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Szanowni mieszkańcy wsi Zabłędza!    Szanowni goście!
Przekazujemy Państwu czwarty numer okolicznościowej gazety „Nasza Wieś Zabłędza”. Uznając potrzebę tej formy informacji, chcieli-

byśmy się z Państwem podzielić 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.
Korzystając z okazji zespół redakcyjny serdecznie dziękuje Państwu Bernadecie i Kazimierzowi Szablowskim z Firmy KOREX z Tuchowa, 

Panu Pawłowi Lazarowiczowi z Firmy Transportowej z Zabłędzy, Pani Krystynie Kamykowskiej z Biura Podróży w Tuchowie, Państwu Edy-
cie i Krzysztofowi Suchanom z z Firmy Pol-Farm w Zabłędzy, Panu Marcinowi Skrzekowi z Firmy LumaX oraz Panu Januszowi Kowalskiemu 
z Domu Kultury w Tuchowie. To dzięki Państwu (pokrycie kosztów druku) mogły zostać wydane cztery numery gazety.  Dziękujemy !

Burmistrz Tuchowa, Dyrektor i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Zabłędzy.

Zapraszają wszystkich mieszkańców wsi Karwodrza i Zabłędza.

Rozpoczęcie uroczystości godzina 10.00
- POWITANIE GOŚCI
- PREZENTACJA SZTANDARU
- WYSTĄPIENIE BURMISTRZA TUCHOWA I ZAPROSZONYCH GOŚCI
- CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

Radny, Sołtys, Rada Sołecka, Grono Pedagogiczne Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy i Dom Kul-
tury w Tuchowie mają zaszczyt zaprosić wszystkich miesz-
kańców wsi Zabłędza oraz gości na dobrą zabawę z oka-
zji:  piątej rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Zabłę-
dzy imienia Jana Pawła II oraz dorocznych Dożynek naszej 
wsi Zabłędza.

Program Festynu:
Godzina: 
17.00 – 18.30  Konkursy, zabawy i inne atrakcje dla dzieci 

i młodzieży na placu i boisku szkolnym
18.30 Uroczyste przekazanie wieńca dożynkowego 
19.00 Zabawa taneczna z zespołem „VERSAL”

ZAPROSZENIE
V FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA

20 sierpnia (sobota) 2011 roku

Dożynkom towarzyszyć będą  stoiska z napojami i jadłem restauracji „PŁOWIECKI” z Tuchowa. 

ZAPROSZENIE
GMINNA INAUGURACJA 

ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 
I NADANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. JANA PAWŁA II W ZABŁĘDZY 
3 września (sobota) 2011 roku
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Skład: Krzysztof Nowak
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Jak co roku mam okazję podzielić się 
z Państwem, na łamach lokalnej gazetki 
wydawanej w Zabłędzy, garścią moich re-
fleksji dotyczących naszej gminy. Za nami 
trudny rok 2010, chcielibyśmy szybko za-
pomnieć o tamtych tragicznych wyda-
rzeniach, ale będzie trudno, nawet dlate-
go, że usuwanie skutków powodzi i osu-
wisk potrwa latami, a ofiarom “katastrofy 
smoleńskiej” winni jesteśmy wieczną pa-
mięć. Dlatego między innymi upamiętni-
liśmy ją w rocznicę wizyty w Tuchowie śp. 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, od-
słaniając okolicznościową tablicę w klasz-
torze Ojców Redemptorystów.

Codzienne życie toczy się jednak da-
lej, a wraz z nim wszystkie problemy, tro-
ski, ale także sukcesy, czy osiągnięcia. Nie 
inaczej jest u nas. Ludzie dotknięci powo-
dzią oraz osuwiskami otrzymali pomoc 
i powoli odbudowują swoje domy. My czy-
nimy dalsze starania o środki na usuwanie 
skutków powodzi, szczególnie na drogach 
gminnych. W ubiegłym roku było to po-
nad trzy miliony złotych, w tym już otrzy-
maliśmy ponad 1,3 miliona. Część z nich 
trafi również do Zabłędzy. Oczywiście to 
nie zabezpiecza wszystkich naszych po-
trzeb, powoli jednak naprawiamy szkody. 
Najtrudniejsza sytuacja jest tam, gdzie wy-
stapiły osuwiska, są one bowiem ciągle ak-
tywne i w większości przypadków niemoż-
liwe do ustabilizowania, co wyklucza jakie-
kolwiek inwestowanie na takich terenach. 
Udało się nam zdobyć duże środki  na bu-
dowę kanalizacji, odnowę centrów wsi, bu-
dowę mieszkań komunalnych i wiele in-
nych zadań. Korzystają z nich praktycz-
nie wszystkie miejscowości naszej gmi-
ny. Przy szkole w Zabłędzy powstaje plac 
zabaw z prawdziwego zdarzenia, finanso-
wany z programu “Radosna szkoła”, wyre-
montowane zostały sanitariaty, a więc to, 
co było planowane już w roku ubiegłym, 
a nie zrealizowano ze względu na powódź. 
Tylko na te dwa zadania wydamy pra-
wie 200 tysięcy złotych. Trwa moderniza-
cja drogi wojewódzkiej, tak bardzo oczeki-
wana. Wiem, że wiąże się to z niedogod-
nościami dla mieszkańców i kierowców, 
ale po jej zakończeniu usprawni to znacz-
nie ruch, a wioska wzbogaci się o chodnik 
w okolicach szkoły, przystanki autobusowe 
i przejścia dla pieszych poprawiające bez-
pieczeństwo.

Myślę, że dużym sukcesem dla całej 
gminy było uruchomienie w Tuchowie 
kina cyfrowego, trójwymiarowego. Sean-

se cieszą się olbrzymim powodzeniem wi-
dzów nie tylko z naszej gminy. Tym bar-
dziej, że grane są filmy premierowe, gdyż 
jesteśmy w Małopolskiej Sieci Kin Cyfro-
wych razem z kikunastu innymi kinami. 
Co warte podkreślenia, Tuchów jest naj-
mniejszym miastem w sieci, a - jak mówi 
prezes Fundacji Rozwoju Kina - ma naj-
piękniejszą salę kinową.

Ten rok jest wyjątkowo bogaty w wy-
darzenia kulturalne. Koncerty, konkursy, 
przeglądy czy spotkania odbywają się dzię-
ki uzyskiwaniu dotacji na te cele i wspar-
ciu sponsorów. Otrzymaliśmy środki 
z  programu “Leader Plus”, oraz z  Komi-
sji Europejskiej 15 tysięcy euro na orga-
nizację tradycyjnego spotkania miast bliź-
niaczych, które w tym roku połączone bę-
dzie z dożynkami gminnymi. Zapraszam 
zatem wszystkich mieszkańców najpierw 
do sanktuarium Matki Boskiej Tuchow-
skiej na mszę świętą, dożynkową, a  po-
tem udamy się w korowodzie z wieńca-
mi na tuchowski rynek. Dzień wcześniej, 
oczywiście,  dożynki wiejskie w Zabłędzy, 
w których - jak mam nadzieję będą uczest-
niczyć wszyscy mieszkańcy. W tym roku 
jeszcze jedno ważne wydarzenie w sołec-
twie i to na skalę całej gminy. Trzeciego 
września bowiem planowana jest gmin-
na inauguracja roku szkolnego na boisku 
przy szkole, połączona z nadaniem sztan-
daru oraz piątą rocznicą otrzymania przez 
placówkę imienia Jana Pawła II. Będzie to 
zapewne dzień wielkiego święta także dla 
Karwodrzy, bo przecież ta placówka słu-
ży obydwu miejscowością, a to także rok 
szczególny,  zważywszy na beatyfikację na-
szego Wielkiego Rodaka.

Kończąc, chcę tradycyjnie życzyć 
wszystkim mieszkańcom Zabłędzy wszel-
kiej pomyślności, udanego roku w każ-
dym aspekcie życia. Obfitości dóbr, speł-
nienia planów i zamierzeń, zarówno tych 
osobistych, jak i zawodowych.

Mariusz Ryś
Burmistrz Tuchowa

Kolejny rok naszej pracy przy 
odwodnieniu i osuszaniu funda-
mentów naszego zabytkowego „Wie-
czernika”. Dokonuje się ono przy 
wsparciu Urzędu  Marszałkowskiego 
województwa małopolskiego i wkła-
dzie własnym  parafian, których cze-
ka również ofiara na sfinansowanie 
szkód  dokonanych przez przepię-
cie jakie dokonało się w maju, do-
konując poważniejszych zniszczeń 
w oświetleniu, nagłośnieniu i insta-
lacji alarmowej oraz grzewczej ko-
ścioła. Myślę jednak, że z pomocą 
Bożą i opieką naszej Piotrowickiej 
Pani temu dziełu podołamy. To nie 
koniec  prac w naszym kościele. Cze-
ka nas dalej praca przy oczyszcze-
niu zagrzybionych tynków, renowa-
cja ołtarzy, organów, prace przy ka-
plicy  cmentarnej i ogrodzeniu. Na 
zrealizowanie tych planów  potrzeb-
ne są środki, prośmy naszych patro-
nów: św. Michała Archanioła i Mat-
kę Bożą Nieustającej Pomocy.

Szczęść Boże.
Ksiądz proboszcz 
Stefan Michalski

GŁOS BURMISTRZA SŁOWO 
PROBOSZCZA
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Kolejny rok za nami, ukazuje się już IV 
numer gazetki „Nasza wieś Zabłędza”, która 
przybliża nam sprawy naszej miejscowości. To 
dzięki panu Krzysztofowi Jasińskiemu - głów-
nemu redaktorowi co roku ukazuje się kolej-
ny numer. 

21 sierpnia 2010 roku odbył się nasz co-
roczny IV Festyn Dożynkowy. Zgromadził 
dużo osób miejscowych i gości. Tradycyjnie 
odbyło się przekazanie wieńca dożynkowe-
go. W tym roku z dużą radością przekazałam 
go w imieniu swoim i całej wsi Zabłędza pań-
stwu Helenie i Adolfowi Kępom. Czyniłam to 
z tym większym uznaniem iż państwo Kępo-
wie od lat pracują w swoim gospodarstwie rol-
nym i swoje tradycje przekazują dzieciom. Pan 
Kępa od dłuższego czasu działa społecznie w 
Radzie Sołeckiej służąc mieszkańcom swoją 
pracą, zaangażowaniem i troską o naszą miej-
scowość. Ten wieniec dożynkowy to podzięko-
wanie im od mieszkańców Zabłędzy. Dzięku-
ję wszystkim mieszkańcom, Radzie Sołeckiej, 
Radnym, Dyrektorowi Szkoły z paniami uczą-
cymi i dziećmi, panu Krzysztofowi Jasińskie-
mu, sponsorom za zaangażowanie w przygo-
towaniu naszego Święta Zabłędzy. Duże wyra-
zy uznania kieruję do młodzieży, która repre-
zentowała nas z wieńcem na Dożynkach para-
fialnych, wiejskich, gminnych i ogólnopolskich 
na Jasnej Górze w Częstochowie. Panu Burmi-
strzowi serdecznie dziękuję za  sponsorowanie 
nam przejazdu autokaru na Dożynki Jasnogór-
skie. Słowa podziękowania kieruję do woźni-
ców, czynię to na ręce pana Kazimierza Słowi-
ka za zorganizowanie przejazdu bryczki, wozu, 
koni i pięknej uprzęży. Dużo osób chętne włą-
cza się w przygotowanie tej uroczystości za co 
wszystkim serdecznie dziękuję. Weszło to w 
tradycję Zabłędzy, iż co roku odbywa się Fe-
styn, który gromadzi całą naszą miejscowość 
i gości, aby się spotkać, porozmawiać i zaba-
wić wspólnie. Takie spotkania łączą, więc aby 
ich było jak najwięcej. Ciepłe słowa podzię-
kowania kieruję do państwa Marii i Stanisła-
wa Sajdaków corocznych pielgrzymów na Ja-
sną Górę, wiozących bezpłatnie nasze wieńce 
dożynkowe.

Rada Sołecka w 2010 roku odbyła 7 spo-
tkań i 2 zebrania wiejskie. Do dyspozycji miała 
subwencje w kwocie 29 400, 00 zł.

Wykorzystała ją w następujący sposób: 
4 000 zł – przekazano na szkołę, 2 000 zł – na 
dokumentację na „Plan Odnowy Wsi”. Resz-
ta środków wydatkowana była na drogi i od-
śnieżanie. Odśnieżanie za 2010 rok to kwota 
9 754 zł, za styczeń 2011 rok - 6 780 zł, za luty 
– 3  360 zł.  Remontowane były drogi „Ryje”, 
„Góry”, „Ulica”. 

Z dodatkowych środków otrzymaliśmy  
109 580,40 zł – na drodze „Ulica” wykonano 
1200 mb nawierzchni bituminem z mijanka-

OKIEM SOŁTYSA
mi i zjazdami. Za 10. 
843,58 zł – wykonano 
objazd osuwiska koło 
pana Słowika na Pod-
lesiu. 19. 480,35 zł – 
wykonanie utwardze-
nia – praca równiar-
ki na drodze tzw. do 
pana Młyńca.

30 661,65 zł – 
wykonano nawierzch-
nię bitumiczną na tej 
drodze, 2 318 zł – wykonano remont mostka 
zniszczonego przez powódź, 42  544 zł – wy-
konano oświetlenie drogi „Stara Wieś”, 13 297 
zł – wykonanie oświetlenia drogi „Góry” do 
państwa Więcków. Razem dodatkowych środ-
ków otrzymaliśmy 230 798,77 zł oraz Gmina 
sfinansowała geodetę do rozgraniczenia dro-
gi „Góry” do pana Młyńca, za wszystkie środki 
Serdecznie dziękuję panu Burmistrzowi i Ra-
dzie Gminy.

Rok 2010 był rokiem bardzo ciężkim dla 
Zabłędzy, przez szkody spowodowane ulewny-
mi deszczami, wylewami i osuwiskami. Stra-
ty były ogromne w infrastrukturze, uprawach 
i nawet budynkach. Część zniszczeń dzięki do-
datkowym środkom udało nam się usunąć, na 
resztę będziemy się starali sukcesywnie po-
zyskiwać nowe środki i naprawiać co żywioł 
zniszczył. Teraz Planujemy odtwarzanie znisz-
czonych rowów, ofosowania oraz budowy no-
wych przy nowych drogach.

Jesienią odbyły się wybory do Rady Gmi-
ny. Bardzo dziękuję naszym burmistrzom 
i radnym panom Markowi Krzemieniowi i Ta-
deuszowi Zakrzewskiemu za pracę na rzecz 
naszej miejscowości w tamtej kadencji. Gratu-
luję im pomyślnych wyborów.

Serdecznie dziękuję mieszkańcom za licz-
ne głosy oddane na mnie w jesiennych wybo-
rach do Rady Powiatu. Na 4 kandydatów z jed-
nej małej Zabłędzy tyle głosów na moją osobę 
oddanych świadczy o wielkim zaufaniu jakim 
mnie państwo obdarzyliście, bardzo to doce-
niam.

Wiosną tego roku zakończyła się kaden-
cja Sołtysa i Rady Sołeckiej. Bardzo dzięku-
ję wszystkim członkom za pracę, zaangażowa-
nie i dobrą współpracę przez całe 4 lata. Rok 
2010 pokazał nam nie tylko działanie żywio-
łu, ale również jak życie człowieka jest kruche, 
a śmierć niewiadomą. Odszedł do Pana z na-
szej Rady Sołeckiej jej członek Wiesław Kałuc-
ki. Wiele czasu i pracy, dobrej rady i troski po-
święcił dla naszej miejscowości. Zawsze chęt-
nie pomagał przy dożynkach i podróżował 
z nami corocznie z wieńcem do Częstochowy.

Państwu: Fryderykowi Cich, Władysła-
wowi Cich, Liliannie Iwan, Adolfowi Kępa, 
Franciszkowi Okaz, Andrzejowi Rogackiemu 

i Wiesławowi Kałuckiemu za wszystkie odru-
chy dobrej woli, pracy i serca dziękuję. Ponow-
nie państwo już po raz czwarty powierzyli mi 
mandat zaufania i wybrali na kolejną kadencję 
na sołtysa. Bardzo za to dziękuję i postaram się 
nie zawieść i nie zmarnować tego czasu. 

Na nową kadencję 2011-2014 zostały wy-
brane do Rady Sołeckiej następujące osoby: Li-
liana Iwan, Władysław Cich, Adolf Kępa, Fran-
ciszek Okaz, Józef Tokarz, Łukasz Marcinek 
i Robert Chwistek – bardzo im gratuluję wy-
boru i życzę owocnej pracy.

Subwencja na 2011 rok wynosi 29.900 
zł. Została podzielona na zebraniu wiejskim 
na: 3  000 zł na szkołę, 2  000 zł na „plan od-
nowy wsi” i program Wspieranie Społeczno-
ści Lokalnej, 10 000 zł na odśnieżanie, a resz-
ta na drogi, ofosowania dróg, kamień kliniec. 
W  miarę pozwalających warunków atmosfe-
rycznych będziemy starali się sukcesywnie re-
alizować zawierzone prace.

Rok 2011 to również prace modernizacyj-
ne na drodze wojewódzkiej 977 przebiegającej 
przez naszą miejscowość. Od miesiąca maja 
trwają intensywne prace, mają zakończyć się 
pod koniec września tego roku. Obecnie pra-
ce te utrudniają komunikację i życie mieszkań-
com, ale w miarę czasu mają poprawić bezpie-
czeństwo i komfort drogi.

Wszystkich mieszkańców serdecznie za-
praszam na festyn dożynkowy, do wspólnej za-
bawy i radosnego świętowania. Na czas prac 
polowych i żniwnych życzę dobrej pogody, 
dużo sił i zdrowia, oraz bezpieczeństwa. 

Tekst: Ewa Michałek – Sołtys wsi 
Zdjęcia: Krzysztof Jasiński, 

Archiwum Miasto i Gmina Tuchów 

Radni, Sołtys i Rada Sołecka
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W tuchowskiej restauracji „Agawa” , 17 listopada 2010 
roku, odbyła się podniosła uroczystość wręczenia medali Pre-
zydenta RP dla par, które świętowały  w 2010 roku 50 rocznicę 
zawarcia związku małżeń-
skiego.

Uroczystość rozpoczął 
burmistrz Tuchowa Ma-
riusz Ryś, który przedsta-
wił wszystkich jubilatów, 
a  następnie starosta tar-
nowski Mieczysław Kras 
wręczył odznaczenia. Ra-
zem z  kapelą folklory-
styczną odśpiewano „sto 
lat”, a potem wzniesiony 
został toast. Zaprezento-
wano także program arty-
styczny. Wśród wielu do-
stojnych jubilatów  było 
jedno małżeństwo z naszej 
wsi Janina i Kazimierz 
Halagarda.

Nie zabrakło wzruszeń i refleksji nad tym, co jest w życiu 
najważniejsze. Złoci jubilaci przyznają, że wzajemna miłość 
i wyrozumiałość to recepta na udany związek.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że doczekaliśmy złotych go-
dów. Jesteśmy zadowoleni z życia i chcielibyśmy doczekać 60-le-

12 marca 2011 roku,  w sali parafialnej przy Sanktuarium - 
Bazylice Mniejszej w Tuchowie rozegrano II Gminny Drużyno-
wy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Tuchowa. W zawo-
dach wzięło udział 10 drużyn z tuchowskiej gminy.

Swoją obecnością turniej zaszczycili: burmistrz Tuchowa 
Mariusz Ryś, ojciec Eugeniusz Leśniak, radni oraz sołtysi. Pu-
char burmistrza zdobyła drużyna ze sołectwa Burzyn. Drugie 
miejsce wywalczyli szachiści z parafii Piotrkowice, a trzecią lo-
katę zajęła parafia sanktuaryjna – Bazyliki Mniejszej w Tucho-
wie. Sędzią zawodów był Janusz Poręba.

Sołectwo wsi Zabłędza było reprezentowane przez druży-
nę w składzie: Tadeusz Zakrzewski i Karol Jasiński oraz oj-
ciec z synem Mirosław i Bartłomiej Muszyńscy. Nasza druży-

na w turnieju zajęła V miejsce (w ubiegłym roku, również na-
sza drużyna zajęła V miejsce), otrzymując pamiątkowy dyplom 
za udział w turnieju. Gratulujemy i życzymy w przyszłym roku 
miejsca na podium !

Końcowa klasyfikacja turnieju: 1. Sołectwo Burzyn, 2. Para-
fia Piotrkowice, 3. Parafia NNMP Tuchów, 4. UKS Victoria Łow-
czów, 5. Sołectwo Zabłędza, 6. Parafia Jodłówka Tuchowska, 7. 
Wyższa Seminarium Duchowne Ojców Redemptorystów Tu-
chów, 8. Sołectwo Jodłówka Tuchowska, 9. Sołectwo Dąbrówka 
Tuchowska, 10. Parafia Lubaszowa.

Tekst: Krzysztof Jasiński
Foto: Karol Janowiec

„Złote Gody 1960 – 2010”

cia. W ciągu tych 50 lat przeżyliśmy bardzo dużo, do wszystkiego 
dochodziliśmy ciężką pracą. Mamy 1 córkę, 3 synów i 6 wnuków – 
mówią państwo  Janina i Kazimierz Halagarda.

Tekst: Krzysztof Jasiński 
Zdjęcia: Z albumu rodzinnego  Państwa Halagardów

Drugi raz V miejsce w szachach dla sołectwa Zabłędza
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Wzrost i znaczenie uprawy rzepaku ozimego
Od stycznia 2008 roku sektor paliwowy ma prawny obowią-

zek sprzedaży paliw płynnych z zawartością biokomponentów.
W najbliższych sześciu latach  wskaźniki z udziałem bio-

komponentów będą rosnąć 3,5% w 2008 do 7,10 w roku 2013.
Zwiększenie produkcji estrów oznacza wzrost krajowego poby-
tu docelowo o 2200 tys. ton nasion rzepaku stwarzając tym sa-
mym konkurencję w zakupie surowca pomiędzy sektorem pali-
wowym a spożywczym. Unia Europejska wspiera rozwój upraw 
roślin energetycznych dopuszczając możliwość uprawy oleistych 
na cele energetyczne  na gruntach odłogowanych a od stycznia 
2007 roku wprowadziła dodatkowe subwencje do produkcji ro-
ślin na cele energetyczne dla nowych członków UE w tym dla 
naszych producentów. Z opublikowanych w 2011 roku danych 
statystycznych wynika że prawie dwukrotnie zwiększyła się po-
wierzchnia uprawy rzepaku w kraju a w powiecie tarnowskim 
uprawy rzepaku zajmują około 8% w strukturze upraw. r Rzepak 
ze względu że jest rośliną obcopylną odgrywa ważną rolę w eko-
systemie  szczególnie na terenach o dużej koncentracji pasiek 
pszczelich . Należy także wymienić walory przyrodnicze w okre-
sie wiosennym kiedy piękną żółcią zakwitają łany rzepaku wpla-
tające się w przepiękny wiejski krajobraz.

Wymagania rzepaku ozimego
Rzepak jest rośliną o dużych wymaganiach glebowych 

i  klimatycznych i często konkuruje o stanowisko ze zbożami 
a w szczególności z pszenicą ,kukurydzą i burakami cukrowy-
mi. Może być także alternatywą dla redukowanej powierzchni 
upraw buraka cukrowego. Wczesny termin siewu , uprawa po 
zbożach później schodzącymi z pola oraz wykorzystanie słomy 
jako źródła materii organicznej w bezobornikowych zmianowa-
niach powoduje pewne komplikacje uprawowe. W celu przy-
spieszenia rozkładu słomy dobrze jest zastosować tuż przed jej 
przyoraniem nawóz azotowy w ilości 8 kg N/1 tonę słomy. Drob-
ne nasiona rzepaku ozimego powinny być zasiane płytko na  głę-
bokość  2-4 cm. Stąd wymagania dotyczące przygotowania roli 
do siewu są wysokie.

Wymagania w zakresie przygotowania pola 
W stosowanych powszechnie uprawach rzepaku ozimego są 

trzy  zespoły zabiegów: podorywka lub uprawa pożniwna, orka 
siewna i uprawa przedsiewna.

Pełna uprawa zabiera 4-5 tygodni. Jednak często w zależno-
ści od pogody i zbioru zbóż czasu jest dużo mniej. O ile orka jest 
nadal zabiegiem niezastąpionym chociaż zmieniły się sposoby 
jej wykonania to w pozostałych zabiegach uprawowych nastąpiły 
zmiany pozwalające wykonać te zabiegi lepiej ,sprawniej, szyb-
ciej i taniej. Podorywka wykonana pługiem podorywkowym 
w  przypadku wysokiego ścierniska i resztek pożniwnych przy 
dużej ilości słomy po kombajnie powoduje zapychanie się płu-
ga i tworzenie tzw. materaców. W takich sytuacjach rolnicy czę-
sto stosują ciężkie brony talerzowe i kultywatory podorywkowe 
/grubery/. Płytki i równomierny siew rzepaku przy ograniczo-
nym wysiewie drogich nasion wymaga dokładnego doprawienia 
gleby wyrównania i spulchnienia na głębokość siewu nasion. Ma 
to szczególne znaczenie przy siewie rozrzedzonym gdyż poje-
dynczym kiełkom jest trudniej pokonać opory gleby. Szeroko do 
niedawna stosowane agregaty złożone z bron zębatych i wałów 
strunowych nie zapewniają  prawidłowego przygotowania  roli 
do siewu. Trzeba pamiętać że rozdrobniona wierzchnia warstwa 
powinna mieć odpowiednią strukturę gruzełkowatą i nie może 
być zbyt gruba ze względu na skuteczność herbicydów posiew-
nych. Właściwą strukturę można uzyskać stosując na glebach 
lekkich i średnich odpowiednie wały kruszące strunowe lub ru-
rowe a na glebach ciężkich wały zębate. Dobrym rozwiązaniem 
stosowanym w większych gospodarstwach jest stosowanie agre-
gatów uprawowych biernych lub przy dużym przesuszeniu gleb 
agregatów aktywnych.

Tekst: Władysław Salamon - MODR Karniowice
Zdjęcie: Krzysztof Jasiński

Nowoczesne racjonalne technologie uprawy rzepaku

Krzysztof Suchan
Zabłędza 58
33-170 Tuchów
tel. 14 652 26 18

Zapraszamy:
pn.-pt.  7.00-15.00

sob.  8.00-12.00

Dystrybutor:

Oferuje: pasze pełnoporcjowe, śruty zbożowe,
                   koncentraty paszowe, mieszanki mineralne i otręby.

Ceny hurtowe i detaliczne.
Dostawa do rolników indywidualnych i punktów handlowych

F.H.U.P.

Pol-Farm
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Rok 2010 był wyjątkowy w historii na-
szego miasta i Gminy. Obchodzono zacny, 
bo 670 jubileusz. Jednym z ciekawszych wy-
darzeń kulturalnych, które zorganizowa-
no podczas obchodów jubileuszowych, było 
otwarcie wystawy „Tuchów miasto i Gmina”. 
Ekspozycję można było zwiedzać w Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 
od września do grudnia 2010 roku.

Przygotowania do otwarcia tak dużej 
wystawy trwały kilka miesięcy. Głównymi 
organizatorami wystawy były Biblioteka Pu-
bliczna w Tuchowie oraz Wojewódzka Bi-
blioteka Publiczna w Krakowie. Biblioteka-
rze z Tuchowa poprosili przedstawicieli or-
ganizacji, instytucji, zakładów pracy, dyrek-
torów szkół, artystów oraz osoby aktywne 
w swoim środowisku o pomoc w przygoto-
waniach. Prace  trwały kilka miesięcy. Ze-
brano informacje ogólne o gminie, a także 
o poszczególnych miejscowościach. Głów-
nym celem wystawy było jak najciekawsze 
pokazanie  i zareklamowanie naszej Gminy. 
Przygotowane materiały i eksponaty przed-
stawiono w następujących działach:

Miasto, Gmina – wiadomości ogól-
ne: Mapa z wyszczególnionymi miejsco-
wościami gminnymi, Herb miasta, gminy, 
Władze gminy – fotografie. 

Informacje o regionie: położenie 
geograficzne, obszar, ludność, układ loka-
cyjny, Budynek Ratusza.

Charakterystyka miejscowości gmin-
nych: Burzyn, Buchcice, Dąbrówka Tuchow-
ska, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Luba-
szowa, Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowi-
ce, Siedliska, Trzemesna i Zabłędza.

Miasta i gminy partnerskie: historia 
współpracy, kopie umów, fotografie: Illin-
gen, Saint-Jean de Braye, Pettenbach, 
Martfu, Mikulov, Detva i Baraniwka.

Historia miasta i gminy: Zabyt-
ki, Działalność kulturalna, Gospodarstwa 
agroturystyczne, Sport w Gminie, Oświata 
/prezentacja wszystkich szkół/.

Zabłędza na wystawie w Krakowie
Inne instytucje i organizacje: Towa-

rzystwo Miłośników Tuchowa, Tuchowskie 
Koło Pszczelarzy, Ochotnicze Straże Pożar-
ne, Chór i Orkiestra, Pogórzańskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju, Punkt Europe – Direct, 
Przemysł /największe i najciekawsze za-
kłady pracy, historia i współczesność/, WI-
MED, Zakład Masarski Sajdak.

Prasa lokalna: Wieści Tuchowskie, 
Siedliszczanin, Jodłowianka, Nasza Wieś 
Zabłędza, Tuchowski Informator Samo-
rządowy, Gazeta Tuchowska.

Gmina i miasto znane z: ludzie, 
produkty regionalne, miód, kiełbasa tu-
chowska, Kult Cudownego Obrazu, Mela-
niusz, Twórcy lokalni, Katyńskie dęby, Le-
gendy o Tuchowie.

Swoje miejsce wśród materiałów przed-
stawionych na wystawie znalazła także miej-
scowość Zabłędza. Przeczytać można było 
m.in. informacje dotyczące historii, zobaczyć 
ciekawe fotografie ukazujące panoramę miej-
scowości. Udało się zebrać także informacje 
o jedynym obiekcie zabytkowym, jakim jest 
dwór we wsi. Pokazano Szkołę Podstawową, 
kapliczki przydrożne. Informacje o miejsco-
wości były także w innych działach, takich 
jak cmentarze wojenne czy pszczelarstwo. 
W dziale o prasie lokalnej nie zabrakło oczy-
wiście gazety „Nasza Wieś Zabłędza”.

W otwarciu wystawy uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządowych, in-
stytucji, organizacji, zakładów pracy, twór-
cy lokalni oraz przedstawiciele społeczno-
ści Tuchowa. Ekspozycję otworzyła Dy-
rektor WBP w Krakowie Anna Wiśniew-
ska oraz Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś. 
Głos zabrali także: Zdzisław DĄBCZYŃ-
SKI - Prezes  firmy WIMED oraz Bożena 
Wrona - Dyrektor Biblioteki Publicznej w 
Tuchowie. Uczestnicy spotkania podczas 
uroczystości mieli możliwość obejrzenia 
krótkiego filmu prezentującego gminę. 
Wernisaż uświetnił swym występem piani-
sta Marek Harańczyk.

Na stronie internetowej miasta oraz 
biblioteki można oglądać pamiątkowe 
zdjęcia z otwarcia wystawy oraz krótki film 
pokazany później w telewizji internetowej 
Kronika Tuchowska.

Jeszcze raz pragnę podziękować wszyst-
kim osobom, bez pomocy których ta wysta-
wa nie powstałaby. Jest wśród nich także Pan 
Krzysztof Jasiński, który dostarczył wszyst-
kie numery czasopisma „Nasza Wieś Zabłę-
dza”, a także cenne informacje o miejscowo-
ści i PKP  na naszym terenie. Był także obec-
ny na otwarciu wystawy w Krakowie.

Wpisy w księdze pamiątkowej, która 
była wystawiona przez cały okres otwarcia 
wystawy,  to głównie słowa uznania, gra-
tulacje i podziękowania. Wśród zwiedza-
jących były także osoby, które pochodzą 
z naszych terenów i z wielkim sentymen-
tem obejrzały  wystawę.

Była to wspaniała promocja całego  
naszego regionu w Małopolsce i nie tylko,  
gdyż WBP  w Krakowie odwiedza  tysiące 
czytelników i gości.

Tekst: Bożena Wrona
Foto: Wiktor Chrzanowski
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M i e j s c owo ś c i 
Karwodrza, Trzeme-
sna i Zabłędza wcho-
dzą w skład dzielnicy 
nr 3 Komisariatu Po-
licji w Tuchowie, któ-
rych dzielnicowym 
jest Aspirant Krzysz-
tof Patyk. Kontakt 
z dzielnicowym moż-
na nawiązać osobiście w godzinach peł-
nienia służby w budynku komisariatu 
mieszczącym się w Tuchowie przy ul. Ko-
pernika 1, pokój nr 11 lub telefonicznie 
pod numerem 14 628 23 80, 14 628 23 88.

Na terenie wyżej wymienionych 
miejscowości w 2010 roku Komisariat 
Policji w Tuchowie odnotował niżej wy-
mienione zdarzenia przestępcze :
– Karwodrza – 1 (kradzież mienia) 
– Zabłędza – 2 (uszkodzenie samo-

chodu i kradzież pieniędzy)
– Trzemesna brak zdarzeń przestęp-

czych
W odniesieniu do wykroczeń:

	 •	Karwodrza	–	11		wykroczeń	w	tym	
przeprowadzono 5 postępowań 
wyjaśniających i nałożono 6 grzy-
wien (mandatów karnych)

	 •	Zabłędza	 –	 11	 wykroczeń	 w	 tym	
przeprowadzono 4 postępowania 
wyjaśniające i nałożono 7 grzywien 
(mandatów karnych)

	 •	Trzemesna	–	2	wykroczenia	w	tym	
przeprowadzono 1 postępowanie 
wyjaśniające i nałożono 1 grzywnę 
(mandat karny)

Biorąc powyższe pod uwagę nale-
ży stwierdzić, że ogólny stan bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na terenie 
wymienionych miejscowości należy oce-

nić pozytywnie, gdyż nie odnotowano 
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, 
które w sposób szczególny wpływają 
na odczucie zagrożenia mieszkańców.

Obecnie znaczącym zagrożeniem 
dla mieszkańców jest remont drogi wo-
jewódzkiej nr 977 biegnącej przez miej-
scowość Zabłędza. Podczas użytkowa-
nia w/w drogi należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na innych użytkowników ru-

chu, jak również pracowników i maszyny 
budowlane biorące udział w remoncie.

Należy również pamiętać o:
– właściwym zabezpieczeniu posesji 

podczas wykonywania prac poza po-
sesją w celu uniknięcia kradzieży po-
zostawionego mienia,

– właściwym oznakowaniu posesji 
przydzielonymi numerami porząd-
kowymi co znacznie ułatwia szybką 
reakcję na różnego rodzaju sytuacje 
kryzysowe przez służby ratownicze,

– właściwym obchodzeniu się ze zwie-
rzętami – psy należy trzymać na 
uwięzi z dostępem do wody, dopusz-
cza się nietrzymanie zwierzęcia na 
uwięzi w ogrodzeniu z zamkniętą 
bramą w celu uniemożliwienia do-
stępu osobom postronnym. Wejście 
do takiej posesji powinno być ozna-
kowane stosowną tabliczką infor-
macyjną. Do obowiązków właści-
ciela psa należy również odbywanie 
corocznych szczepień ochronnych 
przeciwko chorobom zakaźnym. 
W przypadku psów wałęsających się 
stosownym organem do interwencji 
jest Urząd Miasta Tuchowa,

– zachowaniu rozwagi w czasie kon-
taktów z „domokrążcami” i innymi 
osobami narodowości romskiej ofe-

rującymi do sprzedaży różnego ro-
dzaju przedmioty, rzeczy po okazjo-
nalnych cenach, gdyż osoby te prze-
ważnie wykorzystują chwilową nie-
uwagę domownika i dokonują kra-
dzieży wartościowych przedmiotów 
a o każdym przypadku pojawienia 
się takich osób informować policję 
pod numerem alarmowym 997,

– rodzicielskiej kontroli spędzania 
wolnego czasu przez dzieci podczas 
wakacji a w tym niedopuszczaniu do 
przebywania dzieci w bezpośrednim 
pobliżu maszyn rolniczych w celu 
uniknięcia wypadków,

– zwracaniu większej uwagi rodziców 
na noszenie kamizelek odblasko-
wych przez najmłodsze dzieci - „Wi-
doczny Pierwszoklasista” i „Odbla-
skowa Szkoła” – co znacznie popra-
wia bezpieczeństwo najmłodszych 
podczas poruszania się po drodze,

– obowiązku każdego właściciela po-
sesji w zakresie posiadania doku-
mentu potwierdzającego wywóz od-
padów komunalnych i nieczystości 
płynnych przez odpowiednie służby. 
Ponadto mieszkańcy wyżej wy-

mienionych miejscowości są proszeni 
o przekazywanie wszelkich informacji co 
do zaistniałych zdarzeń na podległym te-
renie w tym aktów wandalizmu, reago-
wanie na wszelkiego rodzaju zakłócanie 
ładu i porządku publicznego oraz zwró-
cenie szczególnej uwagi na osoby, pojaz-
dy i przedmioty wzbudzające podejrze-
nia szczególnie w rejonach szkół, kościo-
łów, remiz OSP.

Tekst: Aspirant Krzysztof Patyk – Dzielnicowy
Zdjęcie: Komisariat Policji

Przy drodze gminnej Zabłędza – Piotr-
kowice na działce Państwa Kępów jest po-
stawiona kapliczka ufundowana ok. 100 lat 
temu przez Walentego Kruczka, z gipsową 
figurką Najświętszej Panny Maryi Niepo-
kalanie Poczętej.

Najczęstszym powodem wznoszenia 
przydrożnych kapliczek była chęć podzię-
kowania Bogu za wysłuchane modlitwy. 
Jednak z całą pewnością spełnia ona jedną 
ze swoich funkcji. Chroni mieszkańców od 
złego. Jest wizytówką doskonale odzwier-

ciedlającą wiarę mieszkańców i ich szacu-
nek dla miejsc poświęconych. Najlepiej jest 
to widoczne w maju, miesiącu poświęco-
nym Matce Bożej, gdy wszystkie przydroż-
ne kapliczki są dekorowane kwiatami i ko-
lorowymi wstążkami, a obok nich odpra-
wiane są nabożeństwa majowe. Przez cały 
rok mieszkańcy z pobliskich domów dbają 
o kapliczkę. Miejmy nadzieję, że z czasem, 
gdy odejdą starsze pokolenia, przydrożne 
kapliczki nie zniszczeją bezpowrotnie.

Tekst i zdjęcie: Krzysztof Jasiński

Kapliczka we wsi

Ocena stanu porządku publicznego na terenie wsi: 
Trzemesna, Karwodrza i Zabłędza
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Zapraszając mieszkańców Zabłędzy na grzybobra-
nie do lasów Nadleśnictwa Gromnik, pragnę przedsta-
wić dwie legendy związane z miejscowościami Trzeme-
sna i Karwodrza.

W uroczysku Krze-
mionka, na skrzyżowaniu 
leśnych dróg w lasach le-
śnictwa Trzemesna znaj-
duje się kapliczka w kształ-
cie czteroramiennego słu-
pa o wymiarach 100cm x 
100cm i wysokości 3,14m. 
Legenda głosi, że w kaplicz-
ce tej została zamurowana 
żywcem zakonnica. Dzia-
ło się to w czasach, gdy król 
Polski Jan III Sobieski, ze 
swoimi wojskami podążał 
na odsiecz Wiednia. Wła-
śnie w tym miejscu jego ar-
mii przeszła drogę zakonni-
ca niosąca puste wiadra. Był 
to dla wojska zły znak prze-
powiadający klęskę na woj-
nie. Aby przepowiednia się 

nie spełniła, zakonnicę za jej zgodą 
zamurowano. Tak więc miejscowość 
Trzemesna, leżąca nieopodal Tucho-
wa, ma wielkie zasługi dla Europy 
i chrześcijaństwa.

O innej legendzie związanej tym 
razem z Karwodrzą opowiada wiersz 
Ryszarda Krasa, który za zgodą auto-
ra drukujemy. Legenda mówi o bar-
dzo dziwnym i tajemniczym miejscu 
w niedalekiej odległości od kapliczki 
św. Jana w lesie „Sikorzeniec”.

ZAPADLISKO

Jest w Karwodrzy miejsce dawno zapomniane,
ale przez nielicznych „zapadliskiem” zwane.
Przy trakcie handlowym z Węgier do Tarnowa
koło „Sikorzeńca” stała karczma nowa.
Utrudzonym kupcom ulgę przynosiła,
gdyż po odpoczynku powracała siła.
Miała też karczma sławę niezbyt dobrą,
ponieważ słynęła zbyt opasłą orgią.
Zabawy tam trwały do białego rana 
nie zauważono  przejeżdżającego „plebana”.
Ksiądz ów przejeżdżał do chorego w Łękawicy,
a komunikant trzymał w swej prawicy,
rozhukane towarzystwo Go nie zauważyło,
dlatego ich wszystkich bagno pochłonęło.
Jeden tylko skrzypek kulawy klękając,
został ocalony, cześć Bogu oddając,
a na miejscu skrzypka brzoza tam wyrośnie,
krzywa i kulawa zawsze bujnie rośnie.

Ryszard Andrzej Kras
Materiały zebrał:

Leśniczy Marek Krzemień – Radny Gminy Tuchów
Zdjęcia: Krzysztof Jasiński

Nasz las - leśne legendy
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Sobota i niedziela, 21-22 sierpnia 2010 r. były dniami świę-
towania dla mieszkańców wsi Zabłędza. Wtedy to radny tej wsi 
Tadeusz Zakrzewski, sołtys Ewa Michałek i Rada Sołecka, Gro-
no Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłę-
dzy oraz Dom Kultury w Tuchowie zorganizowali po raz czwar-
ty z rzędu festyn dla mieszkańców wsi i gości. 

Okazja była wówczas podwójna: czwarta rocznica nadania Szko-
le Podstawowej w Zabłędzy imienia Jana Pawła II oraz święto plo-
nów, czyli tradycyjne dożynki. Na tych uroczystościach gminę Tu-
chów reprezentowali: burmistrz Mariusz Ryś, zastępca burmistrza 
Kazimierz Kurczab, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wro-
na, radni: Marek Krzemień, Tadeusz Zakrzewski i Janusz Łukasik.  
Uroczystości rozpoczęły się w sobotę turniejem tenisa stołowego, do 
którego zgłosiło się kilku zawodników. Wszyscy za swój udział otrzy-
mali upominki rzeczowe i słodycze. Nad sprawnym przebiegiem tur-
nieju czuwał radny wsi Zabłędza Tadeusz Zakrzewski. 

Następnie na boisku szkolnym odbyło się uroczyste przekaza-
nie wieńca dożynkowego członkowi Rady Sołeckiej wsi Zabłędza  
Adolfowi Kępie.

Państwo Helena i Adolf Kępowie
razem do szkoły w Zabłędzy chodzili.
Stad pochodzą, i tu się urodzili
i po sąsiedzku często się bawili.
A gdy na dobre się już poznali
do Piotrkowic do księdza pojechali.
Cały czas wzajemnie się wspierają
i chętnie innym pomagają.
Czterdzieści lat już razem gospodarowali,
dwóch dorodnych synów i sześciu wnucząt się doczekali.
Pani Helena we wsi zawsze się udzielała,
w szkole, domu imprezy przygotowywała,
a w Kole Gospodyń Wiejskich kurczęta rozprowadzała.
Pan Adolf też nie próżnował,
ze sztandarem Solidarności Wiejskiej paradował, 
w szkole co się zepsuło, zaraz reperował.
Często pracował w parafialnym kościele
i innych zasług ma jeszcze wiele.
W Zakopanem w czerwcu górale im grali,
a mieszkańcy Zabłędzy 

z wdzięczności wieniec im dziś dali.
Chociaż nie wychowali na rolnika żadnego syna,
to doczekali się wspaniałej gosposi,
którą jest Pani Lucyna.
Chlebem, upieczonym z nowego zboża, z mieszkańcami wsi po-

dzielili się tradycyjnie radny i sołtys. Następnie wszyscy obejrzeli pro-
gram artystyczny, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły 
Podstawowej w Zabłędzy. Poświęcony był on patronowi szkoły, było 
również przedstawienie o czerwonym kapturku. Odbyły się też za-
bawy sportowe i rekreacyjne z nagrodami dla dzieci oraz całych ro-
dzin. Najmłodszych najbardziej cieszyły zjazdy po dmuchanej zjeż-
dżalni i skoki na dmuchanej poduszce. Największą popularnością 
wśród dzieci cieszył się bieg w workach, zaś dla dorosłych konkuren-
cja dla żon „ Rzut wałkiem do ciasta, do sylwetki męża”. W sobotni 
wieczór odbyła się zaś zabawa taneczna przy muzyce granej przez ze-
spół „Sami Swoi”. Setki mieszkańców wsi i przybyli goście świetnie 
się bawili, a odpoczywali i zbierali siły do kolejnych tańców przy do-
brze zaopatrzonych stoiskach z napojami i jadłem restauracji „PŁO-
WIECKI” z Tuchowa. Wytrwali dobrze bawili się do późnych godzin 
festynu. Konferansjerzy: Maria Solarz i Franciszek Okaz, jak co roku 
sprawnie prowadzili program IV Festynu sołectwa Zabłędza.

Drugi dzień świętowania rozpoczął się w niedzielę o godzinie 
10.30 w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie od uroczystej mszy 
świętej. Przybyły na nią delegacje wszystkich wsi gminy Tuchów 
ze swoimi wieńcami dożynkowymi. Mszy świętej przewodniczy-
li proboszczowie tuchowskich parafii: ojciec Eugeniusz Leśniak 
i ksiądz Zbigniew Pietruszka, homilię wygłosił ksiądz Zbigniew 
Pietruszka. W czasie uroczystości poświęcone zostały wieńce do-
żynkowe. Po nabożeństwie uroczysty korowód przeszedł z sanktu-
arium do amfiteatru. Tam, na scenie, zaprezentowano jeszcze raz 
wszystkie wieńce dożynkowe gminy Tuchów. Później odbyły się 
liczne występy artystyczne. Święto zaś tradycyjnie zakończyła bie-
siada połączona z zabawą taneczną.

Z okazji IV Festynu sołectwa Zabłędza został wydany trze-
ci numer gazety „Nasza Wieś Zabłędza”, w której dokumentujemy 
wydarzenia i przekazujemy informacje z życia naszej wsi. To wpły-
wa na budowanie poczucia tożsamości, odpowiedzialności za na-
szą małą ojczyznę.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Jasiński

GMINNE DOŻYNKI W TUCHOWIE 
22 sierpnia 2011 rok

Pod patronatem „Dziennika Polskiego” i „Tuchowskich Wieści” oraz : www.tuchow.pl,  www.tuchow.info  i  www.zabledza.pl

CZWARTY FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA
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Fotorelacja z IV Festynu Sołectwa Zabłędza 21 sierpnia 2010 rok
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Zdjęcia: Krzysztof Jasiński
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Aby motywować uczniów do pogłę-
biania swoich wiadomości i umiejętności 
organizujemy konkursy szkolne i nagra-
dzamy dzieci biorące w nich udział.

Jesteśmy organizatorami Gminne-
go Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II 
oraz  Gminnego Etapu Międzypowia-
towego Konkursu Czytelniczego „Lubię 
i umiem czytać”. W bieżącym roku szkol-
nym w w/w konkursach brało udział  po 
11 zespołów ze szkół należących do gmi-
ny Tuchów.

„Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć”

/Jan Paweł II”/

W roku szkolnym 2010/11 do Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w Za-
błędzy uczęszczało 76 uczniów (26 z Za-
błędzy, 44 z Karwodrzy, 5 z Trzemesnej i 1 
z  Tuchowa). Liczba uczniów w poszcze-
gólnych klasach przedstawia się nastę-
pująco: oddział rocznego przygotowania 
przedszkolnego - 26 , klasa I – 19, klasa II 
– 18, klasa III – 13. 

W zdobywaniu wiedzy i umiejętności 
dzieciom pomagało 9 nauczycieli (w tym 
4 zatrudnionych na pełnych etatach):

 - mgr Marta Grzebień – oddział rocz-
nego przygotowania przedszkolnego,

 - mgr Barbara Kosiba (kl. I), mgr 
Maria Solarz (kl. II), mgr Kazimie-
ra Czapla (kl. III) – edukacja wcze-
snoszkolna,

 - mgr Lucyna Ryndak – język angielski,
 - mgr Bernadetta Żurowska – religia 

kl. O, I, III i biblioteka,
 - ks. mgr Mieczysław Smoleń – reli-

gia kl. II,
 - mgr  Joanna Słowik – gimnastyka 

korekcyjna i wychowanie fizyczne,
 - mgr Dorota Pierz (Suchan) – na-

uczanie indywidualne i zajęcia ko-
rekcyjno-kompensacyjne.

Uczniowie rozwijali swoje zainteresowa-
nia i uzupełniali braki w wiadomościach 

uczestnicząc w bezpłatnych  zajęciach po-
zalekcyjnych organizowanych w szkole:
- kolo matematyczne – 14 uczniów, koło 
sportowo-rekreacyjne – 15 uczniów, koło 
taneczne – 15 uczniów, koło teatralne – 
14 uczniów, koło języka angielskiego – 15 
uczniów, koło plastyczne – 14 uczniów, 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 8 

uczniów, gimnastyka korekcyjna – 37 
uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensa-
cyjne – 5 uczniów, Grupa Apostolska – 21 
uczniów.

Uczniowie klasy I uczestniczyli w bez-
płatnych zajęciach (50 godz.) realizowanych 
w ramach projektu „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy”. O pro-
jekcie tym pisaliśmy w poprzednich wyda-
niach gazety „Nasza Wieś Zabłędza”

Wszyscy uczniowie klas 0-III 
otrzymywali w szkole darmowe mle-
ko w ramach projektu „Szklanka mleka”, 
a uczniowie klas I-III również owoce, też 
w ramach projektu „Owoce w szkole” 

W październiku 2010 roku złoży-
liśmy wniosek do Burmistrza Tucho-
wa o  udzielenie wsparcia finansowego 
w 2011 roku na modernizację szkolnego 
placu zabaw w ramach Rządowego pro-
gramu – „Radosna Szkoła”. Wniosek ten  
został pozytywnie rozpatrzony i w sierp-
niu 2011 roku przy naszej szkole powsta-
nie nowoczesny plac zabaw, który stworzy 
nam lepsze i bezpieczniejsze warunki do 
rozwoju aktywności ruchowej dzieci.

Chcemy również brać udział w pro-
jekcie „Indywidualizacja procesu naucza-
nia i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych”. Głównym celem tego 
projektu jest wyrównywanie szans edu-
kacyjnych oraz wsparcie szkół podstawo-
wych w realizacji założeń nowej podsta-
wy programowej, która kładzie nacisk na 
indywidualizacje pracy z uczniem, naukę 
zgodną z potrzebami dziecka, jego zainte-
resowaniami, a także możliwościami.

Z ŻYCIA SZKOŁY…

Rok 2011 to dla nas rok szczególny. 
W tym roku przypada V rocznica nada-
nia imienia Jana Pawła II naszej szkole. To 
rok,  w którym patron szkoły został włą-
czony do grona błogosławionych. Przygo-
towania do tych wydarzeń widoczne były 
przez cały rok szkolny: codzienna modli-
twa przed rozpoczęciem zajęć o włączenie 
naszego umiłowanego Rodaka Jana Paw-
ła II w poczet świętych, każdego 16 dnia 

Gminny Konkurs 
Wiedzy o Janie Pawle II

Marzanna

Występy Dzieci

Wycieczka do Pacanowa

Wycieczka do Pacanowa
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patron naszej szkoły został błogosławio-
nym uznaliśmy, że Szkoła powinna po-
siadać sztandar. Obecnie trwają przygo-
towania do uroczystości nadania szkole 
sztandaru, która odbędzie się 3 września 
2011 roku.

Dalszej systematycznej poprawie ule-
ga baza materialna szkoły. Na podda-
szu szkoły powstało nowe pomieszcze-
nie gospodarcze, trwa remont toalet i bu-
dowa nowoczesnego placu zabaw. Gdy 3 
lata temu pisałam artykuł do gazety „Na-
sza Wieś Zabłędza” lista prac, które były 
do wykonania była bardzo długa. Dzię-
ki Burmistrzowi, Radzie Miejskiej i Ra-
dzie Sołeckiej wiele koniecznych zadań 

8 września 1939 r. od strony Tuchowa do Zabłędzy wkro-
czył okupant hitlerowski. Od pocisków podczas nalotów nie-
mieckich zostały spalone trzy domy. Rozpoczął się okupacyj-
ny koszmar mieszkańców: aresztowania, przy-
musowa dostawa koni, bydła rzeźnego, jajek, 
mleka, zboża i ziemniaków do wyznaczonych 
punktów w Tuchowie. Wysyłano na przymu-
sowe roboty do Niemiec. W tym czasie sołty-
sem wsi był Stanisław Halagarda. Do Niemiec 
na przymusowe prace ze wsi zostali wywiezieni 
i tam zginęli: Kazimierz Turaj, Edward Gwóźdź 
i Józef Słowik.W obozach hitlerowskich z Za-
błędzy zginęli: Stanisław Bełzowski, Kazimierz 
Czapla, Jan Król, Władysław Kwiatkowski, Sta-
nisław Pyzdek, Józef Sysło. Stanisław Łabędź - 
porucznik Wojska Polskiego, w 1939 r. dostał 
się do niewoli rosyjskiej i został rozstrzelany w 
Katyniu. Dla upamiętnienia mieszkańców wsi, 
którzy zginęli śmiercią męczeńską w hitlerow-
skich obozach koncentracyjnych i Katyniu, z inicjatywy Tade-
usza Radwana (więźnia Oświęcimia i Buchenwaldu), w kościele 
parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Piotrkowicach zosta-
ła umieszczona tablica pamiątkowa. Obozy hitlerowskie przeżyli 
nieżyjący już dziś: Gerard Karwat, Stanisław Sikora, Józef Chwi-
stek, Stefan Sikora ( więziony - przebywał w : Tarnów 2 miesią-
ce, Oświęcim 2 miesiące, Gross-Rosen i Dachau razem 35 mie-
sięcy )  i Tadeusz Radwan, który był pierwszym mieszkańcem 
wsi, aresztowanym przez gestapo w kwietniu 1941 r. pod zarzu-
tem przecięcia kabla telegraficznego w Tuchowie. Został zabrany 

ZABŁĘDZA
cz. IV

KSIąŻKA „KAMIENIE MILOWE. 
WSIE TUCHOWSKIEJ GMINY” ZABŁęDZA 2003

V. II wojna światowa

miesiąca krótki apel i zajęcia poświęco-
ne osobie Ojca Świętego, konkursy szkol-
ny i gminny oraz Nowenna o wyniesie-
nie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II 
– w każdą środę przez dziewięć kolejnych 
tygodni poprzedzających uroczystość be-
atyfikacji.

W związku z tym, że Jan Paweł II – 

zostało wykonane, ale zostało jeszcze kil-
ka  do zrobienia m. in. budowa sali gim-
nastycznej, zagospodarowanie terenu wo-
kół szkoły, przebudowa klatki schodowej 
i korytarza. Mamy nadzieję, że w nieda-
lekiej przyszłości Franciszek Turaj będzie 
miał  okazję  przeciąć wstęgę przy wejściu 
do sali gimnastycznej.

Kończąc pragnę podziękować  Burmi-
strzowi, Radzie Miejskiej, Radzie Sołeckiej, 
Rodzicom i Wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do rozwoju na-
szej szkoły – serdecznie dziękuję.

Maria Solarz - dyrektor szkoły
Zdjęcia: Archiwum szkoły

do Tarnowa, gdzie przy ulicy Urszulańskiej przebywał 29 dni. Tu 
był pięć razy przesłuchiwany, bity i torturowany. Następnie został 
przeprowadzony do więzienia przy ulicy Konarskiego w Tarno-
wie, gdzie przebywał do kwietnia 1942 r. Stąd został przewieziony 
do obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka, a po roku do 
obozu koncentracyjnego Buchenwald w Niemczech. Został przy-
dzielony wraz z 500 więźniami do pociągu Eisenbahnbaubriga-
de, którzy pracowali na zbombardowanych stacjach, przy napra-
wie torów kolejowych i wykopywaniu niewybuchów bomb. Zo-
stał wyswobodzony przez Amerykanów w Salzburgu 8 maja 1945 

r. W czerwcu 1941 r. gestapo z Tarnowa areszto-
wało pod zarzutem posiadania broni mieszkań-
ców wsi: Bolesława Michałka, Franciszka Ko-
zioła, Władysława Florka, Józefa Kowalskiego 
i Franciszka Aksamita. Zostali oni zadenuncjo-
wani przez konfidenta z Zabłędzy. Mimo bicia 
i tortur podczas przesłuchań nikt nie przyznał 
się do posiadania broni ani  do przynależno-
ści do tajnej organizacji Związku Walki Zbroj-
nej. Po sześciu miesiącach zostali zwolnieni 
z więzienia przy ulicy Konarskiego w Tarnowie. 
Jak podaje kronika szkolna, w lasach Zabłędzy 
i Piotrkowic odbywały się liczne egzekucje Po-
laków; przywożono ich nad ranem samochoda-
mi z różnych więzień i rozstrzeliwano. Zginęło 
w ten sposób około 300 osób. Pochowani zosta-

li na cmentarzu wojennym przy drodze wojewódzkiej w Piotrko-
wicach. Tadeusz Czapla i Stanisław Dusza byli członkami Armii 
Krajowej; ten drugi walczył w II plutonie I Batalionu „Barbara” 
16 pp. Armii Krajowej. Gdy zbliżał się front rosyjski, wielu miesz-
kańców wsi pracowało przymusowo przy kopaniu okopów i ro-
wów przeciwpancernych w rejonie Tuchowa. 18 stycznia 1945 r. 
wieś została wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej, wysadzony 
został mostek na rzece granicznej Zabłędza - Tuchów.

Ciąg dalszy w następnym numerze.
Tekst i zdjęcie:  Krzysztof Jasiński

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Dzień Matki Dzień Matki

Tadeusz Radwan z osobistym 
pasiakiem obozowym
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Myślę, że z racji wieku i faktu czyn-
nego udziału w życiu społeczności na-
szej wsi mogę na temat „zadany” mi 
przez Krzysztofa Jasińskiego coś powie-
dzieć. O ile słowo „dziś” nie potrzebuje 
komentarza, to „dawniej” może być ro-
zumiane jako daleka przeszłość, dostępna 
tylko dla historyków, ale też o wiele bliż-
sza, zapamiętana przez wypowiadającego 
się. W moim przypadku chodzi o to dru-
gie. Mogę mówić o przeszłości Zabłędzy 
tak jak ją zapamiętałem, czyli od lat 30. 
ubiegłego wieku.

A najpierw o wyglądzie wsi. O tym, 
gdzie jest usytuowana można przeczytać 
w przewodnikach i innych tego typu publikacjach. Jest podzie-
lona na dwie części przez drogę, obecnie wojewódzką, Tarnów 
– Grybów – Krynica. Podobnie jak wiele miejscowości dzieli się 
na przysiółki, których nazwy pochodzą najczęściej od usytuowa-
nia, np. Ulica – zabudowania wzdłuż drogi, Brzegi – obok dro-
gi biegnącej wąwozem, wyżłobionym przez wody, Podlesie – pod  
lasem; od okresu, w którym powstawały, np. Stara Wieś, Nowa 
Wieś; od wyglądu terenu, np. Ryje – teren mocno pofałdowa-
ny, osuwiskowy. Dawniej były one połączone drogami grunto-
wymi, w pewnych okresach trudnymi bądź nawet niemożliwymi 
do przejścia. Remontowano je w ramach prac, zwanych szarwar-
kiem, czyli obowiązkowej nieodpłatnej pracy mieszkańców, póź-
niej z funduszów gromadzkich. Polegało to najczęściej na utwar-
dzeniu żwirem, wydobywanym z Białej lub ze żwirowisk usy-
tuowanych w jej pobliżu. Solidniejsze utwardzanie za pomocą 
kamienia, rozpoczęto, kiedy powstały gromadzkie rady narodo-
we. Zabłędza należała wówczas do Gromadzkiej Rady Narodo-
wej w Karwodrzy. Pierwszym jej przewodniczącym był Henryk 
Litwiński, a piszący te słowa – pracownikiem biura. Utwardza-
nie dróg kamieniem rozpoczęto w Karwodrzy: od obecnej dro-
gi wojewódzkiej, która wówczas nie miała nawierzchni asfal-
towej, około 0,5 km. Następne 0,5 km wykonano w Zabłędzy 
(Ulica). Kamień, zakupiony w Trzemesnej (wydobywany ręcz-
nie na prywatnej posesji), był przywożony furmankami. Kamień 
i robocizna fachowa (układanie kamienia) były opłacane z budże-
tu gromadzkiego. Transport kamienia, żwiru na podsypkę, robo-
ty ziemne były wykonywane przez mieszkańców nieodpłatnie, 
czyli – jak to nazwano – w ramach czynu społecznego. W latach 
późniejszych kamień sprowadzano ze Śląska transportem kolejo-
wym na stację kolejową w Tuchowie i stąd wożony był furman-
kami. Był określony czas, zazwyczaj krótki, na rozładunek wa-
gonów; po jego przekroczeniu trzeba było płacić tzw. „postojo-
we”. Potem zaczęły się pojawiać ciągniki, samochody ciężarowe, 
ale transport konny był nadal w użyciu. Każdego roku budowa-
no około 0,5 km drogi bitej w każdej wsi (Karwodrza, Trzeme-
sna, Zabłędza). Kiedy GRN w Karwodrzy zlikwidowano, przy-
łączono Łowczów i Meszną Opacką, powstała Gromadzka Rada 
Narodowa w Tuchowie, która przejęła budowę dróg we wsiach 
do niej należących. Często napotykano różne problemy, np. ko-
nieczność  poszerzania dróg i wykupu parcel prywatnych. Póź-
niej władze zmieniły taktykę: najpierw trzeba było coś wykonać 
w czynie społecznym (nie tylko przy budowie dróg) i wystąpić 
o dotację. Jej przyznanie wcale nie było pewne; władze bowiem 
kierowały się często względami politycznymi – z jakiej partii wy-
wodził się zarząd gminy (np. w roku 1998 Zabłędza nie otrzy-

Zabłędza dawniej i dziś
mała dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. 
Wiesław Woda, zasłużony dla ówczesnego 
województwa tarnowskiego i gminy Tu-
chów, musiał odejść, zaś jego następca był 
z innej opcji politycznej). Przy budowie 
dróg w ramach czynów społecznych du-
żym zaangażowaniem wykazali się sołtysi: 
Jan Bryg, Stanisław Turaj, Piotr Cich, Jan 
Kozioł, Alojzy Ryba, a od czasu powsta-
nia samorządów – Tadeusz Zakrzewski, 
obecnie pełniąca te obowiązki Ewa Mi-
chałek. Teraz jeśli jest dokumentacja, pie-
niądze, przeprowadzony przetarg – budu-
je się drogi oraz realizuje inne inwestycje.

Istotnym elementem życia każdej 
wsi jest oświata, z którą każdy mieszkaniec ma – przynajmniej 
dziś – do czynienia. Przed II wojną światową istniała w Zabłędzy 
Publiczna Szkoła Powszechna 4-klasowa. Nauka odbywała się 
w klasach łączonych: I z II, III z IV. Do klasy III uczęszczało się 
2 lata, a do IV – 3 lata. Po II roku w klasie IV można było uczęsz-
czać do klasy VII w Tuchowie. Właśnie tą drogą przeszedł piszą-
cy te słowa. Do szkoły w Zabłędzy uczęszczałem w latach 1937 
– 1939. W  czasie okupacji – do  klasy III 2 lata i IV także 2 lata, 
czego dowodem jest załączone świadectwo. W roku szkolnym 
1943/44 – do klasy VII Publicznej Szkoły Powszechnej w Tucho-
wie, której kierownikiem był wówczas Leopold Kluger. Mieściła 
się w obecnym budynku Zespołu Szkół (obecnie znacznie roz-
budowanym). Szkoła realizowała wówczas siłą rzeczy zubożony 
program, bez historii i geografii, a język polski był bardzo ograni-
czony, właściwie do tego, co było zamieszczane w specjalnych ga-
zetkach „Ster”. Po wyzwoleniu w Zabłędzy młodzież uczyła się 
nadal w starej szkole oraz w wynajętej izbie w dworku użytkowa-
nym przez PGR. Nową szkołę budowano w latach 1953 – 1957. 
Usytuowana została przy obecnej drodze wojewódzkiej. Był to 
budynek okazały, ładny, znajdowały się w nim 4 sale lekcyjne. 
W ciągu lat szkoła miała różne stopnie organizacyjne do 8-klaso-
wej włącznie. W związku z tym brakowało sal lekcyjnych. W celu 
poprawy warunków nauki zaczęto przygotowania do jej rozbu-
dowy. Powołany został Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, 
którego przewodniczącym został niżej popisany, ówcześnie rad-
ny gminy Tuchów. Realizację tej inwestycji przedstawiono w nu-
merach 1 i 2 naszej gazety.

Wiele zmieniło się pod względem zabudowy wsi. Jest ona 
– jak na całym Pogórzu – rozproszona. Tu się niewiele zmieni-
ło. Ale pod innymi względami – tak. Domy mieszkalne i budyn-
ki gospodarcze były drewniane, kryte strzechą, rzadko dachów-
ką. Nierzadko zdarzały się budynki wspólne: mieszkalne, w któ-
rych wydzielono część na stajnię, czyli ludzie mieszkali razem 
ze zwierzętami. Był w Zabłędzy tylko jeden budynek murowa-
ny; o jego mieszkańcach mówiono: „z murowanki”. W chłop-
skich domach była dość duża kuchnia i mały  pokoik z malutki-
mi okienkami lub tylko duża izba, pełniąca funkcję kuchni i po-
koju, do której wchodziło się przez drzwi wejściowe, zamykane 
na zasuwę, z wysokim progiem i przez sień. Po II wojnie zaczęto 
budować domy murowane (rzadko z żużlu lub gliny). Budowy 
postępowały na ogół bardzo powoli, na co składały się: brak pie-
niędzy i materiałów budowlanych (cegła, drut zbrojeniowy, ce-
ment, blacha były reglamentowane). Trzeba było pisać podanie, 
np. na remont komina przydzielano trochę cegły i cementu na 
budowę silosu. Były również trudności z uzyskaniem pożyczki 
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na budowę. Dziś nowe budynki wznoszone są blisko utwardzo-
nych dróg, na terenach przeznaczonych na zabudowę mieszkal-
ną, czyli na działkach uzbrojonych. Materiałów budowlanych nie 
brakuje, brakuje pieniędzy. Wielu, zwłaszcza młodych, wyjeżdża-
ło i wyjeżdża za granicę. Zarobione pieniądze inwestują w budo-
wę , która wówczas przebiega szybko. Są również tacy, którzy tu, 
w kraju, dobrze zarabiają i mogą sobie pozwolić na szybką i dro-
gą budowę domu. 

Dziś trudno sobie wyobrazić życie bez prądu elektryczne-
go. Przed wojną i w czasie okupacji Zabłędza nie miała prądu 
z wyjątkiem kilku domów położonych blisko Tuchowa (w tym 
niżej podpisanego), które miały prowizoryczną instalację elek-
tryczną (tam, gdzie mieszkali Niemcy nadzorujący budowę oko-
pów). Elektryfikacja zaczęła się po wojnie, lecz z braku materia-
łów, urządzeń, przede wszystkim transformatorów przebiegała 
bardzo powoli. Ponadto wieś musiała się wywiązać z obowiązko-
wych dostaw płodów rolnych; jeżeli zajmowała wysokie miejsce 
we współzawodnictwie, była elektryfikowana. Jednakże w okre-
sie PRL-u cała wieś została zelektryfikowana.

Po zlikwidowaniu wiejskich gmin zbiorowych powstały 
w 1955 r. niby samodzielne gromadzkie rady narodowe. Zabłę-
dza – jak napisano wyżej – należała do GRN Karwodrza. W za-
łożeniu władza miała być  bliżej mieszkańców wsi, w gruncie 
rzeczy cel był inny: szybkie i terminowe ściąganie obowiąz-

kowych dostaw płodów rolnych oraz podatków, 
a także organizacja spółdzielni produkcyjnych. 
Obowiązkowe dostawy to była zmora rolników; 
terminy, zwłaszcza dostawy zboża, były nierealne 
- kiedy zboże stało jeszcze w polu. Chodziło o po-
gnębienie rolnika, by wstępował do spółdzielni na 
drodze dobrowolnego przymusu. Mieszkańcy Za-
błędzy okazali się oporni wobec nagonki krzyka-
czy partyjnych. Jeżeli chodzi o podatki, to rzeczy-
wiście wsie miały wiele zaległości. W naszej GRN 
przede wszystkim Trzemesna. To nie była wina 
rolników, lecz totalitarnego systemu: na znisz-
czoną przez okupantów wieś władze nałożyły ta-
kie podatki, że rolnik nie był w stanie ich zapła-
cić. Rolnik, który miał ponad 5 ha gruntu i go-
spodarzył jako tako, nazywany był „kułakiem”, i - 
jako szkodnik - traktowany był podatkiem progre-
sywnym i odpowiednio wysokim wymiarem obo-
wiązkowych dostaw płodów rolnych i zwierząt, 
za co dostawał od państwa grosze. W tej sytuacji 
bardzo dobrze czuli się poborcy podatków. Trze-
ba jednak podkreślić, że w okresie działalności 
GRN były pozytywne elementy. Zaliczam tu: me-
liorację gruntów, zagospodarowanie wszystkich w 
myśl hasła: „Każdy kłos na wagę złota”, zainicjo-
wanie prac społecznych, w wyniku czego zrobio-
no sporo, aby mieszkańcom żyło się lepiej, ubez-
pieczenie rolników w KRUS. Wówczas także zbu-
dowano ujęcie wody w Lubaszowej, z którego Za-
błędza korzysta do dziś.

Samorządy powstałe po 1989 roku ożywi-
ły działalność  w różnych dziedzinach. Przejawi-
ło się to w telefonizacji wsi (w Zabłędzy były tylko 
2 telefony), gazyfikacji, budowie wodociągów, bu-
dowie dróg o nawierzchni asfaltowej, rozbudowie 
szkoły. Realizacja tych inwestycji została przed-
stawiona na łamach naszego pisma. Dodam jesz-
cze, że zostały one zrealizowane siłami społeczny-
mi, czyli nas, mieszkańców. Zawiązywały się spo-
łeczne komitety, które zabiegały o fundusze, do-

kumentację, czuwały nad przebiegiem i mobilizowały miejsco-
wą społeczność do wykonywania prostych, niefachowych prac, 
zwłaszcza ziemnych. Należy tu podkreślić duże zasługi Tade-
usza Zakrzewskiego, sołtysa i zarazem przewodniczącego ko-
mitetów gazyfikacji i budowy wodociągów, a obecnie także rad-
nego RM w Tuchowie. Te wszystkie społeczne inicjatywy po-
pierał burmistrz Tuchowa.

W ciągu tych ponad siedemdziesięciu lat, które pamiętam, 
wieś zmieniła się bardzo, co starałem się pokazać.  Żyje się te-
raz lepiej i łatwiej. Nie ma w tym niczego nadzwyczajnego; tak 
powinno być w społecznościach, składających się z jednostek, 
które widzą sens działania w tworzeniu czegoś, co służy wszyst-
kim. Niech miarą postępu będzie dla przykładu lokalne czaso-
pismo „Nasza Wieś Zabłędza”, a zatem fakt związany z kultu-
rą, czyli z potrzebami wyższego rzędu, które pojawiają się wów-
czas, gdy podstawowe zostały zaspokojone. Jest to także dowód 
na to, że są nadal w Zabłędzy ludzie, mający na uwadze do-
bro wspólne, bo do takich bez wątpienia należy tego czasopi-
sma twórca – Krzysztof Jasiński. Jeśli od nas przejmą pałeczkę 
w sztafecie pokoleń tacy ludzie, to potrafią docenić trud tych, 
które odeszły, i sprawić, że wieś nasza będzie się nadal korzyst-
nie rozwijać.

Tekst: Franciszek Turaj
Zdjęcie: Krzysztof Jasiński



Odcinek robót w miejscowości Zabłędza to jeden z siedmiu 
odcinków robót całego zadania na drodze wojewódzkiej nr 977 po-
między miejscowościami Tarnów – Konieczna. Kontrakt typu Za-
projektuj – Zbuduj na odcinku - Zabłędza realizuje tarnowska fir-
ma POLDIM S.A.

Zakres wykonania robót budowlanych na odcinku Zabłędza to: 
wykonanie robót rozbiórkowych,  wycinka drzew, przebudowa ist-
niejącej jezdni z dobudowaniem dodatkowego pasa ruchu uspoko-
jonego i do wyprzedzania, pasa lewoskrętu, przebudowa chodni-
ków, zjazdów, przepustów, zatok autobusowych, montaż urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Droga po wykonaniu modernizacji nawierzchni musi zapew-
nić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od prze-
jeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa 
i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ru-
chu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności.

Zamawiający (inwestor) stawia warunek, aby droga na odcin-
kach przebudowanych uzyskała trwałość 20 lat, oraz gwarancję 5 lat.

Planowany termin zakończenia prac to koniec września bieżą-
cego roku.

Informacja: Tomasz Żak - Rzecznik Prasowy Firmy POLDIM S.A.
Zdjęcia: Krzysztof Jasiński

Modernizacja drogi wojewódzkiej w Zabłędzy
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