiązać pozytywnie. Takie bo-
lesne doświadczenia wiele uczą i wzmacniają. 
Jak mówi powiedzenie, „Co cię nie zabije, to 
cię wzmocni”.

Dzięki wsparciu, pomocy i zaangażowa-
niu ludzi dobrej woli, mojej wspaniałej Ra-
dzie Sołeckiej: pp. Liliannie Iwan, Francisz-
kowi Okazowi, Adolfowie Kępie, Władysła-
wowi Cichowi, Krzysztofowi Patykowi, Łuka-
szowi Marcinkowi i Robertowi Chwistkowi, 
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a także Krzysztofowi Jasińskiemu, Waldema-
rowi Duszy, Barbarze Czapli, Justynie Więcek, 
Łukaszowi Turajowi, Albertowi Radwanowi, 
Franciszkowi Turajowi, wszystkim małżeń-
stwom, które przez te lata wiernie i godnie re-
prezentowały Zabłędzę na dożynkach z wień-
cem, wszystkim sponsorom – firmom z naszej 
miejscowości i regionu, pani Justynie Lipce, 
panu Tomaszowi Drogosiowi – można było 
w Zabłędzy zrobić wiele. Czy dobrze, oceni-
cie Państwo sami.

Do wszystkich mieszkańców Zabłędzy 
kieruję słowa gorącej wdzięczności za wszel-
ką pomoc, za zaangażowanie, za wsparcie, za 
życzliwość, za dobre słowo, za miły uśmiech, 
za to, że zechcieliście Państwo ze mną współ-
pracować i poprawiać ciągle wizerunek naszej 
małej ojczyzny – Zabłędzy. 

Dzięki takiej dobrej współpracy przez te 
4 lata kadencji radnej udało się nam wspólnie 
wykonać to, co było niemożliwe przez 20 lat. 

Dzisiaj z olbrzymią radością i dumą 
stwierdzam, że za mojej kadencji radnej zosta-
ła wybudowana sala gimnastyczna przy Szko-
le Podstawowej w Zabłędzy, służąca nie tylko 
środowisku szkolnemu, ale całej społeczności 
Zabłędzy. Pragnę przypomnieć, że przed wy-
borami jesienią 2014 roku wykonana była tyl-
ko wizualizacja budynku sali sportowej w Za-
błędzy i zlecone wykonanie projektu, ale cią-
gle przeciągane były terminy jego ukończenia. 
Przesunięcie środków zaplanowanych przez 
nową Radę Gminy z budowy naszej sali, na 
remont klatki schodowej w szkole bez mo-
jej wiedzy i akceptacji wydłużyło czas ocze-
kiwania. Dopiero spotkanie z projektantem 
pozwoliło przyspieszyć ukończenie projek-
tu i uzyskać niezbędne pozwolenia na budo-
wę sali. 

28 września 2016 roku ruszyły prace przy 
budowie od lat oczekiwanej sali sportowej 
w Zabłędzy. Przetarg na budowę wygrała fir-
ma „Anko” z Tarnowa – p. Stanisława Ona-
ka. Termin ukończenia prac zaplanowano na 
30.04.2018 r. Dzisiaj z radością informuję, że 
plan został wykonany. Po wszystkich niezbęd-
nych odbiorach Nadzór Budowlany w Tar-
nowie dopuścił salę sportową w Zabłędzy do 
użyteczności publicznej. 

22 czerwca 2018 roku na zakończenie 
roku szkolnego, ks. proboszcz Stefan Michal-
ski dokonał uroczystego poświęcenia, a pan 
burmistrz Adam Drogoś przekazał ją społecz-
ności szkolnej. Całkowity koszt inwestycji to 
kwota 891 931 99 zł. Wielka radość w Zabłę-
dzy, że w tak krótkim czasie – 19 miesięcy po-
wstała piękna sala z kompletnym wyposaże-
niem i zapleczem. Mam poczucie dobrze speł-
nionego obowiązku wobec mieszkańców Za-
błędzy. 

Ciepłe słowa wdzięczności w tym miej-
scu kieruję do pana burmistrza Adama Dro-
gosia, jego zastępcy pana Kazimierza Kurcza-
ba, radnych Rady Miejskiej w Tuchowie, pra-
cowników urzędu, zwłaszcza działu inwestycji 
– pana Marka Mężyka za koordynowanie prac 
przy budowie sali i przeznaczenie środków fi-
nansowych w 100% z budżetu gminy. Gorą-

co dziękuję. 
Realizując uchwałę Zebrania Wiejskiego 

z września 2017 r., starałam się o zakup dział-
ki z budynkiem dla potrzeb sołectwa i jego 
mieszkańców. Zainteresowani byliśmy zaku-
pem jednej z działek w centrum wsi, z tere-
nów podworskich z budynkiem po sklepie 
ogólnoprzemysłowym. Niestety, nie udało 
się. Rada nie przeznaczyła środków na zakup 
tej działki, gdyż obecnie prowadzone są po-
tężne inwestycje, tj.: budowa obwodnicy, re-
mont drogi Karwodrza – Ładna, remont So-
koła, remont ul. Kolejowej w Tuchowie i brak 
jest środków na tego typu działania. My jednak 
nie zaniechaliśmy starań o pozyskanie terenu 
dla potrzeb mieszkańców Zabłędzy. Obecnie 
trwają rozmowy z gminą w sprawie przekaza-
nia działki gminnej do dyspozycji sołectwa dla 
potrzeb mieszkańców. Myślę, że tym razem 
zakończą się pozytywnie. Pragnęlibyśmy, aby 
powstał tam grill ogólnodostępny z altaną, si-
łownia zewnętrzna, a w przyszłości budynek 
dla potrzeb wsi.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy do-
datkowo środki z budżetu gminy w kwocie 
59 196, 28 zł. Za tę kwotę wykonane zostało 
1070 metrów kwadratowych nawierzchni as-
faltowej z profilowaniem i podbudową, obsy-
paniem i skropieniem poboczy. Prace te zosta-
ły wykonane na następujących drogach: -350 
mb – Podlesie, -140 mb – zjazd z drogi woje-
wódzkiej na Ryje, -60 mb – droga do p. Prze-
pióry, -20 mb – osuwisko na Starej Wsi.

W tym roku ze środków Funduszu Sołec-
kiego wykorzystane zostało 1500 zł na prace 
koparką przy udrożnieniu rowu przydrożne-
go przy drodze do p. Przepióry, przewiezienie 
korytek betonowych i zamontowanie wjazdu 
na działkę. 

Za kwotę 2878 zł zakupione zostały pły-
ty betonowe na zabezpieczenie brzegów rowu 
przydrożnego przy tej drodze. Serdeczne po-
dziękowania kieruję w stronę mieszkań-
ców, którzy sami wbudowali korytka betono-
we w tym rowie – pp. Robertowi Chwistko-
wi, Zbigniewowi Halagardzie, Zbigniewowi 

Przepiórze, Marcinowi Gierackiemu. 
Podsumowując całość - prac prowadzo-

nych na terenie sołectwa było bardzo dużo, jak 
i dodatkowych środków, które udało się pozy-
skać, mimo że jest to okres „martwy” na środ-
ki unijne przeznaczone dla sołectw. Jedynie 
stowarzyszenia mogły pozyskiwać fundusze. 
Gdyby nasze stowarzyszenie nie zakończyło 
swojej działalności, mogłoby czerpać korzy-
ści finansowe. Może w przyszłości powstanie 
nowe i będzie mogło pozyskiwać środki dla 
wsi. (Obecnie trwają rozmowy na ten temat). 
Teraz największą bolączką wsi jest remont 
drogi w kierunku Piotrkowic, wraz z uzyska-
niem pozwolenia na oznakowanie i ogranicze-
nie prędkości w terenie zabudowanym. Połata-
ne zostały tylko te większe dziury. Czynię sta-
rania z mieszkańcami o pozyskanie remonte-
ra do wyłatania ubytków w asfalcie oraz o za-
montowanie znaków drogowych. Gmina zło-
żyła wniosek do wojewody o środki powo-
dziowe na remont tej drogi. Czekamy na od-
powiedź. W najbliższym czasie prowadzone 
będą prace w sprawie oświetlenia dróg Brze-
gi i Podlesie. Z zaplanowanych środków wy-
konane zostaną niezbędne działania, aby prze-
dłużyć ważność pozwolenia na budowę tego 
oświetlenia. 

 Bardzo serdecznie dziękuję za dobrą 
i owocną współpracę panu burmistrzowi, jego 
zastępcy, radnym Rady Miejskiej w Tucho-
wie, pracownikom Urzędu Gminy, człon-
kom Rady Sołeckiej w Zabłędzy oraz wszyst-
kim mieszkańcom, za wszelką pomoc i troskę 
o naszą małą ojczyznę Zabłędzę. Jeżeli kogoś 
pominęłam lub uraziłam, to przepraszam. 

Na czas żniw rolnikom życzę słonecznej 
pogody, zdrowia i bezpieczeństwa, aby o czasie 
mogli zebrać plony ziemi, a 18 sierpnia świę-
tować wspólnie dożynki. 

Serdecznie zapraszam wszystkich miesz-
kańców Zabłędzy na XII Festyn Dożynko-
wy w dniu 18 sierpnia 2018 roku na godzinę 
17.00. 

Ewa Michałek 
Radna i Sołtys Zabłędzy
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Mieszkańcy Zabłędzy, czyli lokalni
BOHATEROWIE NIEPODLEGŁOŚCI

1918 - 2018
W całej Polsce było ich naprawdę wielu, 

byli także na ziemi tuchowskiej. Byli młodzi 
i wyruszali na front po wybuchu wielkiej woj-
ny, początkowo w mundurach zaborczych ar-
mii. Potem już z białym orzełkiem w koronie 
na czapce szli walczyć za Polskę - o niepodle-
głość Najjaśniejszej! Sto lat mija w tym roku, 
gdy nasi dziadowie, w tym także  mieszkańcy 
Zabłędzy dzielnie walczyli za Ojczyznę i prze-
lewali swą krew. Szczególnie dziś warto przy-
pomnieć potomnym tych kilka nazwisk lokal-
nych bohaterów.

Józef HALAGARDA – najpewniej po-
chodził z Zabłędzy, a przynależał do para-
fii Piotrkowice w gminie Tuchów. Jak wie-
lu innych, wstąpił w szeregi Legionów Pol-
skich. Potem wiadomo, że walczył o niepod-
ległość Ojczyzny, a w dniu 14 listopada 1918 
roku zginął bohaterską śmiercią na polu chwa-
ły. W roku 1935 na budynku szkoły w Piotr-
kowicach wmurowano tablicę pamiątkową 
poświęconą trzem mieszkańcom z następują-
cym napisem: ŚWIĘTEJ PAMIĘCI BOHA-
TERSKIM LEGIONISTOM, POLEGŁYM 
ZA WIARĘ I WOLNOŚĆ OJCZYZNY: AN-
TONI BUDZIK 19 VIII 1920. STANISŁAW 
GÓRSKI 21 X 1919. JÓZEF HALAGARDA 
14 XI 1918. PIOTRKOWICE 1935. - (źródła: 
Stanisław Jaworski, Historia zapisana w kamie-
niu, Tuchowskie Wieści; Tablica pamiątkowa 
z 1935 roku na budynku szkoły w Piotrkowi-
cach). 

Stanisław HALAGARDA – pocho-
dził z Zabłędzy koło Tuchowa, a po wybu-
chu wielkiej wojny został wcielony do c.k. ar-
mii austro-węgierskiej, gdzie walczył na fron-
cie włoskim. Potem przedostał się do Fran-
cji i tam wstąpił do tworzącej się Armii Pol-
skiej pod dowództwem gen. Józefa Hallera or-
ganizowanej we Francji, nazywanej też „Błę-
kitną Armią” od koloru mundurów. Następ-
nie tak jak wszyscy Halerczycy trafił do Pol-
ski, aby walczyć o niepodległość kraju, w tym 
także na Kresach Wschodnich Rzeczypospo-
litej. Błękitna Armia była doskonale wyposa-
żona i uzbrojona, zaś liczebnie stanowiła po-
tężną siłę w walkach o niepodległość Polski - 
(źródła: Stanisław Derus, Tuchów. Miasto i gmi-
na do 1945 roku. Tuchów 1992; Witold Baran 
CSsR, Redemptoryści w Lubaszowej w latach 1931 
– 1975, Kraków).

Tomasz TURAJ - urodził się 15 grudnia 
1900 roku, pochodził z Zabłędzy koło Tucho-
wa. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
w latach 1919 – 1920. Był w obsłudze pociągu 
pancernego, który uczestniczył w wyprawie 
kijowskiej i wraz z całym składem tego     po-
ciągu dotarł aż pod Kijów. Udało mi się zdo-
być relację, która została spisana przez Fran-
ciszka Turaja z Zabłędzy. To właśnie jego Oj-
ciec Tomasz Turaj brał udział w walkach po-
ciągu pancernego pod Kijowem. Dzięki temu 
uzyskujemy szczątkowy obraz sytuacji w woj-

nie polsko-bolszewickiej, widziany ocza-
mi uczestnika tych wydarzeń z naszej gminy. 
Mój Ojciec Tomasz Turaj urodzony 15.12.1900 r. 

Marianna i Stanisław Halagardowie 

Józef Halagarda

Natalia i Tomasz Turajowie
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WOLNA, NIEPODLEGŁA

ŚWIADECTWO
Ja jestem dzieckiem Papieża Polaka,
pamiętam Jego pielgrzymki po świecie,
Jego naukę i wielką mądrość
i trudne życie.

Ja jestem wdzięczna dziś Tobie Boże, 
że w tym samym czasie w ojczyźnie żyłam,
gdy On całował ziemię w pokorze,
swych łez nie kryłam.

To w Twoje ręce Maria Ludźmierska
rzuciła berło, niby Panna Młoda,
wyzwanie wziąłeś Ojcze bohatersko
próżności szkoda.

Kiedyś zostałeś kulą postrzelony
i ból Ci zadał okrutny morderca.
Tkwi kula Twoja w Matuchny koronie
i w naszych sercach.

A gdy w Fatimie ktoś rzucił w Cię nożem,
poranił ciało i zrujnował duszę,
odwagi ludziom dodawałeś słowem:
,,Nie lękajcie się!”

Byłeś tak chory i umierający,
lecz zachowałeś odwagę i godność.
Krwi i cierpienia nie żałowałeś,
to Twoja świętość.

Zanim odszedłeś, prosiłeś nas dzieci,
abyśmy mocy duchowej szukali,
miłością żyli, wolnością cieszyli,
odwagą stali.

I tak w przyszłości Twojego narodu
runął komunizm ten węzeł zniewoleń,
Ty budowałeś mosty między ludźmi
w duchu pokoleń.

Ja jestem dzieckiem Papieża Polaka
i tym świadectwem do końca dni służę,
powracać pragnę pamięcią przez lata,
a nawet dłużej.

Janina Halagarda

MOJA BIAŁO – 
CZERWONA

Moja flago rodzinna biało- czerwona!
Przetrwałaś deszcze i grad,
śnieg, nawałnice i burze,
szarpał cię historii wiatr.  

Zniszczona od sadzy i kurzu
przez losu koleje niesiona, 
Biało-czerwona tak bliska, 
pokorna i uświęcona. 

Wypiorę brudy i kłótnie, 
zmarszczki wygładzę szlachetne, 
zanim cię dumnie ustawię, 
na okno domu wetknę. 

Abyś w dzień świętej radości, 
a nawet w zwykły dzień, szary
mogła mi błyszczeć i fruwać 
na moim domu starym.
 
Lśnisz dzisiaj w słońcu maja, 
zdobią cię zieleń i kwiaty, 
tak bliska memu sercu
jak dom rodzinny przed laty. 

Janina Halagarda

w Zabłędzy poczta Tuchów, wstąpił do Wojska Pol-
skiego jako ochotnik, a jego służba wojskowa była 
w jednostce „Pociąg Pancerny”, który był wyposa-
żony w działka oraz karabiny maszynowe. Między 
innymi, to właśnie ten pociąg brał udział w walkach 
pod Kijowem. A oto co wynika z dalszych wspo-
mnień Tomasza Turaja, przekazanych potem 
swojemu synowi – Niewiele brakowało, a po-
ciąg z uzbrojeniem i obsługą dostałby się do niewoli, 
ponieważ walczący żołnierze zaczęli się wycofywać 
w czasie ataku bolszewików, a obsługa pociągu nie 
miała rozkazu wycofania się i walczyła nadal. Jed-
nak w ostatniej chwili zdążyli się szybko wycofać, bo 
już bolszewicy wdzierali się do pociągu, lecz potrafi-
li ich jeszcze odeprzeć. W sierpniu 1920 roku Ojciec 
walczył w obronie Warszawy – jako żołnierz w pie-
chocie. Po zakończeniu wojny pojechał do Francji 
(…) Pracował tam w kopalni węgla, ale jak dłu-
go, nie wiem. Po pewnym czasie powrócił do Pol-
ski - (źródło: relacja oraz notatka spisana przez 
Franciszka Turaja  z Zabłędzy - syna bohater-
skiego uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 
Tomasza Turaja).

To tylko niewielka cząstka ocalonych 
wspomnień i ludzkiej pamięci, która po-
zacierała już ślady walk dawnych Bohate-
rów, ich biografie i nazwiska. Warto więc 
pamiętać o naszych lokalnych Bohate-
rach, którzy sto lat temu walczyli dziel-
nie za Polskę. Dzisiaj mamy wręcz obo-
wiązek przypominać potomnym ich syl-
wetki i biografie, a szczególnie w roku 
wielkiego jubileuszu stulecia niepodle-
głości naszej Ojczyzny… 

Tomasz Wantuch
Zdjęcia z albumów rodzinnych

Naszej Polsce już nie raz,
Oprawca śmiał się prosto w twarz.
Nie wiedział, że nastanie dzień,
W którym sam odejdzie w cień.
I zabierze z sobą broń,
Czołgi i skrwawioną skroń.
Orła godnie nosić da
I się skończy krwawa gra.
Kule zmienią toru strzał
I nie trafią już w nasz Kraj.
Flagi na znak Niepodległej
Będą wisieć nieulegle.
Żołnierz zrzuci z rąk zmęczonych,
Swój karabin zakrwawiony,
Na swych ustach będzie nieść
Hymn zwycięstwa – polską pieśń.

Nie spodziewał się okrutny kat,
Że odrodzi się naród bez kajdan i krat,
Że Mazurek będzie grał,
A Kraj nazwę swoją miał.
Że ta, która z map zniknęła
Tyle w serca ludzkie tchnęła.
I że tylu Bohaterom,
Tylu wielkim Oficerom,
Którym śmierć się w oczy śmiała,
Krwią przelaną wygrać dała.
Polsko... Ach, jak pięknie to brzmi!
Szeroko otwarte wolności masz drzwi!
Żaden łotr nie odważy się,
Odebrać Ci znów Ojczystych Ziem!

2018   Patrycja Chwistek
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„Ta szkoła to wielka rodzina, w której my uczymy się żyć,
a w niej mamy Wielkiego Pasterza, nie będziemy tego kryć…”

/fragm.. hymnu szkoły/

Zakończenie roku szkolnego 2017/18  
i otwarcie nowej sali gimnastycznej 

w Szkole Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Zabłędzy  

Dzień ten rodzice, nauczyciele i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Zabłędzy rozpoczęli Mszą świętą w koście-
le w Piotrkowicach. Po zakończonym nabo-
żeństwie wszyscy udali się do budynku szko-
ły. Następnie zostali poproszeni o przejście 
w stronę przyozdobionych biało-czerwoną 
wstęgą drzwi prowadzących do sali gimna-
stycznej.  Po przecięciu wstęgi przybyli goście 
i uczniowie, pod opieką nauczycieli, udali się 
do części sportowej, a rodzice zostali zapro-
szeni na antresolę, aby stamtąd mogli podzi-
wiać obiekt i obserwować przebieg uroczysto-
ści. Następnie wprowadzono poczet ze sztan-
darem szkoły i odśpiewano hymn szkolny. Po 
odśpiewaniu hymnu ks. proboszcz Stefan Mi-
chalski dokonał poświęcenia nowej, długo 
oczekiwanej sali gimnastycznej. Potem wszy-
scy zadowoleni z tego faktu wysłuchali prze-
mówienia pani dyrektor:

„Przybyli Goście, Szanowni Rodzice, Ko-
chane Dzieci, Drodzy Nauczyciele i Pracowni-
cy Szkoły!

To bardzo radosna dla nas chwila. Wszyst-
ko zaczęło się w 1996 r. Radnym Rady Miej-
skiej w Tuchowie był Franciszek Turaj, sołty-
sem Tadeusz Zakrzewski. W składzie Rady So-
łeckiej byli: Tadeusz Zakrzewski – przewod-
niczący rady oraz członkowie: Roman Kawa, 
Franciszek Okaz, Adolf Kępa, Józef Piórkow-
ski, Tadeusz Czapla i Stanisław Halagarda.

8 sierpnia 1996 r. powstał Komitet Roz-
budowy Szkoły Podstawowej w Zabłędzy, 
który został zarejestrowany w Wydziale Cy-
wilnym Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie 30 
kwietnia 1997 r. Na zebraniu Komitetu w dniu 
25 lipca 1997 r. wybrano zarząd, w skład które-
go weszli: Franciszek Turaj – przewodniczący,  
Halina Gawron – zastępca,  Tadeusz Zakrzew-
ski – zastępca,  Kazimiera Czapla – sekretarz  
i Stanisław Łątka – skarbnik.

W 1997 r. po wcześniejszym opracowa-
niu dokumentacji wykonano fundamenty pod 
nową część szkoły i obecną salę gimnastycz-
ną. W 2005 r. oddano do użytku dwie nowe 
sale lekcyjne. Stowarzyszenie zostało rozwią-
zane 19 stycznia 2009 r. I tak fundamenty sali 
gimnastycznej z wystającymi z nich drutami 
stały przez wiele lat. Dopiero w 2013 r., dzię-
ki wieloletnim staraniom ówczesnego radne-
go Rady Miejskiej w Tuchowie Tadeusza  Za-

krzewskiego zlecono wykonanie dokumen-
tacji. Projekt miał być ukończony w 2014 r. 
i miała ruszyć długo oczekiwana budowa. Jed-
nak prace projektowe przeciągały się i środki 
finansowe przeznaczone na budowę sali gim-
nastycznej w 2015 r., po uzgodnieniu z dyrek-
torem szkoły, zostały przesunięte przez pana 
burmistrza na remont klatki schodowej i ko-
rytarzy, za co dziś również serdecznie dzięku-
ję. Była to również bardzo potrzebna, powie-
działabym wręcz konieczna inwestycja zapew-
niająca bezpieczeństwo naszym dzieciom i es-
tetykę wewnątrz budynku. 

Po wielu interwencjach Kierownika Re-
feratu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 
w Urzędzie Miejskim w Tuchowie – Marka 
Mężyka, projekt został ukończony w grudniu 

2015 r. Po uzyskaniu w starostwie odpowied-
nich zezwoleń na budowę ogłoszono przetarg, 
który wygrała firma ,,Anko’’. 14 lipca 2016 r. 
została podpisana umowa, a 28 września ruszy-
ła budowa długo oczekiwanej sali gimnastycz-
nej. 30 kwietnia 2018 r. zakończono prace na 
budowie. 20 czerwca 2018 r. odbyła się ostatnia 
kontrola i obiekt został przekazany Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy.

Dziś mamy historyczną datę – 22 czerwca 
2018 roku. To właśnie dziś dokonano otwarcia 
i poświęcenia naszej sali gimnastycznej. Po raz 
pierwszy w tym dniu cała społeczność szkolna 
może zaśpiewać –„dwadzieścia lat minęło”…  

 Na ręce pana burmistrza składam ser-
deczne podziękowania dla Rady Miejskiej za 
przyznanie środków finansowych oraz tym, 
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JEST  
W NASZEJ 

WIOSCE
W naszej wiosce jest szkoła
im. Jana Pawła II
i w każdym mieście pomnik
ku czci Polaka Wielkiego. 

Jest uśmiech w każdym kwiatku
i jesiennym liściu.
W każdym sercu Polaka
i wiosennym szczęściu. 

W strumieniu woda płynie-
słońce się w niej przegląda.
Ten słońca promyk jasny
to świętość Jana Pawła. 

Ten promyk, co otoczył
nas ciepłem i opieką,
w sercach nosimy naszych
pokoleń karmiąc rzeką. 

W naszej wiosce jest szkoła
i każde dziecko w sercu 
nosi Twój święty obraz
Pielgrzyma –  Apostoła.

Janina Halagarda

tówka świadcząca o stanie obiektów szkolnych 
w gminie Tuchów’’.

W drugiej części uroczystości pani dy-
rektor dokonała podsumowania pracy szkoły 
w roku szkolnym 2017/18. Wręczyła nagrody 
wyróżniającym się uczniom, a rodzicom po-
dziękowania. Dziękując nauczycielom i ro-
dzicom, podkreśliła, że, podobnie jak w ubie-
głych latach, był to czas przede wszystkim bez-
piecznej pracy dzieci pod troskliwą opieką na-
uczycieli. Nadmieniła, że nie byłoby tak do-
brych wyników, sukcesów, nie byłoby tak do-
brej atmosfery w szkole, wzorowych relacji, 
tylu ciekawych przedsięwzięć, gdyby nie było 
tak wspaniałej współpracy całej społeczności 
szkolnej.

Kończąc, pani dyrektor serdecznie po-
dziękowała za przybycie i wspólne uczestni-
czenie w tym wydarzeniu: ks. proboszczowi 
Stefanowi Michalskiemu, burmistrzowi Ada-
mowi Drogosiowi, radnym: Ewie Michałek, 
Januszowi Łukasikowi, Mateuszowi Piątko-
wi oraz licznie przybyłym rodzicom. Życzy-
ła również udanego i spokojnego wypoczynku 
uczniom i nauczycielom.

Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Zabłędzy
Zdjęcia: Archiwum szkoły

którzy przez wiele lat mieli nadzieję i przy-
czynili się do powstania tej pięknej sali gimna-
stycznej. Nie będę tutaj wymieniać z imienia 
i nazwiska, aby kogoś nie pominąć.

Panie burmistrzu, projekt, jak wszystkim 
wiadomo, został podzielony na 3 etapy: 1) bu-
dowa sali gimnastycznej, 2) zagospodarowa-
nie terenu wokół budynku szkoły, 3) remont 
piwnic.

Zwracamy się do pana jako obecnego go-
spodarza gminy o realizację kolejnych etapów, 
bo projekt już jest. Mamy nadzieję, że na za-
kończenie realizacji kolejnego etapu projek-
tu nie będziemy musieli śpiewać – „dwadzie-
ścia lat minęło…”, bardzo o to proszę w imie-
niu całej naszej społeczności szkolnej. Proszę 
mieć na uwadze, że nasza szkoła ze względu na 
położenie przy drodze wojewódzkiej to wizy-
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W dniu 30 kwietnia 2018 roku za-
kończono budowę sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Zabłędzy w ra-
mach zadania pn. „Przebudowa i rozbu-
dowa Szkoły Podstawowej w Zabłędzy 
o salę gimnastyczną”. Wybudowany obiekt 
o wym. 18, 00 x 10, 85 m jest wyposażo-
ny w szatnie, sanitariaty i zaplecze gospo-
darcze, posiada też piękną antresolę speł-
niającą rolę widowni. Wartość budowy sali 
gimnastycznej łącznie z kosztami nadzo-
ru inwestorskiego wyniosła 891 931, 99 
zł, inwestycja została zrealizowana wyłącz-
nie ze środków Gminy Tuchów. General-
nym wykonawcą robót budowlanych była 
firma Usługi  Budowlano-Transportowe 
„ANKO”  Stanisław  Onak,  Barbara  Sta-

naszek  Spółka  Jawna  z  Tarnowa  mająca  
siedzibę  przy  ulicy  Tuchowskiej. Kierow-
nikiem budowy sali był Tadeusz  Kołodziej, 
natomiast  inspektorami  nadzoru z   ramie-
nia   wykonawcy byli  Franciszek  Kłusek  
i  Tomasz Rogóż.  Koordynatorem całości 
prac z ramienia inwestora tj. Gminy Tu-
chów był Marek Mężyk, kierownik Refe-
ratu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej. 

22 czerwca odbyło się uroczyste 
otwarcie i poświęcenie sali gimnastycz-
nej oraz zakończenie roku szkolnego 
2017/2018.

Marek Mężyk
Tekst był publikowany 

w Kurierze Tuchowskim Nr 5-6 (67-
68) Maj-Czerwiec 2018

Sala gimnastyczna w Zabłędzy 
ukończona
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ZŁOTE  GODY    1968 – 2018
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los”.

„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie’’.

Święty Jan Paweł II

W czasie tegorocznego festy-
nu naszej wsi Zabłędza chcieliby-
śmy w sposób szczególny uhono-
rować zacnych Jubilatów, którzy 
obchodzą w tym roku Złote Gody. 
W zacnym gronie są Państwo:

 
Zofia i Stanisław Baziakowie      
Maria i Fryderyk Cichowie         
Janina i Józef Stańczykowie        
Bronisława i Jan Zarzyccy           

     
Jubileusz długoletniego po-

życia małżeńskiego należy do 
uroczystości, w których uczest-
niczymy z wielkim wzrusze-
niem. Rocznica ślubu to szcze-
gólna okazja, aby się zatrzymać 
i spojrzeć wstecz na to, co osią-
gnęliście Państwo w ciągu wspól-
nego życia. Szanowni Państwo! 50 
lat temu zawarliście związki mał-
żeńskie. Od tego dnia wiedliście 
wspólne życie, pokonując wszel-
kie trudności narzucone przez los. 
Doczekaliście Złotego Jubileuszu. 

Te wspólne 50 lat to wzór i pięk-
ny przykład dla młodych poko-
leń wstępujących w związki mał-
żeńskie. 

Pragniemy złożyć Państwu 
z serca płynące gratulacje i życze-
nia. Życzymy Wam, Drodzy Jubi-
laci, wielu wspólnych lat w zdro-
wiu i pomyślności, życzymy spo-
koju i życzliwości ludzkiej, a tak-
że tego, byście doczekali wspólnie 
kolejnych pięknych jubileuszy.

Wszystkim Jubilatom dzię-
kujemy za udostępnienie zacho-
wanych zdjęć z tamtych czasów, 
które pokazujemy. Przypomnijmy 
sobie, jak to kiedyś było … 

Serdecznie zapraszamy Do-
stojnych Jubilatów wraz z rodzi-
nami na festyn w dniu 18 sierpnia 
br. Zapraszamy również pary mał-
żeńskie z mniejszym i większym 
stażem małżeńskim, wszystkich 
mieszkańców naszej wsi oraz gości.

     Redakcja 
„Nasza Wieś Zabłędza” 

Zofia i Stanisław Baziakowie

Maria i Fryderyk Cichowie

Janina i Józef Stańczykowie   Bronisława i Jan Zarzyccy     
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Jak co roku, już od 11 lat, dzień 
przed Dożynkami Gminnymi w Tucho-
wie, w Zabłędzy organizowany jest Fe-
styn Dożynkowy z okazji kolejnych rocz-
nic: nadania imienia Jana Pawła II Szkole 
Podstawowej, rocznicy wręczenia sztan-
daru szkole oraz corocznych dożynek 
wiejskich. 

16 sierpnia 2017 roku zostały rozegrane 
mecze piłki siatkowej, 17 sierpnia – mecz pił-
ki nożnej, a 19 sierpnia o godzinie 18.00 roz-
poczęliśmy uroczysty Festyn Dożynkowy So-
łectwa Zabłędza. Poświęcono go jubilatom 
– mieszkańcom Zabłędzy, którzy obchodzą 
rocznice pożycia małżeńskiego od Złotych do 
Diamentowych Godów. W tym zacnym gro-
nie znaleźli się pp: Teresa i Józef Zborowcy, 
Halina i Andrzej Imburscy, Maria i Józef Tura-
jowie, Janina i Franciszek Boguszowie, Helena 
i Alojzy Kruczkowie, Bronisława i Józef Kra-
sowie, Janina i Kazimierz Halagardowie, Ire-
na i Mieczysław Krasowie, Franciszka i Józef 
Solakowie oraz Bronisława i Franciszek Tura-
jowie. Pary te, dzięki swej miłości, zrozumie-
niu, poszanowaniu i wierności, dotrzymały 
złożonej przysięgi małżeńskiej i są dla wszyst-
kich wzorem – jak godnie przeżyć wspólne ży-
cie we dwoje. Jubilatom poświęcony był rów-
nież program artystyczny, który miał przybli-
żyć czas, kiedy zawierali związki małżeńskie.

Świętowanie, walcem wiedeńskim roz-
poczęła grupa taneczna „Sempre” z Krako-
wa, przy akompaniamencie muzycznym za-
błędzkiej młodzieży - członków Sanktuaryjnej 
Orkiestry Dętej z Tuchowa. Tancerze, ubrani 
w stroje z lat 50 i 60 – tych, zaprezentowali 
tańce z tamtych czasów. Następnie p. Janina 
Halagarda recytowała wiersz pt. ,,Jubileusze, 
jubileusze’’, napisany specjalnie dla jubilatów. 

Po przywitaniu wszystkich gości i miesz-
kańców przez sołtysa wsi, nauczycielka ze 
Szkoły Podstawowej z Tuchowa, Justyna Ja-
worska – Lipka, wraz z młodzieżą z Zabłę-
dzy przeniosła nas „Wehikułem czasu” w lata 
1950-1960, przypominając nastrój towarzy-
szący tamtejszym weselom. Gabrysia Szo-
stek i Szymon Halagarda przedstawili panują-

ce wówczas zwyczaje i obrzędy obchodów za-
mążpójścia. Nie zabrakło również pary mło-
dej, prezentującej stroje z ubiegłych lat. Nasza 
Panna Młoda – Patrycja Chwistek wyrecyto-
wała jubilatom wiersz pt. ,,Jubileusze’’, który 
napisała na tę okazję, a Pan Młody - Artur Sta-
rostka zaśpiewał piosenkę ,,Windą do nieba’’ 
– grupy Dwa Plus Jeden oraz ,,Będziesz moją 
panią’’ – Marka Grechuty.

Wieniec dożynkowy, dedykowany dla 
wszystkich zacnych jubilatów, przekazany zo-
stał na ręce pary z najdłuższym stażem mał-
żeńskim (60 lat): państwu Bronisławie i Fran-
ciszkowi Turajom. 8-letni Tymoteusz Marci-
nek zagrał na skrzypcach jubilatom ,,Sto lat’’, 
a zebrani włączyli się w śpiew. Oliwia Kępa 
i Hubert Sadko wyrecytowali wiersz Janiny 
Halagardy pt. ,,Diamentowe gody, diamento-
wy skarb’’. 

Sołtys wsi, w imieniu wszystkich miesz-
kańców, przekazała burmistrzowi Tuchowa 
Adamowi Drogosiowi chleb upieczony z te-
gorocznej mąki, którym wraz z Radą Sołecką 
częstowali wszystkich zebranych, osładzając go 
miodem z zabłędzkich pasiek. Franciszek Tu-
raj w imieniu wszystkich jubilatów podzięko-
wał za wieniec, a Teresa Zborowska zaprezen-
towała wiersz tematycznie związany z dożynka-
mi. Przybyli jubilaci otrzymali z rąk sołtysa pa-
miątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i życzenia. 

Po zakończonej części artystycznej wszy-
scy obecni mogli skorzystać z ciepłych napoi 
– kawy i herbaty, posmakować ciasta weselne-
go oraz posilić się gorącym bigosem. Pomimo 
niesprzyjającej aury humory dopisywały licz-
nie zgromadzonym mieszkańcom, ich rodzi-
nom i przybyłym gościom. 

Dla dzieci również nie zabrakło atrakcji, 
gdyż animatorki z „Animator Zabaw dla Dzie-
ci” przeniosły je w świat bajek, malując ich 
uśmiechnięte buzie. 

Dziesięcioletni Oliwier Lachowicz jako 
rówieśnik naszej gazety „Nasza Wieś Zabłę-
dza” otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia 
na pizzę familijną dla całej rodziny, ufundo-
waną przez Pizzerię Czardasz – państwa Pło-
wieckich w Tuchowie. 

FESTYN W ZABŁĘDZY W DESZCZU
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Padający deszcz uniemożliwił przepro-
wadzenie konkursów z nagrodami i zabawy 
tanecznej. Mamy nadzieję, że przyszły rok 
przyniesie nam więcej słońca i będziemy mieć 
możliwość wykorzystania przygotowanych 
nagród w jeszcze większej liczbie.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania Festynu Dożynkowego 

Sołectwa Zabłędza. Za pomoc szczególne po-
dziękowania należą się sponsorom i osobom, 
które bezpośrednio zaangażowały się w przy-
gotowanie całej uroczystości. Licznie zgroma-
dzonym gościom i mieszkańcom dziękuję za 
to, że zaszczycili nas swoją obecnością i ze-
chcieli świętować wspólnie z jubilatami. 

Jubilatom życzę dużo zdrowia, radości, 
miłości, zadowolenia i wielu długich, wspól-
nych lat życia. 

Radna i Sołtys Ewa Michałek
Tekst był publikowany 

w Kurierze Tuchowskim Nr 7-8 (57-58) 
Lipiec–Sierpień  2017
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Szkoda, że na łamach gazety składać 
nam przyszło podziękowania, ale nie ze złej 
woli, lecz z przyczyn natury wyższej – ulew-
ny deszcz przerwał nam piękną imprezę i nie 
udało się na końcu – jak to zwykle bywa – zło-
żyć podziękowań. Czynimy to zatem w tej for-
mie.

Wśród jubilatów byliśmy parą o najdłuż-
szym stażu małżeńskim – 60 lat wspólnego po-
życia.  Serdecznie dziękujemy:

• Organizatorom dożynek i jednocze-
śnie obchodów naszego jubileuszu, 
tj. Pani Ewie Michałek, radnej i rów-
nocześnie sołtysowi Zabłędzy oraz 
Radzie Sołeckiej.

• Paniom Janinie Halagardzie i Patry-
cji Chwistek za piękne wiersze oraz 
zawarte w nich ciepłe słowa i życze-
nia, za ujęcie w poetyckim skrócie 

naszego wspólnego pożycia, o czym 
mówi poniższa strofa:
Potem życie biegło, niczym morska fala,
praca, dom i dzieci – a już wnuków para,
już prawnuki gwarem ten świat powi-
tały,
serca dziadkom biły i oczy się śmiały. 

• Pozostałym, świętującym wraz 
z nami, Jubilatom, którym życzymy 
dalszych wspólnych szczęśliwych 
lat i spotkania na kolejnych jubile-
uszach.

• Panu Krzysztofowi Jasińskiemu za 
pomysły, organizowanie różnych 
imprez i ich fotograficzną dokumen-
tację oraz wydawanie pisma „Nasza 
Wieś Zabłędza”.

• Zespołowi tanecznemu, który 
uświetnił naszą imprezę, przypo-

minając nam tańce z czasów naszej 
młodości.

• Burmistrzom – włodarzom Tucho-
wa wraz z małżonkami.

• Dyrektorowi Domu Kultury Janu-
szowi Kowalskiemu za pomoc w or-
ganizacji uroczystości.

• Organizatorom za wieniec dożynko-
wy z tegorocznych zbóż.

• Młodzieży zabłędzkiej - członkom 
Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej z Tu-
chowa, która nam pięknie przygry-
wała, szkoda że krótko; także mło-
demu artyście, który grał na skrzyp-
cach; życzymy mu sukcesów na mu-
zycznej niwie.

• Wszystkim mieszkańcom Zabłędzy, 
a także wszystkim uczestnikom spo-
za naszej wsi.

• Ponieważ był to już 11. festyn do-
żynkowy i towarzyszący mu 10. nu-
mer lokalnego czasopisma „Nasza 
Wieś Zabłędza”, składamy serdecz-
ne podziękowania i życzenia sukce-
sów w przyszłej pracy na rzecz na-
szej społeczności całemu zespołowi 
pod przewodnictwem Krzysztofa Ja-
sińskiego, a także wszystkim organi-
zatorom dożynek w ciągu jedenasto-
lecia. 

I na zakończenie życzenie dla nas wszyst-
kich, abyśmy w swojej działalności kierowali 
się słowami: „proszę, przepraszam, dziękuję”.

Bronisława i Franciszek Turajowie

Podziękowanie!
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Tomasz
Drogoś
33-170 Tuchów

 ul. sobieskiego 7

TURNIEJ SPORTOWY W dniach 15-16 sierpnia 2017 roku 
na boisku sportowym przy naszej Szkole 
Podstawowej odbyły się zawody sportowe. 

Rozgrywki rozpoczynały się o godzinie 
18.00. Pierwszego dnia do rywalizacji przy-
stąpiły dwie drużyny piłki siatkowej. Mło-
dzież rozegrała 5 setów na bardzo dobrym siat-
karskim poziomie. Drugiego dnia zgłosiły się 
dwie drużyny piłkarskie. Nad prawidłowym 
przebiegiem rozgrywek czuwała sołtys i rad-
na naszej miejscowości Ewa Michałek, której 
składamy podziękowania za ufundowanie upo-
minków. Krzysztofowi Jasińskiemu za zakup 
wody na dwudniowe zawody oraz za uwiecz-
nienie tych wszystkich wydarzeń w postaci 
przepięknych zdjęć. 

 
Składy piłki siatkowej:
Czapla Bartłomiej, Jasiński Karol, Czapla 

Radosław, Michałek Artur, Krzyszkowska Na-
talia, Piórkowska Gabriela, Jasiński Krystian.

 
Składy piłki nożnej:
Czapla Bartłomiej, Kępa Konrad, Czapla 

Radosław, Michałek Artur, Jasiński Krystian, 
Serwin Jakub, Piątek Artur, Stefan Patryk.

Łukasz Turaj
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XI FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA 2017
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XI FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA 2017
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1 października 2017 roku mieszkańcy 
oraz sympatycy Zabłędzy uczestniczyli 
w kolejnej wycieczce. Tym razem wybór 
padł na Sandomierz – przepiękne miasto 
królewskie, malowniczo położone nad 
Wisłą. Potocznie nazywane „Małym Rzy-
mem”, gdyż podobnie jak miasto włoskie 
znajduje się na siedmiu wzgórzach, a pod 
miastem rozciągają się tajemnicze, pod-
ziemne korytarze.

Nasza grupa, bardzo liczna, korzystają-
ca z największego autokaru, w rannych godzi-
nach wyruszyła z Zabłędzy w kierunku San-
domierza. Powitała nas piękna, słoneczna po-
goda, niepowtarzalna atmosfera i klimat histo-
rycznego, średniowiecznego miasta. O godz. 
9.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. w XIV-
-wiecznej gotyckiej Katedrze Sandomierskiej, 
w której przechowywane są relikwie Drzewa 
Krzyża Świętego.

Następnie spacerem udaliśmy się w kie-
runku Rynku Sandomierskiego, po drodze 
zwiedzając i podziwiając zabytki tego histo-
rycznego i uroczego miasta. Na szczególną 
uwagę wśród zwiedzających zasługują:

Dom Długosza – mieści się tu Muzeum 
Diecezjalne ze zbiorami sztuki sakralnej.

Brama Opatowska – jedyna zachowa-
na brama miejska, element średniowiecznego 
systemu obronnego z XIV wieku wraz z tara-
sem widokowym, z którego podziwialiśmy pa-
noramę miasta.

Kamienice miejskie w rynku i Ratusz – 
dodające czaru i piękna przemijającego czasu.

Na wzgórzu Sandomierskim dziedziniec 
wraz z Zamkiem Królewskim - obecnie mu-
zeum okręgowe.

Podziemna trasa turystyczna – dawne 
piwnice i lochy oraz miejsce schronienia przed 
najeźdźcami, obecnie udostępniona do zwie-
dzania. 

Kościół św. Jakuba – miejsce niespotyka-
nej ciszy oraz mordu 49 męczenników „Braci 

Dominikanów”. 
Przejście przez „Ucho Igielne” – jedy-

na zachowana furta wśród dwóch istniejących 
w murach obronnych.  

Wąwóz Królowej Jadwigi – jeden z naj-
piękniejszych wąwozów lessowych. 

Collegium Gostamianum – dawne kole-
gium jezuickie, budowla renesansowa posia-
dająca pierwszą w Polsce użytkową kondygna-
cję attykową. 

Zbrojownia Rycerska – miejsce ze zgro-
madzoną zbroją rycerską, bronią, odzieżą, na-
rzędziami tortur. Rycerz w średniowiecz-
nym stroju łucznika przeniósł nas opowieścią 
w odległe czasy związane z początkami miasta. 
Uczestnicy wycieczki mogli przymierzyć stro-
je z tamtej epoki, zapoznać się z bronią oraz 
zrobić pamiątkowe zdjęcie. 

Muzeum Ojca Mateusza – za sprawą po-
pularnego serialu „Ojciec Mateusz”, Sando-

mierz zyskał ostatnio na sławie. My zwiedzi-
liśmy muzeum słynnego serialowego księdza 
w Dworku Skorupskich, gdzie znajdują się 
eksponaty wykorzystywane w serialu oraz na-
turalnej wielkości postacie serialowe, grające 
główne role. Pamiątkowe zdjęcie z ojcem Ma-
teuszem lub na jego słynnym rowerze to nie 
lada gratka dla naszych wycieczkowiczów. 

Inną formą zwiedzania, w której uczest-
niczyliśmy, był rejs statkiem po Wiśle. Pięk-
na słoneczna pogoda i dobre humory sprzyjały 
w podziwianiu panoramy starego miasta i jego 
zabytków, a także rozciągających się Gór Pie-
przowych. Kapitan żeglugi śródlądowej opo-
wieściami przybliżył historię zabytków San-
domierza.

Po intensywnym dniu mogliśmy posma-
kować regionalnych potraw, takich jak „zale-
wajka opatowska” czy „pieróg sandomierski”.

Wzbogaceni historią urokliwego Sando-

Wycieczka do Sandomierza
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MM Mobilny Make UP 
Ewa Marcinek
Zabłędza 40 
33-170 Tuchów
NIP: 8141554213
tel: 518 820 600

www.mobilnymakeup.pl  | kontakt@mobilnymakeup.pl

MOBILNYMAKEUP
Ewa Marcinek

mierza, pełni wrażeń, w dobrych humorach, 
w godzinach wieczornych powróciliśmy do 
Zabłędzy.

Bardzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim uczestnikom wycieczki i osobom, któ-
re pomagały we współorganizacji. Zapraszam 
wszystkich chętnych do wspólnego „zwiedza-
nia pięknej Małopolski i nie tylko…”.
     

Ewa Michałek
Radna i Sołtys wsi Zabłędza

 
Tekst był publikowany 

w Kurierze Tuchowskim Nr 10 (60) 
Październik 2017
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Z Zabłędzy do Bochni i Szczepanowa,
czyli zwiedzamy kolejne ciekawe 

zakątki Małopolski
Zjazdu 250 m pod ziemię i zwie-

dzania jednego z nielicznych miejsc 
w Polsce wpisanego na listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrod-
niczego UNESCO oraz wyjątkowego 

mikroklimatu korzystnie wpływające-
go na organizm ludzki mogli doświad-
czyć uczestnicy wycieczki z Zabłędzy 
w dniu 12 listopada br. w Kopalni Soli 
w Bochni.

Zwiedzanie kopalni pozwoliło nam do-
brze poznać sposoby dawnej techniki wydo-
bywania soli.  Specyficzny nastrój panujący 
w podziemnych korytarzach, labiryntach i sta-
rych wyrobiskach dostarczył zwiedzającym 
niepowtarzalnych wrażeń. 

Podziemna ekspozycja multimedial-
na przeniosła nas w dawne czasy historyczne. 
To podróż w czasie przez najpiękniejsze wy-
robiska kopalni, obejmująca okres od Bolesła-
wa Wstydliwego i księżnej Kingi. Przewodni-
kom w opowieściach o historii kopalni poma-
gali polscy królowie, żupnicy, a także duch Cy-
stersa – mnicha, z którego zakonem wiąże się 
powstanie kopalni w Bochni. Wydobycie soli 
w Bochni to historia sięgająca 3, 5 tys. lat p.n.e.  
Ciekawostką dla zwiedzających był przejazd 
podziemną kolejką oraz wysłuchanie legen-
dy o pierścieniu św. Kingi. Wspaniałą atrakcją 
było płynięcie drewnianymi łodziami na od-
cinku 120 m po zalanej solanką komorze. Jest 
to ewenement na skalę światową. Bochnia jako 
jedyna w Polsce posiada podziemną przepra-
wę łodziami, które zarejestrowane są w Pol-
skim Rejestrze Statków. Podczas rejsu mogli-
śmy wdychać duże stężenie jodu i słuchać cie-
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kawych opowieści flisaków. W kopalni pozna-
liśmy historię wydobywania soli, trudu górni-
czej pracy, a także historię Polski i naszej Ma-
łopolski. Szlak zwiedzania prowadził nas przez 
kopalniane kaplice i wnęki, gdzie górnicy mo-
dlili się o bezpieczeństwo przy pracach. Żarli-
wa wiara towarzyszyła im i dodawała sił oraz 
otuchy. Ostatnim miejscem zwiedzania była 
Komora Ważyn, gdzie mogliśmy odpocząć 
i spożyć posiłek. Pełni wrażeń, z dużym zaso-
bem poznanej historii, po 4 godzinach zwie-

dzania wyjechaliśmy windą górniczą na po-
wierzchnię ziemi. W drodze powrotnej ko-
lejnym miejscem zwiedzania był Szczepanów 
– miejsce kultu św. Stanisława – Bazylika św. 
Marii Magdaleny. Zwiedzając bazylikę, słu-
chaliśmy historii życia i śmierci św. Stanisława 
– biskupa i męczennika, patrona Polski oraz 
ucałowaliśmy jego relikwie. Następnie uczest-
niczyliśmy w modlitwie różańcowej za zmar-
łych i Mszy św. Około godz. 17.30 powrócili-
śmy do Zabłędzy. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dzię-
kuję za to, że wspólnie możemy zwiedzać i po-
znawać kolejne ciekawe zakątki naszej pięknej 
Małopolski. Serdecznie dziękuję Krzysztofowi 
Jasińskiemu za pomoc w organizacji wyciecz-
ki. Wszystkich chętnych zapraszam na kolejne 
wspólne wyjazdy.

Ewa Michałek
Radna i Sołtys wsi Zabłędza

Tekst był publikowany w Kurierze 
Tuchowskim Nr 11 (61) Listopad  2017
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27 maja br. mieszkańcy oraz sym-
patycy Zabłędzy wzięli udział w kolej-
nej wycieczce autokarowej. Tym razem 
w Pieniny. 

O godzinie 6.00 wyruszyliśmy liczną gru-
pą z Zabłędzy w kierunku Krościenka nad Du-
najcem, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. 
w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza. Po 
skończonej Eucharystii udaliśmy się w stro-
nę Niedzicy, podziwiając przepiękne, malow-
nicze krajobrazy Pienin, a w oddali ośnieżo-
ne szczyty Tatr. 

W promieniach porannego słońca, z do-
brymi humorami dotarliśmy na wzgórze XIV-

-wiecznej twierdzy w Niedzicy. Ta słynna wa-
rownia węgierska zwana jest potocznie Zam-
kiem Dunajec, ze względu na jej położenie 
w dolinie rzeki o tej samej nazwie. Historię tej 
wspaniałej średniowiecznej budowli, składają-
cej się z trzech części: zamku głównego, dolne-
go i średniego, w ciekawy sposób przedstawiła 
przewodniczka, oprowadzając nas po komna-
tach, piwnicach i więziennych lochach – miej-
scu dawnych tortur. Z tarasu widokowego wa-
rowni podziwialiśmy panoramę pasma Tatr 
Bielskich oraz rozciągający się widok na Zalew 
Czorsztyński. W oddali można było również 
zobaczyć ruiny Zamku Czorsztyńskiego i za-
porę. W pomieszczeniach zamku oglądaliśmy 

ekspozycje związane z jego ostatnimi właści-
cielami, rodem Salamonów. Pomimo różnego 
rodzaju przeciwności losowych, między inny-
mi wojny, zamek zachował się prawie w cało-
ści i przez wieki górował nad okolicą, przypo-
minając typowe „Orle Gniazdo”.

W części mieszkalnej zamku średnie-
go zwiedziliśmy komnaty z umeblowaniem 
z przełomu XIV/XVI wieku oraz historycz-
ne figury, zdjęcia, plany i inne materiały zwią-
zane z dziejami warowni. Chociaż na chwilę 
mogliśmy się przenieść w tamte czasy i wczuć 
się w rolę właścicieli zamku. Spacerkiem prze-
chodziliśmy przez bramę z kamiennym pro-
giem, pod którym znaleziono inkaskie pi-

Cudze chwalicie, swego nie znacie – 
mieszkańcy Zabłędzy w Pieninach

R  E  K  L  A  M A



27NASZA WIEŚ ZABŁĘDZA • Nr 1 (11) Sierpień 2018

smo węzełkowe „kipu”, zawierające informa-
cje o ukrytym skarbie, nieodnalezionym jed-
nak do tej pory. W zamku górnym zwiedzali-
śmy więzienne piwnice, salę tortur z jej akce-
soriami, gdzie jak mówi legenda, więziony był 
zbójnik Janosik. Zobaczyliśmy również dzie-
dzińczyk ze studnią kutą w skale. Zamek obec-
nie jest nie tylko miejscem hotelowo-muzeal-
nym, ale także był plenerem wielu znanych 
filmów, m.in.: „Zemsty”, „Janosika” oraz „Wa-
kacji z duchami”. Warownia „Niedzica” jest 
obecnie jedną z największych atrakcji histo-
rycznych południowej części woj. małopol-

skiego. U podnóża zamku spacerowaliśmy po 
zaporze na Dunajcu, wybudowanej w latach 
90. XX wieku, a oddanej w 1997 r. do użytko-
wania. Po interesującej lekcji historii udaliśmy 
się do Sromowiec Niżnych na przystań flisac-
ką, skąd rozpoczęliśmy spływ tratwami Prze-
łomem Dunajca do Szczawnicy.

Wspaniała słoneczna aura pozwoliła nam 
podziwiać malowniczą panoramę Pienin i wy-
słuchać kilku legend oraz anegdot przekazywa-
nych nam przez flisaków. W czasie 2,5-godzin-
nego rejsu na łonie natury dane nam było upa-
jać się malowniczymi krajobrazami jednej z naj-

piękniejszych rzek naszego kraju. Ten ścisły re-
zerwat przyrody, w większości trasy tworzący 
naturalne pasmo graniczne ze Słowacją, dostar-
czył nam przepięknych widoków na Trzy Ko-
rony, Sokolicę – matkę Pienin i Słowackie Ta-
try. Niezapomniane chwile i zapierające dech 
w piersiach widoki pozostaną na długo w naszej 
pamięci. Skąpani w promieniach słońca dotarli-
śmy do celu naszej podróży – Szczawnicy. Mo-
gliśmy tam odpocząć i zjeść posiłek. Następ-
nym punktem naszego programu była Palenica 
– szczyt w Pieninach, który wynosi 722 m n.p.m. 
Wyjazd wyciągiem krzesełkowym na szczyt góry, 
aby podziwiać panoramę Pienin, pokrzyżowa-
ła nam burzowa aura. Wspaniale spędzony czas 
z liczną grupą mieszkańców Zabłędzy, w cieka-
wych miejscach, to naturalna integracja społecz-
na i poznawanie naszych malowniczych, pol-
skich terenów. Dzięki temu przełamujemy ste-
reotyp „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. 
Pragniemy zwiedzać interesujące miejsca Mało-
polski, które są w zasięgu naszego wzroku i na 
wyciągnięcie dłoni. Dziękuję wszystkim uczest-
nikom wycieczek za obecność, wspaniałą atmos-
ferę i bardzo mile spędzony czas. Zapraszam na 
kolejne wspólne podróże, odkrywające niezwy-
kłe miejsca i ich historię.

Ewa Michałek
Radna i Sołtys wsi Zabłędza

Tekst był publikowany  
w Kurierze Tuchowskim Nr 5-6 (67-68) 

Maj-Czerwiec 2018

Tuchów DRUKARNIA
P o l i g r a f i a 
R e d e m p t o r y s t ó w

33-170 Tuchów, ul. Wysoka 1
tel. +48 14 65 25 573, e-mail: poligrafia.tuchow@wp.pl

poligrafia.redemptorysci.eu

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość
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28 NASZA WIEŚ ZABŁĘDZA • Nr 1 (11) Sierpień 2018

Upadki osób w gospodarstwie rolnym 
to ponad połowa wszystkich zdarzeń 
wypadkowych.

Główne przyczyny tych wypadków to:
• zły stan nawierzchni podwórzy i cią-

gów komunikacyjnych,
• używanie nieodpowiedniego obuwia,
• nieprawidłowy sposób wchodzenia 

i schodzenia z maszyn rolniczych,
• brak odpowiednich przejść i obejść,
• bałagan w obejściu, pomieszczeniach 

gospodarczych i produkcyjnych,
• niestosowanie drabin i podestów do 

pracy na wysokości,
• niezabezpieczone i nieprawidłowo 

skonstruowane drabiny,
• brak poręczy i barierek przy schodach,
• zbyt wysokie i nieoznakowane progi,
• niezabezpieczone otwory zrzutowe 

i kanały gnojowe,
• przebywanie na ładunkach podczas 

transportu.
Przyczyną wielu wypadków jest rów-

nież niewłaściwe tempo pracy (pośpiech), 
niedostateczna koncentracja, nadmierny 
wysiłek fizyczny.

Główne przyczyny wypadków na te-
renie działania PT KRUS w Tucho-
wie to:
• zły stan nawierzchni podwórzy i cią-

gów komunikacyjnych,
• używanie nieodpowiedniego obuwia.

Gdzie oczy poniosą

Ciągi komunikacyjne – przemyślane 
i przygotowane

Ścieżka do furtki, dróżka do obory czy 
droga dojazdowa do garażu – to „szlaki”, któ-
rymi codziennie przemierzasz obejście. Znasz 
je zapewne jak własną kieszeń albo i lepiej. 
Jednak czy w sytuacji zaskoczenia, dźwigania 
kostki słomy lub noszenia dziecka na rękach 
będziesz pamiętać o dziurze, kamieniu leżą-
cym tam od przysłowiowych „wieków”?
• Ścieżka w poprzek podwórka? Droga tuż 

pod oknem sypialni? Rozsądnie zaplano-
wane rozmieszczenie dróg i ścieżek to 
nie tylko wygoda – to także bezpieczeństwo 
codziennej pracy.

• Ślizgawka to wspaniałe wspomnienie 

z dzieciństwa. Później może niestety być 
problemem. Odśnieżaj, posypuj pia-
skiem lub solą gospodarczą oblodzone 
ciągi komunikacyjne.

• Bieg przełajowy z przeszkodami to dyscypli-
na przeznaczona dla wybitnych sportowców. 
Ty niekoniecznie musisz się do tego grona 
zaliczać. Pamiętaj, aby usuwać z codzien-
nych tras pozostawiany na nich sprzęt go-
spodarczy, maszyny i narzędzia.

• Beton i asfalt to tworzywa w miarę trwa-
łe. Równie trwały jest brud, który na nich 
zalega. Jeśli nie lubisz „ostrej jazdy” – staraj 
się utrzymywać ład i czystość.

• Twoja trzoda potrafi być niebezpieczna – to 
kopytko podstawi, to ogonkiem chlaśnie. 
Aby skutecznie unikać takich gestów „przy-
jaźni”, dbaj, by przejścia w budynkach go-
spodarczych były przestronne i utrzymy-
wane w czystości.

• Gdy jest ciemno, wszystkie koty są czar-
ne. A i potknąć się o nie łatwo... Właści-
we oświetlenie obejścia to podstawa bez-
piecznej pracy.

• Na wsi blokady na koła nikt nie zakłada. 
Ale czasami taka forma karcenia niesfor-
nych kierowców miałaby rację bytu.

Ciągniki, przyczepy i maszyny par-
kuj w takich miejscach, by nie przeszka-
dzały w bezpiecznym poruszaniu się.

PAMIĘTAJ!
Dbaj o stan techniczny ciągów komu-
nikacyjnych, ich czystość i właściwe 
rozmieszczenie!

Od pucybuta do milionera
Odpowiednie obuwie do odpowied-

niej pracy
Każdy rodzaj wykonywanej pracy wyma-

ga odpowiedniego obuwia. Dobór wygodnego 
i bezpiecznego obuwia to podstawa komfortu 
i bezpieczeństwa pracy każdego rolnika.
• Czy jadąc nad morze, zabierasz z sobą wie-

lofunkcyjne gumiaki? Czy może wolisz 
przewiewne klapki? Planując jakąkolwiek 
pracę w gospodarstwie, zaplanuj też odpo-
wiednie obuwie, pamiętając o swoim bez-
pieczeństwie i zdrowiu.

• Fantazyjni › Protektor na podeszwie 
zwiększa bezpieczeństwo poruszania się. 
Niestety, błoto czy kamyki skutecznie po-
trafią to zmienić. Aby tak się nie stało, na-
leży czyścić buty po każdej pracy. Jeśli 
Twoje obuwie jest stare i zniszczone – wy-
mień je na nowe.

• Kupuj tylko obuwie atestowane, prze-
znaczone do danego rodzaju prac.

• Przy pracach, podczas których Twoje stopy 
narażone są na kontakt z upadającym cięża-
rem, stosuj buty z metalowymi „noskami”.

           Informacja PT KRUS w Tuchowie 
dotycząca wypadków,  

do których najczęściej dochodzi  
w gospodarstwach rolnych
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• Dobieraj obuwie robocze do wielko-
ści stopy. Odpowiednio dobrane i zadba-
ne obuwie pozwoli Ci pracować bezpiecz-
nie i komfortowo. Zakładając buty, miej na 
uwadze rodzaj pracy, jaką zamierzasz wy-
konywać, miejsce oraz panujące warunki 
atmosferyczne. Majtające się sznurówki to 
być może hit mody w tym sezonie. Jednak 
podczas prac polowych, w obejściu czy też 
przy naprawie ciągnika – mogą być dużym 
zagrożeniem.

PAMIĘTAJ!
Stosuj obuwie, które zmniejsza ry-
zyko poślizgnięcia się i potknięcia. 
W czasie pracy chroń palce przed 
przygnieceniem!

INFORMACJA O OBEJMOWANIU 
UBEZPIECZENIEM POMOCNIKA 
ROLNIKA

W związku z wprowadzeniem od dnia 
18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.    z 2018 
r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłosze-
nia pomocnika, z którym została zawarta umo-
wa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń 
w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS po-
mocnika oraz opłacenie za niego składek za-
pewni pomocnikowi:

 ¾ prawo do jednorazowego odszkodowa-
nia w sytuacji, gdyby doszło do wypadku  
w gospodarstwie rolnym w związku z wy-
konywaniem przez niego czynności okre-
ślonych w umowie o pomocy przy zbio-
rach,

 ¾ dostęp do ochrony zdrowia w okresie wy-
konywania umowy o pomocy przy zbio-
rach.

Kto może być pomocnikiem rolnika?
Pomocnik to pełnoletnia osoba świadczą-

ca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach 
chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i ro-
ślin zielarskich na podstawie umowy         o po-
mocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być:
 ¾ obywatel Polski,
 ¾ cudzoziemiec uprawniony do wykony-

wania pracy na terenie Polski czy też zwol-
niony na podstawie przepisów szczegól-
nych z obowiązku posiadania zezwolenia 
na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach
Umowa o pomocy przy zbiorach powin-

na być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem
świadczenia pomocy. Powinna określać 

miejsce świadczenia pomocy, okres wykony-
wania pomocy oraz jej zakres.

Pomoc przy zbiorach obejmuje następu-
jące czynności:

1) zbieranie chmielu, owoców, warzyw, 
tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,

2) usuwanie zbędnych części roślin,
3) klasyfikowanie lub sortowanie zerwa-

nych lub zebranych chmielu, owoców, wa-
rzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub 

wykonywanie innych czynności mających na 
celu przygotowanie wymienionych zbiorów 
do transportu, przechowywania lub sprzedaży 
lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą 
jakości plonów.

Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze 
których pomoc świadczona przez pomocnika

może być wykonywana na podstawie 
umowy o pomocy przy zbiorach, dostępny jest 
na stronie internetowej KRUS pod adresem: 
www.krus.gov.pl.

Łączny czas świadczenia przez pomoc-
nika pomocy na podstawie zawartych umów 
(jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rol-
nikami) nie może przekroczyć 180 dni     
w danym roku kalendarzowym. Przed za-
warciem umowy rolnik powinien uzyskać od 
pomocnika oświadczenie o liczbie dni świad-
czenia pomocy, w danym roku kalendarzo-
wym, na podstawie umów zawartych z inny-
mi rolnikami.

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń 
pomocnika rolnika w KRUS i wysokość 
składek na te ubezpieczenia:

1. Ubezpieczenie wypadkowe, cho-
robowe i macierzyńskie w zakresie ogra-
niczonym do jednorazowego odszkodo-
wania z tytułu wypadku przy pracy rol-
niczej.

Obowiązek ubezpieczenia pomocni-
ka rolnika powstaje od dnia oznaczonego 
w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień 
rozpoczęcia świadczenia pomocy, a jeśli taki 
dzień nie zostanie wskazany, obowiązek ubez-
pieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, 
a ustaje od dnia następującego po dniu, w któ-
rym pomocnik zaprzestał świadczenia pomo-
cy wykonywanej na podstawie zawartej umo-
wy z rolnikiem.

2. Ubezpieczenie zdrowotne.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotne-

go pomocnika rolnika powstaje od dnia zgło-
szenia do ubezpieczenia w trybie przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, a usta-

je z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umo-
wy o pomocy przy zbiorach.

Ważne
Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia 

do ubezpieczenia zdrowotnego członków ro-
dziny pomocnika. Szczegółowy sposób ustala-
nia wymiaru składki dziennej na ubezpiecze-
nie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 
oraz tabela z wyliczoną wysokością składek 
dziennych oraz wysokością składki na ubez-
pieczenie zdrowotne w danym miesiącu do-
stępna jest na stronie internetowej KRUS.

Termin płatności składek
Składki na ubezpieczenie wypadkowe, 

chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpie-
czenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za 
dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opła-
cić w terminie do 15 dnia następnego mie-
siąca.
UWAGA!

Rolnik jest zobowiązany zgłosić po-
mocnika do ubezpieczeń w KRUS w cią-
gu 7 dni od dnia zawarcia umowy o po-
mocy przy zbiorach, lecz nie później niż 
przed upływem okresu, na który zawarta zo-
stała ta umowa.

Rolnik jest zobowiązany do samodzielne-
go wyliczenia składek i ich terminowego opła-
cenia, bez wezwania ze strony KRUS.

Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń 
dokonuje się na opracowanych przez KRUS 
formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na 
stronie internetowej Kasy oraz w jednostkach 
organizacyjnych KRUS.

Formularz zgłoszeniowy można złożyć 
w KRUS osobiście, przesłać do KRUS za po-
średnictwem operatora pocztowego, a także za 
pośrednictwem elektronicznej

skrzynki podawczej ePUAP.

Opracowanie KRUS Tuchów 
Kierownik Alicja Choczyńska 

i Samodzielny Inspektor Stanisław Cich
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Na początku artykułu przedstawię 
stan osobowy Komisariatu Policji w Tu-
chowie, gdzie obecnie pełni służbę 24 po-
licjantów. 

W skład naszego Komisariatu wchodzą 
również Posterunki Policji w Ryglicach i Sze-
rzynach. W kadrze kierowniczej jest komen-
dant podinsp. Marcin Mucha oraz trzech kie-
rowników. Ponadto mamy pięciu policjantów 
pionu kryminalnego oraz piętnastu pionu pre-
wencji, w tym pięciu dzielnicowych. Teren 
działania Komisariatu Policji w Tuchowie sta-
nowią trzy gminy tj. Tuchów, Ryglice i Szerzy-
ny, czyli 25 miejscowości.

W ubiegłym roku policjanci podjęli 44 in-
terwencje, które w większości były związane 
z nieporozumieniami rodzinnymi lub sąsiedz-
kimi oraz zdarzeniami na drodze wojewódz-
kiej W-977. Natomiast policjanci z naszego 
Komisariatu w 2017 roku podjęli ponad 1700 
interwencji. W ubiegłym roku na terenie pań-
stwa miejscowości odnotowano jedno zdarze-
nie o charakterze przestępczym tj. kradzież uli. 
Na podstawie tych danych i osobistych infor-
macji oceniam stan poziomu bezpieczeństwa 
w Zabłędzy jako dobry.

Kolejnym tematem, który poruszę, jest 
właśnie droga W-977, przechodząca przez 
Zabłędzę. Panuje na niej duży ruch na trasie 
Tarnów – Gromnik. Na odcinku do budyn-
ku szkoły po skrzyżowanie z drogą prowadzą-
cą do centrum Piotrkowic w ostatnich latach 
odnotowano dużo zdarzeń drogowych, w tym 
też z ofiarami śmiertelnymi. W związku z po-
wyższym zwracam się do wszystkich użytkow-
ników tejże drogi czy to pieszych, czy zmoto-
ryzowanych o przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego. Jeżeli chodzi o osoby piesze, to 

często zdarza się, że przechodzą od budynku 
szkoły na drugą stronę jezdni do sklepu bądź 
na przystanek, przebiegając przez jezdnię na 
skróty, nie korzystając z umiejscowionego po-
wyżej przejścia dla pieszych. Często zdarza się, 
że rodzice przeprowadzają w ten sposób swoje 
dzieci. A w tym miejscu jest również łuk drogi 
powodujący słabą widoczność. W takim przy-
padku najniższą karą może być mandat nało-
żony za wykroczenie. Pamiętajmy, że przecho-
dząc w tym miejscu, możemy ponieść wyż-
szą karę, gdyż narażamy swoje życie i zdrowie. 
Tu chcę państwu przypomnieć, że pieszy idąc 
drogą, ma obowiązek korzystania z chodnika, 
a w przypadku jego braku -  z pobocza po na-
szej lewej stronie. 

Przechodzimy przez jezdnię po oznako-
wanym przejściu dla pieszych.

Przypominam pieszym użytkownikom 
drogi, że w okresie od zmierzchu do świtu na 
terenie niezabudowanym mają obowiązek ko-
rzystania z elementów odblaskowych umiesz-
czonych w widocznych miejscach.  

Chciałbym się również odnieść do po-
ruszania się po drodze pojazdami przez dzie-
ci, gdyż często zdarza się, że podczas kontro-
li drogowej okazuje się, że nie posiadają one 
uprawnień do kierowania. Aby móc jechać ro-
werem, dziecko musi posiadać kartę rowero-
wą. Natomiast do poruszania się motorowe-
rem potrzebne jest prawo jazdy kategorii „A1”. 
Motorower musi być zarejestrowany, mieć 
ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie 
OC. Przypominam, że dzieci nie mogą poru-
szać się po drodze pojazdami typu „quad” gdyż 
w zdecydowanej większości są to pojazdy nie-
dopuszczone do ruchu. Aby się nimi poruszać, 
muszą być zarejestrowane, a kierowca posia-
dać prawo jazdy minimum kategorii „B1”.

Kolejnym problemem są osoby, które po-
ruszają się motocyklami tzw. „crossami” po la-
sach i polach uprawnych. Niestety, policja nie 
dysponuje sprzętem, którym można by się 
udać w pościg za takimi osobami. Dlatego też 
mam prośbę do osób, które posiadają wiedzę, 
kto takimi motocyklami porusza się po takich 
terenach.

Cały czas działa aplikacja „Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” (w skrócie 
KMZB), gdzie każda osoba może zaznaczyć 
określony problem występujący w państwa 
miejscowości. Po zaznaczeniu danego proble-
mu policjanci będą go weryfikować poprzez 
kontrolę wskazanego miejsca. 

Odnośnie powyższej aplikacji przypo-
minam państwu o przestrzeganiu przepisów 
ruchu drogowego m.in. przekroczenia pręd-
kości i parkowania w miejscach zabronio-
nych, gdyż takich zgłoszeń mamy najwięcej. 
Jeżeli chodzi o parkowanie, to takie zgłosze-
nia mamy w Tuchowie, w którym często by-
wacie: na ul. Szpitalnej, Jana Pawła II, Mic-
kiewicza oraz Rynku.

Osoby, które chcą nawiązać kontakt ze 
mną, mogą dzwonić na służbowy numer te-
lefonu lub też nawiązać kontakt mailowy 
krzysztof.tuman@tarnow.policja.gov.pl. 
Jednakże w przypadku potrzeby interwencji 
policji proszę dzwonić pod numer alarmowy 
997 lub 112.

Młodszy aspirant Krzysztof Tuman
Dzielnicowy Ogniwa ds. Prewencji 

Komisariatu Policji w Tuchowie,  
pokój nr 16,  tel: 604-869-259  

email: krzysztof.tuman@tarnow.policja.gov.pl, 
dzielnicowy.tuchow43@tarnow.policja.gov.pl

Ocena stanu porządku publicznego 
na terenie miejscowości Zabłędza
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Czas zatrzymany  
fotograficzne archiwum wsi Zabłędza

Zapraszam wszystkich mieszkańców wsi 
po raz kolejny do odkurzenia rodzinnych albu-
mów i odszukania starych zdjęć, aby je moż-
na było pokazać w kolejnych numerach naszej 
gazety oraz na stronie internetowej naszej wsi. 
Jest to dział w naszej gazecie „Czas zatrzyma-
ny - fotograficzne archiwum wsi Zabłędza”. 

Chciałbym przybliżyć młodym pokole-
niom, a starszym przypomnieć historię naszej 
wsi zapisaną na starej fotografii, jej mieszkań-
ców, przywołać twarze sprzed lat, pokazać, jak 
wyglądały te miejsca kiedyś.

Wszystkie wypożyczone zdjęcia po skano-
waniu zostaną zwrócone właścicielom. 

Zdjęcia z rodzinnych albumów mieszkań-
ców wsi Zabłędza

Reprodukcje zdjęć: 
Krzysztof Jasiński

Stare i bardzo stare … zdjęcia

 Moja koleżanka … z klasy, mój kolega … z boiska                            To już tyle lat …



SADKO
Łukasz Sadko
Zabłędza 46
33-170 Tuchów
Tel. 604 975 552

meble na wymiar

Polecamy:
• meble biurowe
   i gabinetowe
• zabudowy wnęk
• szafy z drzwiami
   przesuwnymi
• meble pokojowe
• garderoby
• meble łazienkowe
• kuchnie na wymiar

ul. Fryderyka Chopina 6

33-170 Tuchów

Tel. 14 652 32 97

Zapraszamy codziennie:

10:00 - 23:00


