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ZAPROSZENIE
IX FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA

22 sierpnia (sobota) 2015

Zespół redakcyjny serdecznie dziękuje Państwu Bernadetcie i Kazimierzowi Szablowskim z Firmy KOREX z Tuchowa, Pani Krysty-
nie Kamykowskiej z Biura Podróży w Tuchowie, Państwu Edycie i Krzysztofowi Suchanom z Firmy Pol-Farm w Tuchowie, Panu Łuka-
szowi Sadko z Firmy SADKO w Zabłędzy, Państwu Ewie i Adamowi Kruczkom z Baru „Smaczny kęs” w Zabłędzy, Panu Piotrowi Kępie z 
Firmy Usługi Transportowe w Woli Rzędzińskiej, Właścicielom Salonu Optycznego „Punkt Widzenia” z Ryglic, Panom Zbigniewowi Mi-
chałkowi i Grzegorzowi Lisowi z Firmy SIGMA w Tarnowie oraz Panu Dyrektorowi Januszowi Kowalskiemu z Domu Kultury w Tucho-
wie. To dzięki Państwa pomocy (pokrycie kosztów druku) mógł zostać wydany kolejny numer gazety. Podziękowanie kierujemy również 
do Rady Sołeckiej, która od pierwszego numeru zajmuje się rozprowadzaniem gazety do wszystkich mieszkańców naszej wsi. Dziękujemy! 

Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Zabłędzy, Radna - Sołtys i Rada Sołecka, Sto-
warzyszenie „Nasza Zabłędza” oraz Dom Kultury w Tuchowie 
mają zaszczyt zaprosić wszystkich Mieszkańców wsi Zabłędza 
oraz Gości na dobrą zabawę z okazji: 9. rocznicy nadania Szkole 
Podstawowej w Zabłędzy imienia Jana Pawła II, 4. rocznicy wrę-
czenia sztandaru szkole oraz dorocznych dożynek wsi Zabłędza.

Program Festynu:
godz. 14.00 - 17.00 – Rozgrywki sportowe na dolnym boisku  
godz. 18.00 – Uroczyste przekazanie wieńca dożynkowego, 

posadzenie Zabłędzkiego Dębu, występ kapeli „Zalasowia-
nie” oraz program artystyczny połączony z atrakcjami
godz. 19.00 – Zabawa taneczna z  zespołem „SAMI SWOI” 
z Rzepiennika Marciszewskiego 

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

20 sierpnia (czwartek) 2015 o godzinie 17:00 na bo-
isku przy szkole (ze względów organizacyjnych) zostanie ro-
zegrany turniej piłki siatkowej, przygotowywany przez Stowa-
rzyszenie ,,Nasza Zabłędza’’.

23 sierpnia 2014
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GŁOS BURMISTRZA
Drodzy mieszkańcy 

Zabłędzy!
Po raz pierwszy, jako 

burmistrz będę miał za-
szczyt gościć u Was na do-
żynkach. Cieszę się, że do-
trzymujecie tej pięknej tra-
dycji świętowania po za-
kończonych żniwach. Ta 
tradycja wiąże się z  wyra-
żaniem szacunku dla zie-
mi i plonów, które ona wy-
daje, jak również szacunku 

dla pracy oraz rolniczego trudu. Dożynkowe święto jest też cza-
sem wspólnego spotkania mieszkańców miejscowości i  dzielenia 
się chlebem z nowego zboża. To bardzo wymowna treść tej tra-
dycji, która odnosi się do wartości, jaką jest wspólnota. Dziękuję 
wszystkim mieszkańcom Zabłędzy za ich żniwny trud oraz zaan-
gażowanie w przygotowaniu dożynek oraz całej ich oprawy łącz-
nie z  opracowaniem i  wydaniem niniejszego okolicznościowego 
czasopisma. Jego tytuł „Nasza Wieś Zabłędza” świadczy o  tym, 
jak ważna dla Was jest mała ojczyzna.

Szanowni Państwo! 
Wasza wieś Zabłędza ostatnimi laty bardzo się zmieniła. Jej 

centrum wokół szkoły z placem zabaw i chatą pogórzańską jest 
atrakcyjne i  służy Wam i  Waszym dzieciom. Niemniej jednak 
w  przyszłości potrzebnych jest jeszcze wiele działań prorozwo-
jowych: inwestycyjnych, oświatowych, społecznych, kulturowych 
i sportowych. Myślę tu o budowie sali gimnastycznej przy szko-
le podstawowej, dalszym urządzaniu i uatrakcyjnianiu miejsc do 
organizacji życia sportowo - kulturowego czy udoskonalaniu in-
frastruktury komunalnej i drogowej. 

Z uwagi na to, iż nie była ukończona dokumentacja na bu-
dowę sali gimnastycznej w Zabłędzy, środki finansowe przezna-
czone na jej powstanie w bieżącym roku zostały przesunięte na 
modernizację budynku szkoły, która właśnie jest w trakcie reali-
zacji. W zakresie tej modernizacji wykonywany jest remont po-
mieszczeń parteru, przebudowa klatki schodowej i  zewnętrz-
ne wejście do pomieszczeń piwnicznych. Całość tej inwestycji fi-

nansowana jest z  budżetu gminy Tuchów, 
a  jej wartość to 159.344,16 zł. W  najbliż-
szym czasie zakończone zostanie opracowa-
nie dokumentacji na wspomnianą budowę 
sali gimnastycznej w Zabłędzy. Przewidywany termin zakończe-
nia budowy przesunie się o  rok od planowanego i  wyznaczony 
jest na rok 2018. Przygotowaliśmy projekt oświetlenia dróg gmin-
nych „Brzegi” oraz „Podlesie” w Zabłędzy. Inwestycja przygoto-
wana jest do realizacji w przyszłości. W tym roku wykonany zo-
stał remont drogi gminnej (500 m.b. nawierzchni asfaltowej) Za-
błędza „Podlesie”, który kosztował 91.293,52 zł. Przygotowuje-
my się do nowego okresu programowania UE i realizacji projek-
tów w ramach tzw. małych grantów programu Leader. Z  chwi-
lą, gdy zostaną ogłoszone wytyczne i procedury, wspólnie z Wami 
będziemy planować działania, które możliwe byłyby do wykona-
nia w Zabłędzy w latach 2016 -2019.

Korzystając z okazji pragnę nadmienić, że w gminie Tuchów 
realizowanych jest szereg inwestycji. Z funduszy norweskich ter-
momodernizowane są budynki użyteczności publicznej: tuchow-
ski ratusz, budynki przy ul. Jana Pawła II, budynek w Kielano-
wicach. Prowadzone są remonty pomieszczeń szkolnych oraz 
zewnętrznych urządzeń w  Jodłówce Tuchowskiej i  Łowczowie. 
W tym roku ze środków PROW udało nam się wybudować nowe 
odcinki wodociągów w: Zabłędzy, Trzemesnej, Jodłówce Tuchow-
skiej i Piotrkowicach. Chcę tu podkreślić, że trwają prace plani-
styczne do przygotowania projektów gminnych, które mogłyby 
być współfinansowane z programów unijnych w perspektywie do 
roku 2020.

Drodzy mieszkańcy Zabłędzy, bardzo pragnę tego, aby nasza 
gmina, w  tym wieś Zabłędza, dalej dobrze i pomyślnie się roz-
wijała. Do tego potrzebne jest współdziałanie, współpraca, zro-
zumienie i  wzajemne poszanowanie. Tym cechom osobowym, 
a również wspólnotowym jestem oddany i im hołduję, proszę za-
tem o nie w przyszłości. Jestem przekonany, że wspólnie wykona-
my wszystkie plany i zamierzenia. Tego wszystkim z całego serca 
życzę. Za dotychczasową życzliwość serdecznie dziękuję.

Adam Drogoś  
 Burmistrz Tuchowa

Zdjęcie: Ryszard Flądro

Szanowni mieszkańcy wsi Zabłędza!    Szanowni goście!
Przekazujemy Państwu ósmy numer okolicznościowej gazety „Nasza Wieś Zabłędza”. Uznając potrzebę tej for-

my 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.
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Gminne Dożynki w Tuchowie 23 sierpnia 2014

Zabłędza na Ogólnopolskich Jasnogórskich Dożynkach 
7 września 2014

Zdjęcia: Krzysztof Jasiński (z przekazu TVP Polonia)

Zdjęcia: Krzysztof Jasiński
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23 sierpnia 2014 roku odbył się VIII 
Festyn Sołectwa Zabłędza organizowany 
wspólnie z  gronem pedagogicznym, Radą 
Rodziców Szkoły Podstawowej w  Zabłę-
dzy, radnym, Radą Sołecką, Stowarzysze-
niem „Nasza Zabłędza” oraz Domem Kul-
tury w Tuchowie z okazji: 8. rocznicy nada-
nia imienia Szkole Podstawowej, 3. roczni-
cy wręczenia sztandaru szkole i dorocznych 
dożynek wiejskich.

W  godzinach przedpołudniowych od-
były się rozgrywki sportowe na dolnym bo-
isku, a o 18.30 tradycyjnie przekazałam wie-
niec dożynkowy. Otrzymała go szkoła. Wrę-
czyłam go na ręce pani dyrektor Marii Solarz.

Wieniec przedstawiał postać patrona 
naszej szkoły, Ojca Świętego Jana Pawła II. 
W ten sposób pragnęliśmy podkreślić wagę 
i doniosłość kanonizacji świętego Jana Paw-
ła II.  Wieniec wzbogacił eksponaty zgroma-
dzone w sali patrona naszej szkoły.

Bochen chleba upieczony z mąki zebra-
nych świeżo zbóż przekazałam burmistrzo-
wi Tuchowa panu Mariuszowi Rysiowi. Ra-
zem z panem radnym Tadeuszem Zakrzew-
skim podzieliliśmy chleb pomiędzy zgroma-
dzonych mieszkańców i  gości. Po krótkim 
programie artystycznym przygotowanym 
przez szkołę rozpoczęła się zabawa tanecz-
na. Przy dźwiękach muzyki mieszkańcy mo-
gli wesoło spędzić wspólnie czas.

28 sierpnia 2014 roku delegacja naszej 
miejscowości uczestniczyła w  Dożynkach 
Gminnych w Tuchowie, reprezentując naszą 
miejscowość z wieńcem dożynkowym.

7 września 2014 roku wzięliśmy udział 
w  Jasnogórskich Dożynkach w  Częstocho-
wie. Wraz z  delegacjami z  Kielanowic, Jo-
dłówki Tuchowskiej, Siedlisk, Dąbrówki Tu-
chowskiej, Buchcic i Lubaszowej, z wieńcami 
dożynkowymi, w  strojach ludowych uczest-
niczyliśmy we Mszy Świętej w intencji rolni-
ków. Dziękowaliśmy za zebrane plony, błogo-
sławieństwo Boże w pracy i poleciliśmy opie-
ce Matce Królowej Polski wszystkich miesz-
kańców i ich problemy. Dzięki TVP na żywo 
można nas było zobaczyć na ekranach tele-
wizorów podczas transmisji. Uczestnictwo 
w  tak ważnych i  pięknych wydarzeniach to 
duchowe przeżycia i  niezapomniane chwi-
le, które na długo pozostaną w naszych ser-
cach. Powierzyliśmy Czarnej Madonnie na-
szą miejscowość i jej mieszkańców.

Nie można by było zorganizować co-
rocznej pielgrzymki, gdyby nie przychylność 
i dobre serce wielu osób. Dziękuję panu bur-
mistrzowi Mariuszowi Rysiowi za coroczne 
(przez wiele lat) sponsorowanie przejazdu 
autokaru na tę uroczystość. Ogromne słowa 
wdzięczności kieruję na ręce państwa Ma-
rii i Stanisława Sajdaków za wieloletnie piel-

grzymowanie i  darmowy przewóz naszych 
wieńców. Głównie dzięki Wam, drodzy pań-
stwo jest możliwe zorganizowanie tego wy-
jazdu. Niech Bóg wynagrodzi dobro, które 
czynicie innym i obdarzy wszelkimi łaskami. 

Państwu Bernadetcie i Kazimierzowi Sza-
blowskim dziękuję za coroczną pamięć o piel-
grzymach i przekazywane dla nich słodkości.

Ogromne wyrazy uznania i wdzięczno-
ści kieruję do małżeństw, które zechciały re-
prezentować Zabłędzę na dożynkach para-
fialnych w Piotrkowicach, wiejskich, gmin-
nych w Tuchowie i Jasnogórskich w Często-
chowie. Za poświęcony czas, trud, zmęcze-
nie i godne podtrzymywanie ludowych tra-
dycji oraz kultywowanie regionalizmu i uka-
zywanie go młodszym pokoleniom.

W  tych uroczystościach brali udział 
państwo: Lucyna i Andrzej Kępowie, Danu-
ta i Wojciech Krasowie, Diana i Piotr Kara-
siowie, Renata i Kazimierz Starostkowie, Sta-
nisława i Zbigniew Halagardowie, Ewa i Łu-
kasz Marcinkowie, Dorota i  Robert Czaplo-
wie oraz Paulina Michałek i Paweł Bularz.

Bardzo przepraszam państwa Sylwię 
i Pawła Sobyrów oraz Dorotę i Roberta Cza-
plów, którzy zostali pominięci w  poprzed-
niej gazetce. Serdecznie im dziękuję za udział 
w ubiegłorocznych dożynkach (2013).

Wszystkim współorganizatorom VIII 
Festynu Sołectwa Zabłędza, sponsorom na-
szej gazety i mieszkańcom dziękuję za wszel-
ką pomoc w zorganizowaniu święta ludowego. 
Panu Krzysztofowi Jasińskiemu dziękuję za co-
roczne redagowanie i wydawanie gazetki „Na-
sza Wieś Zabłędza”, za pozyskiwanie sponso-
rów oraz pomoc przy organizacji festynu. Pa-
nom woźnicom Józefowi Iwanowi i Robertowi 
Chwistkowi za zorganizowanie zaprzęgu kon-
nego i bezpieczne wiezienie orszaku dożynko-
wego do Piotrkowic i Tuchowa. Panu Francisz-
kowi Okazowi za dekorację wozu. Całej Ra-
dzie Sołeckiej za pomoc i zaangażowanie w te 
uroczystości. Stowarzyszeniu „Nasza Zabłę-
dza” dziękuję za zorganizowanie i przeprowa-
dzenie rozgrywek sportowych, a  panu Łuka-
szowi Turajowi za przygotowanie boiska.

Wszystkim mieszkańcom za wszelką 
pomoc i uczestnictwo serdecznie dziękuję.

Rada Sołecka Zabłędzy w 2014r. odbyła 
7 spotkań i 1 zebranie wiejskie. Do dyspozy-
cji miała kwotę 33 000 zł.

Podzielono ją na następujące zada-
nia: 5 000 zł – na odśnieżanie, 2 000 zł – na 
szkołę, 1 000 zł – na organizację festynu do-
żynkowego, 5 000 zł – na dokumentację na 
oświetlenie drogi na Podlesiu i  Brzegach 
i 20 000 zł – na drogi Zabłędzy.

Subwencja została wykorzystana w  na-
stępujący sposób: -1  070 zł – zakup rury 6 
m.b., o średnicy 40 cm, 800 zł – remont drogi 
kamieniem klińcem, 136 zł – zakup rury PCV 
6 m.b., o średnicy 200 mm, 72 zł – betonowy 
przepust o średnicy 40 cm, 9 360 zł – zaku-
piono i rozrównano gruz kruszony na utwar-
dzenie drogi na Starej Wsi. 3 000 zł – mapa 
na Brzegi, 7 995 zł - I etap projektu na Brzegi.

Do zakończenia projektu brakowało 
15  000 zł na obie drogi. W  tym roku uda-
ło się uzyskać tę kwotę i zapłacić całość, za 
co bardzo serdecznie dziękuję panu burmi-
strzowi. Obecnie projektant uzyskał prawie 
wszystkie pozwolenia od mieszkańców i zło-
żył dokumentację do starostwa, aby otrzy-
mać niezbędne pozwolenia na budowę.

27 lipca 2014 roku w Karwodrzy odbył 
się Turniej Sołectw. Zdobyliśmy III miejsce 
w punktacji wszystkich konkurencji. W na-
grodę otrzymaliśmy kuchenkę gazową, dwu-
palnikową, która znajduje się na stanie so-
łectwa i dla jego potrzeb.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
mieszkańcom, którzy wzięli udział w repre-
zentowaniu sołectwa i dzielnie walczyli, zdo-
bywając miejsce na podium.

W sierpniu na Dożynkach Powiatowych 
w Ciężkowicach zdobyłam III miejsce w kon-
kursie na Najlepszego Sołtysa Powiatu Tar-
nowskiego. Dziękuję wszystkim sołtysom 
z  gminy Tuchów, którzy wytypowali mnie 
jako kandydata. To olbrzymie wyróżnienie 
dla mnie, tym bardziej, iż I i II miejsce zdo-
były osoby z dłuższym stażem sołtysowania.

Wszystkim mieszkańcom Zabłędzy ser-
decznie dziękuje za pomoc w czasie trwania 
mojej kadencji. Jeżeli kogoś uraziłam lub ob-
raziłam, to serdecznie przepraszam.

W listopadzie 2014 roku odbyły się wy-
bory do Rady Gminy.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za 
oddane na mnie głosy i wysoką frekwencję.

Nowemu burmistrzowi, panu Adamowi 
Drogosiowi oraz wszystkim nowym radnym 
gratuluję wygranych wyborów.

Panu Mariuszowi Rysiowi dziękuję za 
16 lat współpracy, wszelką pomoc i wszystko 
to, co zrobił dla Zabłędzy przez te lata. Wi-
zerunek szkoły, obejścia i  liczne nowe dro-
gi to efekt jego działalności i  dbałości oraz 
podnoszenia standardów. Za wszystko ser-
decznie dziękuję w imieniu swoim i wszyst-
kich mieszkańców. Dziękuję radnemu, panu 
Tadeuszowi Zakrzewskiemu za 8 lat współ-
pracy. Poprzedniej Radzie Sołeckiej dzięku-
ję za wszelką pomoc i pracę na rzecz naszej 
Zabłędzy. 

OKIEM RADNEJ I SOŁTYSA
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W  wyniku wyborów samorządowych w  gminie Tuchów 
radną Rady Miejskiej w Tuchowie kadencji 2014-2018, repre-
zentującą wieś Zabłędza została Ewa Michałek.

W  wyniku wyborów sołtysa i  członków Rady Sołeckiej 
w  sołectwie Zabłędza sołtyską została Ewa Michałek. Wybo-

rów członków Rady Sołeckiej sołectwa Zabłędza nie przepro-
wadzono. Członkami Rady Sołeckiej zostali zgłoszeni kandyda-
ci, tj.: Chwistek Robert, Cich Władysław, Iwan Lilianna, Kępa 
Adolf, Marcinek Łukasz, Okaz Franciszek i Patyk Krzysztof.

Opracowanie i zdjęcie: Krzysztof Jasiński

Z  żalem było mi żegnać już drugiego 
członka rady, pana Józefa Tokarza. Życie jest 
kruche, a  śmierć niewiadomą. Odszedł do 
Pana niespodziewanie i  cicho. Wiele czasu, 
pracy oraz troski poświęcił dla wsi. Chętnie 
pomagał przy dożynkach i pracach na swo-
im przysiółku. Za dobro świadczone innym 
niech Bóg obdarzy go spokojem wiecznym.

W marcu 2015 roku odbyły się wybory 
na sołtysa i do Rad Sołeckich. W Zabłędzy 
nie było potrzeby przeprowadzenia wybo-
rów na członków rady, gdyż zgłoszono wy-
maganą ilość, 7 osób. 

Nowymi członkami Rady Sołeckiej zo-
stali: Liliana Iwan, Adolf Kępa, Franciszek 
Okaz, Władysław Cich, Łukasz Marcinek, 
Robert Chwistek i Krzysztof Patyk.

Serdecznie wszystkim gratuluję i zapra-
szam do owocnej współpracy.

Mnie mieszkańcy ponownie obda-
rzyli ogromnym zaufaniem, powierzając 
mi funkcję sołtysa i  radnej Rady Miejskiej. 
Dziękuję wszystkim za udział w głosowaniu, 
oddane na mnie głosy i powierzenie mi po-
dwójnego mandatu na kolejną kadencję. Ten 
fakt wyboru to dla mnie duże wyzwanie, ale 
i  dług wdzięczności wobec mieszkańców, 
aby dobrze ten czas wykorzystać dla potrzeb 
Zabłędzy i nie zawieść ich zaufania.

Obecnie pełnię funkcję radnej, pracuję 
w komisji oświaty jako wiceprzewodnicząca 
i w komisji infrastruktury.

Rada Sołecka w 2015 roku do dyspozy-
cji posiada kwotę 33 200 zł. Podzieliła je na 

następujące zadania: 22 000 zł - asfaltowanie 
dróg, 1 000 zł - organizacja Festynu Dożyn-
kowego i 12 000 zł - rezerwa drogowa.

W tym roku Zabłędza otrzymała środ-
ki na usuwanie skutków powodzi w kwocie 
91  293,52 zł brutto. Wykonana została na-
wierzchnia asfaltowa 500 m.b., o szerokości 
2, 70 m na Podlesiu.

Wykonane zostało 555 m.b. sieci wodo-
ciągowej za kwotę 61  523,54 zł (dokumen-
tacja + roboty budowlano - montażowe) na 
przysiółku Podlesie. Dotacja to 80% uzyska-
nych środków przez urząd gminy. Obecnie 
trwają prace przy dokumentacji na doświe-
tlenie dróg na Brzegach i Podlesiu. Złożone 
są podania do starostwa o wydanie niezbęd-
nych pozwoleń na wykonanie inwestycji. Po 
interwencji Komisji Drogowej firma wyko-
nała naprawy reklamacyjne dróg na przysiół-
ku Stara Wieś i Góry, tzw. Koło Pana Młyna.

Komisja w  osobach panów burmi-
strzów dokonała przeglądu zjazdu na Ryje 
i zadeklarowała wykonanie zgłoszonej uster-
ki w tym roku ze środków gminy. 

Rada Gminy podjęła decyzję o przezna-
czeniu środków z budżetu gminy na dodat-
kowe zadania drogowe. Sukcesywnie będą 
w  poszczególnych sołectwach wykonywane 
prace na wyznaczonych drogach przez Rady 
Sołeckie. My wyznaczyliśmy drogę do Piotr-
kowic (kompleksowy jej remont) oraz budo-
wę chodnika i oświetlenia przy drodze woje-
wódzkiej. Zadania te będą wykonywane eta-
pami, po kilka sołectw rocznie. W tym roku 

otrzymaliśmy środki powodziowe, więc fi-
nansowanie dróg otrzymamy w  kolejnych 
latach. Zadania są duże i nie da się w jednym 
roku wykonać wszystkiego. 

Z  ważnych zadań inwestycyjnych dla 
Zabłędzy obiecano nam rozpoczęcie budowy 
hali gimnastycznej przy szkole podstawowej. 
Przeznaczone zostało 200 000 zł na ten rok, 
a w kolejnych latach dalsze finansowanie.

Podsumowując, jeszcze raz dziękuję wszyst-
kim za wszelkie dobro świadczone na rzecz na-
szej miejscowości, za troskę, pomoc i  dbałość 
o naszą Zabłędzę. Tylko wspólną i uczciwą pra-
cą opartą na prawdzie i szacunku do drugiego 
człowieka można dokonać rzeczy wielkich, któ-
re będą służyły następnym pokoleniom.

„Bo człowiek jest tyle wart, ile dobra 
uczyni dla innych”.

 Osoby, które sukcesywnie utrudniają 
pracę w sołectwie i wręcz ją uniemożliwiają, 
myślę, że zrozumieją swój błąd, i włączą się 
do współpracy, bo...  „Zło, które uczyni się 
drugiemu, wróci z podwójną siłą”.

  Mamy się troszczyć i dbać o naszą wio-
skę, aby mieszkańcom żyło się bezpiecznie, 
wygodnie, przyjemnie i bez podziałów. Tego 
wszystkim życzę i zapraszam do współpracy. 

Wszystkich mieszkańców i  ich rodzi-
ny zapraszam na Festyn Dożynkowy, do 
wspólnej zabawy i  radosnego świętowania. 
Na czas prac żniwnych życzę dobrej pogody, 
dużo siły, zdrowia i bezpieczeństwa.

Tekst: Ewa Michałek 
radna Rady Miejskiej i sołtys wsi

PO WYBORACH W ZABŁĘDZY
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23 maja minął drugi rok istnienia Stowa-
rzyszenia ,,Nasza Zabłędza’’. Rok bardzo pra-
cowity, obfity w różnorakie działania, podej-
mowane przez członków stowarzyszenia. Je-
steśmy szczególnie dumni z  tego, że udało 
się nam otrzymać certyfikat „Dobra Jakość 
Trzeciego Sektora” oraz zrealizować pierwsze 
unijne projekty. Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy poświęcają swój wolny czas, bezinte-
resownie włączając się w pracę stowarzysze-
nia. Dziękuję także mieszkańcom Zabłędzy, 
naszym beneficjentom, którzy biorą udział 
w  organizowanych przez nas przedsięwzię-
ciach. Zapraszam wszystkich na stronę in-
ternetową Zabłędzy www.zabledza.pl, gdzie 
można znaleźć informacje na temat stowa-
rzyszenia i tego, co robimy. Ponadto ogłosze-

nia dotyczące realizowanych zadań, projek-
tów znajdują się  na Facebooku Mieszkańcy 
Zabłędzy i  okolic oraz na tablicach ogłosze-
niowych Zabłędzy.

Certyfikat „Dobra Jakość Trzeciego  
         Sektora”

24 lipca 2014 r. to dzień, w którym wrę-
czono nam certyfikat „Dobra Jakość Trzecie-
go Sektora”. Nasze stowarzyszenie było jedną 
z 20 organizacji pozarządowych, które otrzy-
mały to wyróżnienie, a działają w powiatach 
bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, tarnow-
skim oraz mieście Tarnowie. Projekt realizo-
wany był przez Fundację im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego. Droga do certyfikatu była na-
stępująca. Najpierw zostaliśmy umówieni na 
spotkanie z  audytorem, który miał przepro-
wadzić certyfikację. Po otrzymaniu wytycz-

nych, dotyczących sposobu przebiegu audy-
tu, powstał zespół trzech osób, które zajęły się 
opracowaniem wymaganych standardów. Na 
zebraniu stowarzyszenia 12.06.2014 r. człon-
kowie zapoznali się z  wypracowaną Księgą 
Standardów Stowarzyszenia ,,Nasza Zabłę-
dza’’ i  jednogłośnie ją przyjęli. Potem miało 
miejsce jeszcze jedno spotkanie z audytorem, 
który miał sprawdzić i  przeanalizować za-
kres funkcjonowania przygotowanych przez 
nas dokumentów. Wszystko zakończyło się 
pomyślnie. Certyfikacja oraz nadanie certy-
fikatu „Dobra Jakość Trzeciego Sektora” po-
świadcza przygotowanie naszego stowarzy-
szenia do samodzielnego działania i  aktyw-
nej obecności w życiu lokalnej społeczności. 

Rajdy na Brzankę
W  ciągu mijającego roku działalności 

stowarzyszenia odwiedziliśmy dwukrotnie 
Brzankę. Najpierw 21 września 2014 r. zdo-
byliśmy jej szczyt, wychodząc od strony Bi-
stuszowej, a  następnie 21 czerwca 2015 r. 
od strony Burzyna. Każda nasza obecność 
w  tym wyjątkowym miejscu połączona była 
ze szczególnymi wydarzeniami, które się tam 
odbywały. A były to: promocja książki Piotra 
Firleja „Jej wysokość Brzanka” oraz Bieg na 
Brzankę, w którym wzięło udział 60 zawod-
ników z różnych regionów Polski.

Rajd niepodległościowy na cmentarz
legionistów do Łowczówka
9 listopada 2014 r. udaliśmy się do Łow-

czówka, aby wziąć udział w  Powiatowych 
Obchodach Święta Niepodległości. W  pro-

gramie uroczystości znalazły się: Msza Świę-
ta, apel pamięci, salwa honorowa, składa-
nie wieńców i  wiązanek kwiatów oraz pik-
nik historyczny „Łowczówek”- przystanek na 
drodze do niepodległości, w  ramach które-
go wspólnie śpiewano pieśni legionowe oraz 
grupa rekonstrukcji zaprezentowała histo-
ryczne działania wojenne pod Łowczówkiem.

Lusławice
Wyjątkowym wydarzeniem, w  którym 

udział zaproponowaliśmy mieszkańcom, był 
koncert inaugurujący sezon 2015 w  Euro-
pejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pen-
dereckiego w Lusławicach. Wystąpiła Orkie-
stra Sinfonia Varsovia oraz znakomici soliści: 
Jakub Haufa (skrzypce) i Marcel Markowski 

(wiolonczela) pod batutą maestro Krzyszto-
fa Pendereckiego. Wysłuchaliśmy m.in. Con-
certo Doppio Krzysztofa Pendereckiego.

Babski comber
12 lutego br., w  Szkole Podstawowej 

w  Zabłędzy odbył się babski comber. Spo-
tkanie to już po raz drugi zostało zorgani-
zowane przez Stowarzyszenie ,,Nasza Zabłę-
dza’’. W miłej atmosferze, przy tłusto czwart-
kowych smakołykach oraz przy dźwiękach 
muzyki nastąpiła pełna integracja zebranych. 
Wszyscy doskonale się bawili i w radosnych 
nastrojach snuli plany związane z kolejnymi 
tego typu spotkaniami.

Obserwatorium astronomiczne
17 lutego br., 8-osobowa grupa mieszkań-

ców Zabłędzy wzięła udział w  obserwacjach 
astronomicznych w  LO im. M. Kopernika 
w Tuchowie. Warunki atmosferyczne były na-
prawdę wymarzone, niebo czyste jak łza, peł-
ne gwiazd i planet. Na początku obserwowali-
śmy dwie planety: Wenus i Mars. O tej porze 
roku te planety są najbardziej widoczne w go-
dzinach wieczornych, później chowają się za 
horyzontem. Kolejną planetą był Jowisz wraz 
ze swoimi pierścieniami i księżycami.

Po planetach przyszła kolej na gwiaz-
dozbiory. Mogliśmy zobaczyć: gwiazdozbiór 

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „NASZA ZABŁĘDZA”
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Wielkiej Niedźwiedzicy z  Dużym Wozem, 
gwiazdozbiór Małej Niedźwiedzicy, czyli tzw. 
Mały Wóz, gwiazdozbiór Kasjopei, gwiaz-
dozbiór Andromedy, gwiazdozbiór Orio-
na – charakterystyczny dla nieba zimowego 
oraz gwiazdozbiór Bliźniąt z gwiazdami Ka-
stor i Polluks. Przeprowadziliśmy obserwację 
gwiazdy podwójnej (Mizar) w gwiazdozbio-
rze Wielkiego Wozu. Obserwowaliśmy też 
Gwiazdę Polarną (część Małej Niedźwiedzi-
cy, a  dokładniej koniec ogona Małej Niedź-
wiedzicy). Warto podkreślić, że owa Gwiaz-
da Polarna wyznacza kierunek północny, po-
krywając się niemal z  geograficznym biegu-
nem północnym.

Kolejno mogliśmy podziwiać Wielką 
Mgławicę w  Orionie (M-42), galaktyki Bo-
dego (M-81 i M-82) oraz gwiazdozbiór Ple-
jad. Ten ostatni mogliśmy zaobserwować 
przy pomocy specjalnej lornetki do obserwa-
cji astronomicznych. Na zakończenie udało 
nam się zobaczyć planetę Uran.

To było bardzo niezwykłe do-
świadczenie. Dowiedzieliśmy się wie-
lu ciekawych rzeczy, chociażby tego, 
że mgławica to miejsce „narodzin” 
gwiazd. Serdecznie dziękujemy dyrek-
torowi szkoły Zbigniewowi Budzikowi 
za udostępnienie obserwatorium i  za 
ekscytującą „podróż” po nieboskłonie.

Wernisaż malarstwa 
7 maja br. udaliśmy się do Domu Kultury 

w Tuchowie, gdzie został zorganizowany wer-
nisaż malarstwa Bronowickiego Stowarzysze-
nia Przyjaciół Sztuk Wszelkich w Krakowie. 
Podziwialiśmy klimatyczne obrazki grodu 
Kraka, pejzaże, a także dzieła przedstawiające 
nasz Tuchów. Prace te powstały podczas po-
bytu członków stowarzyszenia w Tuchowie.

Zrealizowane projekty
„Złapani w siatkę”
Projekt „Złapani w  siatkę” realizowa-

ny był od września do końca listopada 2014r. 
Zadanie to zostało dofinansowane ze środ-
ków Programu Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich. Projekt opracował i  koordynował 
zespół kilku osób, członków stowarzysze-
nia. Pracowali oni jako wolontariusze. Celem 
projektu była integracja społeczności lokalnej 
oraz aktywne spędzanie wolnego czasu, któ-
re miało polegać na doskonaleniu umiejętno-

ści gry w siatkówkę. Pierwszym etapem po-
dejmowanych działań było utworzenie dru-
żyny, która od 3 października spotykała się 
w każdy piątek w hali Zespołu Szkół w Kar-
wodrzy i pod czujnym okiem trenera rozwi-
jała swój talent siatkarski. Efekty tego wysiłku 
zostały sprawdzone podczas zaplanowanego 
na zakończenie sparingu drużyny stowarzy-
szenia z  młodzieżą. Kolejnym przedsięwzię-
ciem, wchodzącym w skład projektu „Złapa-
ni w siatkę”, była wycieczka kibiców na mecz 
ORLEN Ligi do Muszyny. Odbyła się ona 18 
października i została połączona z turystyką 
pieszą po Krynicy i Muszynie. Najpierw od-
wiedziliśmy Krynicę, a  następnie zmierzyli-
śmy się z Jaworzyną. Mimo padającego desz-
czu większa część naszej 45-osobowej grupy 
dotarła pieszo na szczyt, zdobywając wyso-
kość 1114 m.n.p.m. Po gorącej herbacie zje-
chaliśmy koleją gondolową, aby udać się do 
Muszyny i pospacerować po ogrodach senso-
rycznych, czyli ogrodach zmysłów. Pokona-
nie ścieżki zdrowia sprawdziło naszą kondy-
cję fizyczną, która okazała się wyjątkowo do-
bra. Nagrodą za poniesiony trud był smaczny 
obiad, po którym udaliśmy się na długo wy-
czekiwany mecz. Zobaczyliśmy profesjonal-
ne starcie drużyn Polski Cukier Muszynian-
ka z PGNiG Nafta Piła. Spotkanie to dostar-
czyło nam niezapomnianych wrażeń. Siat-

karki z Muszyny nie rozpoczęły najlepiej me-
czu, przegrywając  pierwszego seta. W kolej-
nych partiach zdecydowanie poprawiły swoją 
grę, aby ostatecznie zwyciężyć, co nas bardzo 
ucieszyło, bo to im kibicowaliśmy.

„Ocalić od zapomnienia”
Ocalić od zapomnienia – spotkania z hi-

storią, wyjazdy do muzeów, wydanie broszu-
ry - to drugi projekt zrealizowany przez Sto-
warzyszenie ,,Nasza Zabłędza’’. Trwał on od 
stycznia do końca marca 2015 r. Jego 
celem była m.in. promocja lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i  historycz-
nego, dotyczącego II wojny światowej 
na naszym terenie. 14 lutego odbyło 
się spotkanie wspomnieniowe, na któ-
rym, po wykładzie poświęconym okre-
sowi wojny na terenie powiatu tarnow-
skiego, mieszkańcy Zabłędzy dzielili się 
wspomnieniami, związanymi z  wojną. 

Kolejnymi, zaplanowanymi działaniami, były 
3 marsze nordic walking do miejsc pamię-
ci w  naszym regionie. Wyjazd do Muzeum 
Auschwitz Birkenau to trzeci punkt projek-
tu, zrealizowany 21 marca. Uczestnicy wyjaz-
du poznali obóz, zobaczyli, w jakich warun-
kach żyli więźniowie. Mogli prawdziwie po-
czuć i zrozumieć tragizm wielu istnień ludz-
kich w  miejscu, w  którym oni przebywali, 
czyli w obozie koncentracyjnym. Mieszkańcy 
odwiedzili również Muzeum Miejskie w Tu-
chowie, w  którym uczestniczyli w  lekcji hi-
storii, dotyczącej dziejów Tuchowa, uwzględ-
niającej czasy I  i  II wojny światowej. Wzię-
li także udział w  otwarciu wystawy ZAPO-
MNIANE, CIEKAWE I POSPOLITE, poświę-
conej przedmiotom użytkowym z  minione-
go okresu. Eksponaty te zostały zgromadzone 
przez pana Tadeusza Radwana, nieżyjącego 
już mieszkańca Zabłędzy, więźnia obozu Au-
schwitz Birkenau oraz Buchenwald. Podczas 
spotkania podsumowującego projekt mia-
ła miejsce prezentacja wydanej broszury, za-
tytułowanej „Ocalone od zapomnienia”. Po-
jawiły się w niej wspomnienia mieszkańców 
Zabłędzy na temat II wojny światowej, doku-
menty oraz zdjęcia osób, które zostały przy-
wołane w broszurze. Opis projektu oraz foto-
graficzna dokumentacja zrealizowanych za-
dań znalazły się w przygotowanej w ciekawy 
sposób prezentacji multimedialnej. Zarówno 
broszury jak i  płytki CD, zgodnie z  założe-
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W  1945 roku po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej 
zostałem uczniem Miejskiego Gimnazjum i  Liceum w  Tucho-
wie. Zorganizowano tu orkiestrę szkolną, w której grałem w la-
tach 1945 – 1951, czyli do matury. Jej członkowie, chętni do mu-
zykowania, szybko opanowali nuty i technikę posługiwania się 
instrumentami. Dlatego też w  krótkim czasie orkiestra brała 
udział w uroczystościach państwowych oraz kościelnych. Warto 
tu dorzucić, że w latach 1945 – 1948 młodzież gimnazjalna i li-
cealna zbierała się w niedziele obok szkoły, skąd razem z nauczy-
cielami szła w szyku do kościoła św. Jakuba na godzinę 9. To-
warzyszyła jej orkiestra, grając to, czego w miarę wyuczyła się. 
Członkiem tej orkiestry z Zabłędzy był, oprócz piszącego te sło-
wa, Alojzy Ryba.

Później była orkiestra miejscowa w Zabłędzy, która w latach 
1946 – 51 grywała na potańcówkach w  prywatnych domach, 
miejscowych zabawach, chrzcinach, poprawinach, małych we-
selach. Grali w niej: Józef Kowalski – harmonia (własna), Aloj-
zy Ryba – klarnet (szkolny), Kazimierz Marcinek – trąbka (wła-
sna), Józef Marcinek – bęben (własny) i piszący te słowa Franci-
szek Turaj – trąbka (szkolna). Z tego okresu zapamiętałem jeden 
niecodzienny incydent. Graliśmy na weselu w Zabłędzy. Wese-

la wówczas odbywały się w niedziele. Tak gdzieś około 3. nad ra-
nem goście zaczęli się rozchodzić, niektórzy odjeżdżali furman-
kami. Życzyli sobie „odgrywki” – taki był zwyczaj. Zagraliśmy 
coś, ale nie spodobało się niektórym. A że z czupryn nieźle się 
kurzyło, poleciały pod naszym adresem wulgarne słowa. Kolega 

grający na trąbce chciał postraszyć nią agresora, ten uchylił się, 
trąbka walnęła w wasążek i …pękła. Cóż, trzeba było iść spać, 
bo na ósmą miałem być w szkole. Tu spotkałem na korytarzu 
dyrektora – mgr. Jana Florkowskiego, który swoim charaktery-
stycznym basem zagadnął: - Co Frantik, podobno ci trąbkę roz-
bili na weselu? Zaskoczony, skąd on to już wie, wyjaśniłem, że 
to koledze. Kazał mi iść do domu, trąbkę przynieść. Nie spieszy-
łem się zbytnio, bo na lekcje byłem w tej sytuacji zupełnie nie-
przygotowany. Sprawdził i kazał mi iść do klasy. Z sentymentem 
wspominam tę orkiestrę i moich kolegów orkiestrantów - wszy-
scy już, niestety, odeszli – Cześć Ich Pamięci! 

Z kolei była orkiestra wojskowa. Na wiosnę 1952 r. zostałem 
powołany do służby wojskowej. Znalazłem się między innymi 
w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu, gdzie była 
orkiestra. Po przysiędze zgłosiłem się do niej, ale nie zagrzałem 
w niej długo miejsca – po 3 tygodniach przeniesiono mnie do 

Grałem w czterech orkiestrach

niami, trafiły do każdego uczestnika projek-
tu oraz do każdego domu w Zabłędzy. I wy-
dawać by się mogło, że na tym koniec, ale nie. 
Na spotkaniu 29 marca zrodził się pomysł, 
aby wybrać się do okopów, tak często przy-
pominanych we wspomnieniach. Inicjatorem 
tego przedsięwzięcia był pan Albert Radwan, 
który 11 kwietnia stał się przewodnikiem 
licznej grupy „z kijkami”, przemierzającej te-
reny Zabłędzy i  Karwodrzy. Grupa okazała 

się być bardzo zróżnicowana pod względem 
wiekowym. Najmłodszy uczestnik miał 5 lat, 
najstarsi przekroczyli 70. rok życia. Wszyscy 
jednak dzielnie się spisali, a to zróżnicowanie 
wiekowe było pięknym obrazem integracji 
międzypokoleniowej. Marsz ten stał się tak-
że okazją do poznania interesujących historii, 
dotyczących mijanych miejsc, przydrożnych 
kapliczek, w  tym znajdującej się w  lesie ka-
pliczki św. Jana. Po dotarciu do wyznaczone-
go celu zobaczyliśmy dawne okopy i bunkry, 

wykopane w  środku lasu, kiedyś „szerokie 
i głębokie”, dzisiaj poddane upływowi czasu, 
prawom natury, wydawały się być elementem 
krajobrazu, ukształtowania terenu. Są one 
jednak dowodem tragicznej historii naszych 
przodków, którzy codziennie tutaj pracowali, 
pilnowani przez uzbrojonych Niemców. Wy-
prawa ta w pełni pokazała, że podjęty przez 
stowarzyszenie trudny temat, temat związany 
z II wojną światową, okazał się bardzo cieka-
wy i ważny dla naszej społeczności. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy włączyli się w  reali-
zowane podczas projektu zadania. Mamy na-
dzieję, że były one niecodzienną lekcją histo-
rii i chociaż w części udało się nam ocalić od 
zapomnienia ludzi i wydarzenia związane z II 
wojną w naszej małej ojczyźnie.

Tekst: Teresa Bryg
Prezes Stowarzyszenia ,,Nasza Zabłędza’’ 

Zdjęcia: Teresa Bryg, Krzysztof Jasiński, 
Jerzy Kras i Bernard Mikos 
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kompanii gospodarczej, bo po sprawdzeniu moich papierów In-
formacja Wojskowa stwierdziła, że jestem wrogiem Polski Lu-
dowej, ponieważ brata mam w więzieniu za przynależność do 
organizacji antykomunistycznej „Międzymorze”, a wujek w ar-
mii Andersa walczył pod Tobrukiem i Monte Cassino. Informa-
cja przesłuchiwała mnie, co nie było dla mnie nowością, bo za-
znałem tej przyjemności w Urzędzie Bezpieczeństwa w Tarno-
wie jeszcze, jako uczeń tuchowskiego liceum.

W  1954 r. po odbyciu służby wojskowej szukałem pracy. 
Wówczas spotkałem byłego kapelmistrza orkiestry szkolnej – 
Stanisława Czachora. Zaproponował mi wstąpienie do organi-
zowanej właśnie orkiestry klasztornej – obecnie sanktuaryjnej. 
Początki były - jak to zazwyczaj – trudne. Ówczesny proboszcz 
parafii NNMP o. Józef Herman wraz ze Stanisławem Czachorem 
kompletowali zespół. Przede wszystkim przyjmowali członków 
byłej orkiestry gimnazjalnej, ale także innych chętnych. Naj-
trudniejszym zadaniem okazał się zakup instrumentów. Doko-
nywali tego stopniowo i z biegiem czasu udało się je skompleto-
wać. Gromadzili również materiał nutowy. Wraz z kolegą Aloj-
zym Rybą zostaliśmy członkami tej orkiestry. Grała ona przede 
wszystkim na różnych uroczystościach kościelnych, a  były to: 
pasterka, rezurekcja, Boże Ciało, nowenny, lipcowe odpusty, pa-
rafialne dożynki. Uświetniała również uroczystości prymicyj-
ne oo. Stanisława Radwana (1958) i Stanisława Kuczka (1961) 
z Piotrkowic. Członkowie orkiestry grali również pieśni maryjne 

na wieży kościelnej w maju, czasem 
solo, czasem na dwa głosy. Grywali-
śmy także na imieninach abp. Wło-
dzimierza Jasińskiego, ojców pro-
boszczów: Józefa Hermana, Karola 
Winiarskiego, Stanisława Stańczyka 
oraz kapelmistrza Stanisława Cza-
chora. Moja przygoda z tą orkiestrą 
zakończyła się w  1966 roku z  kil-
ku powodów. Pierwszy to pogrzeb 
abp. Jasińskiego w  1965 r., a  ra-
czej mój w  nim udział. Bardzo lu-
biliśmy arcybiskupa, a on lubił nas. 
Lubił słuchać naszego muzykowa-
nia – w kościele, na dziedzińcu, pod 
swoim oknem… Na jego pogrze-
bie, oczywiście, nie mogło zabrak-
nąć naszej orkiestry. Przerodził się 
on w ogromną manifestację, w któ-
rej udział wzięli ówczesny prymas 
Stefan Wyszyński oraz metropoli-
ta krakowski, a  późniejszy papież 

i święty – Karol Wojtyła. Nic też dziwnego, że szczególnie zainte-
resował się pogrzebem UB. Dziś już wiadomo, gdzie jego funk-
cjonariusze mieli punkty obserwacyjne. Nie mogli nie zauwa-
żyć orkiestry, a przy okazji zauważyli także mnie. Byłem wów-
czas przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Tucho-
wie. Zostałem więc natychmiast wezwany do Powiatowej Rady 
Narodowej, tu wysłuchałem oskarżeń, jakiej to „zbrodni” się do-
puściłem i… zwolniony z pracy, z przepowiednią, że odtąd pra-
cował będę „na skórkę od chleba, a nie na chleb”. Pozostałe po-
wody to: stan zdrowia, który nie sprzyjał dmuchaniu w trąbkę, 
i brak czasu z powodu zmiany miejsca i charakteru zatrudnienia 
(praca w szkole w różnych godzinach między 7 a 21, od ponie-
działku do soboty).

Na szczęście przepowiednia władz nie spełniła się. Owszem, 
miałem różne kłopoty, ale przecież zostałem zatrudniony w ów-
czesnej Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa (obecnie: Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy pod Łow-
czówkiem). Dyrektorem szkoły był wówczas, przyjazny mi, mgr 
Jan Markucki. Tu pracowałem aż do emerytury (dodam nawia-

sem, że dane mi było opiekować się 
uczniami, spośród których wyszło 
dwóch burmistrzów Tuchowa). 

Kiedy tak z  perspektywy cza-
su patrzę na swoją muzyczną i po-
zamuzyczną działalność, dochodzę 
do wniosku, że człowiek, zwłaszcza 
młody, powinien dać z  siebie wię-
cej niż to, za co dostaje wynagro-
dzenie, że należy widzieć potrze-
by innych i – jeśli to możliwe – po-
magać w  ich zaspokojeniu. Stara-
łem się tak czynić. I jeśli to, co robi-
łem, komuś pomogło, ułatwiło ży-
cie, dostarczyło dobrych przeżyć, 
słowem – było potrzebne, to spłaci-
łem dług, bo sam także czerpałem 
od innych.

Tekst: Franciszek Turaj
Zdjęcia z archiwum autora

Od redakcji:
Członkiem orkiestry sanktuaryjnej 
był też tragicznie zmarły Krzysztof 
Sosnowski z Zabłędzy.
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List otwarty
W latach 2006-2014 byłem radnym Rady Miejskiej w Tuchowie, gdzie z okręgu wyborczego reprezentowałem mieszkańców Zabłędzy, 

Karwodrzy i Trzemesnej.
Na łamach gazety ,,Nasza Wieś Zabłędza’’ mam możliwość podziękowania wszystkim osobom, z którymi współpracowałem w struktu-

rach samorządu gminnego. W moim podziękowaniu nie chcę nikogo pominąć. Rada Miejska w Tuchowie to instytucja samorządowa, utworzona 
dla ludzi i przez ludzi. Jej celem jest działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, naszej małej ojczyzny, gdzie dane jest nam żyć i pracować. 
W swojej pracy radnego starałem się służyć innym, wiedziałem, że wszystkich problemów nie rozwiążę, jednak zawsze starałem się dążyć do 
konsensusu, mając na uwadze końcowy cel: naszą małą ojczyznę i Was, drodzy mieszkańcy Zabłędzy, Karwodrzy i Trzemesnej. Czas szybko 
płynie, patrząc z perspektywy czasu, 8 lat pracy w samorządzie lokalnym nie uważam za okres stracony, wręcz przeciwnie, myślę, że mój wkład 
w samorząd lokalny będzie procentował w niedalekiej przyszłości. W szczególności mam tu na myśli działające już dwa lata, rozwijające się 
Stowarzyszenie ,,Nasza Zabłędza’’, kierowane przez panią prezes Teresę Bryg. Przygotowanie dokumentacji na dokończenie rozbudowy Szkoły 
Podstawowej i hali gimnastycznej w Zabłędzy (zakończenie w ciągu 2 lat), kontynuacja oświetlenia na przysiółkach Brzegi, Podlesie, remont 
dróg gminnych, a także chodnika w ciągu drogi 977 oraz inne działania.

W tym miejscu pragnę podziękować Wszystkim za wszystko, za wsparcie, za życzliwość, za pomoc i zaangażowanie. Kochani! Bez 
Was i Waszego wsparcia nic bym nie osiągnął. Dlatego w tym miejscu najbardziej chciałbym podziękować moim najbliższym, czyli rodzinie, 
a w szczególności żonie Marii za wsparcie, które było i jest niezwykle ważne zarówno w życiu rodzinnym (5 lipca 2015 r. – 40. rocznica ślubu), 
jak i pracy społecznej. 

Pragnę także podziękować burmistrzowi gminy Tuchów Mariuszowi Rysiowi, który pełnił tę funkcję w latach mojej kadencji (SZACUN), 
Radzie Miejskiej, z przewodniczącym Ryszardem Wroną, skarbnikowi gminy, pani Magdalenie Marszałek, pracownikom gminy, na czele z pa-
nem Jerzym Laską, dyrektorowi Domu Kultury w Tuchowie, panu Januszowi Kowalskiemu, pani Marii Kras, wszystkim pracownikom Domu 
Kultury, sołtysom poszczególnych miejscowości, członkom Rad Sołeckich, ks. proboszczowi, kanonikowi Stefanowi Michalskiemu i katechecie 
parafii Piotrkowice. Szczególnie dziękuję nauczycielom, pracownikom Szkoły Podstawowej w Zabłędzy, podziękowania te składam na ręce pani 
dyrektor Marii Solarz. Każdy był i jest dla mnie ważny i za to jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Z poważaniem  
Tadeusz Zakrzewski

Miejscowość Zabłędza jest jedną z  25 miejscowo-
ści, które wchodzą w skład terenu działania Komisariatu 
Policji w Tuchowie. W listopadzie ubiegłego roku został 
odebrany po remoncie budynek komisariatu, gdzie wró-
ciliśmy na ul. Kopernika nr 1 w Tuchowie.

Stan bezpieczeństwa na terenie miejscowości Zabłędza należy 
ocenić jako bardzo dobry, gdyż w 2014 roku na jej terenie brak było 
zdarzeń o charakterze przestępczym. Za cały 2014 rok w Zabłędzy od-
notowano 24 interwencje (w 2013 roku było ich 27), a na całym swo-
im terenie tuchowscy policjanci interweniowali 1499 razy. Na terenie 
miejscowości Zabłędza policjanci ujawnili 5 popełnionych wykroczeń 
(w 2013 roku nie ujawniono żadnych wykroczeń).

Przez teren miejscowości Zabłędza przebiega droga wojewódz-
ka W-977, na której panuje wzmożony ruch pojazdów. Przy tej drodze 
położona jest Szkoła Podstawowa, a obok niej na drodze znajduje się 
przejście dla pieszych oraz chodnik. W związku z tym faktem ponow-
nie chcę przypomnieć, że pieszy uczestnik ruchu drogowego zgod-
nie z  art. 13 Ustawy Prawa o  Ruchu Drogowym przechodząc przez 
jezdnię, ma obowiązek korzystania z przejścia dla pieszych, z zacho-
waniem szczególnej ostrożności. Natomiast art. 11 pkt 1 ww. Ustawy 
mówi, że pieszy jest zobowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla 
pieszych, a w przypadku jego braku z pobocza. Pieszy może korzystać 
z jezdni pod warunkiem, że idzie jak najbliżej jej krawędzi i ustępuje 
pierwszeństwa pojazdom. Oba powyższe opisane wykroczenia zagro-
żone są mandatami w kwocie 50 zł.

W związku z powtarzającymi się pytaniami: Czy na drodze, któ-
ra nie jest terenem zabudowanym, a jest oświetlona, można chodzić 
bez odblasków? - odpowiadam, że w 2014 roku wszedł w życie prze-
pis, który mówi, że pieszy poruszając się po drodze na terenie nieza-

budowanym, bezwzględnie, czy jest to teren oświetlony, czy też nie - 
ma obowiązek korzystania z tzw. odblasków. 

Niedostosowanie się do tego przepisu zagrożone jet mandatem 
w wysokości od 20 do 100 zł.

Natomiast w tym roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kie-
rujących pojazdami. Jeden z nich mówi, że kierujący, który na terenie 
zabudowanym przekroczy prędkość o ponad 50 km/h lub gdy będzie 
przewoził nadmierną liczbę pasażerów w zależności od rodzaju pojaz-
du (w samochodzie osobowym o ponad dwie osoby więcej), straci pra-
wo jazdy. Za pierwszym razem na okres 3 miesięcy. Jeżeli w tym czasie 
kierujący ponownie będzie prowadził pojazd, prawo jazdy zatrzyma-
ne zostanie na okres 6 miesięcy. Nadmieniam, że czas liczy się od chwi-
li fizycznego oddania prawa jazdy, a nie od popełnienia wykroczenia.

W związku z okresem  wakacji i urlopów chcę przypomnieć, aby 
przed wyjazdami zabezpieczać nasze domy na czas nieobecności, aby 
nie zostać ofiarą przestępstwa. W  tym czasie również chcę przypo-
mnieć, że kąpać możemy się tylko i wyłącznie w miejscach do tego 
wyznaczonych, nie można pływać na tzw. dzikich kąpieliskach. Trze-
ba też opiekować się naszymi pociechami, aby przy pracach wykony-
wanych za pomocą maszyn rolniczych nie stała się im krzywda.

sierżant sztabowy Krzysztof Tuman 
Dzielnicowy Ogniwa ds. Prewencji Komisariatu Policji w Tuchowie

pokój nr 16, tel: 14 652-58-77
Zdjęcie: Krzysztof Jasiński

Ocena stanu porządku publicznego
na terenie miejscowości Zabłędza



11NASZA WIEŚ ZABŁĘDZA • Nr 1 (8) Sierpień 2015

Zapraszam wszystkich mieszkańców wsi po raz kolejny do 
odkurzenia rodzinnych albumów i odszukania starych zdjęć, aby 
je można było pokazać w kolejnych numerach naszej gazety oraz 
na stronie internetowej naszej wsi. Jest to dział w naszej gaze-
cie „Czas zatrzymany - fotograficzne archiwum wsi Zabłędza”.

Chciałbym przybliżyć młodym pokoleniom, a starszym 
przypomnieć historię naszej wsi zapisana na starej fotografii, jej 

mieszkańców, przywołać twarze sprzed lat, pokazać, jak wyglą-
dały te miejsca kiedyś.

Wszystkie wypożyczone zdjęcia po skanowaniu zostaną 
zwrócone właścicielom.

Zdjęcia z rodzinnych albumów mieszkańców wsi Zabłędza
Tekst i reprodukcje zdjęć: Krzysztof Jasiński

Czas zatrzymany - fotograficzne archiwum wsi Zabłędza
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Stare 
i bardzo stare… 
         zdjęcia
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Czy to naprawdę moja pani … od matematyki, pan …  od historii, ksiądz … 
od religii, moja koleżanka … z klasy, mój kolega … z boiska? To już tyle lat …
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W  ramach corocznego festynu wsi Za-
błędza, 23 sierpnia 2014 roku, przed uro-
czystościami rozegrano turniej piłki nożnej. 
Do turnieju zgłosiło się 5 zespołów, 3 druży-
ny młodzieżowe oraz 2 ekipy amatorskie, jed-
na z naszej miejscowości, druga z sąsiedniej 
Karwodrzy. Turniej o godzinie 10:00 rozpo-
częły drużyny mło-
dzieżowe. Wszystkie 
spotkania stały na do-
brym piłkarskim po-
ziomie, były bardzo 
wyrównane, grano 
systemem każdy z każ-
dym 2 x 10 min. Osta-
tecznie po zaciętych 
pojedynkach zwycię-
żyła drużyna z Karwo-
drzy. Najlepszym za-
wodnikiem został wy-
brany Sebastian Kur-
dziel z Karwodrzy.

Na koniec do ry-
walizacji przystąpiły 
ekipy amatorskie (mie-
szane). Po końcowym 
gwizdku sędziego wy-
nik brzmiał 5:1 dla ze-
społu „zza miedzy”. Najlepszym graczem me-
czu został wybrany Marcin Pyrda z  Karwo-
drzy, strzelec 4 bramek.

Pojedynki piłkarskie sędziowali: Kazi-
mierz Gawryał i Łukasz Turaj.

W  składzie drużyny młodzieżowej ZA-
BŁĘDZA 1 grali: Kawa Dominik, Czapla 
Bartłomiej, Kurdziel Patryk, Kępa Dawid, Ja-
siński Karol, Orczyk Przemysław, Kras Nor-
bert i Czapla Piotr. ZABŁĘDZA 2 grali: No-
wak Kamil, Jedlikowski Tomasz, Zarzycki 
Szczepan, Stanuch Konrad, Prokop Dawid, 
Jasiński Daniel i Słowik Miłosz.

W drużynie Karwodrzy grali: Iwaniec Da-
wid, Kępa Konrad, Galus Adrian, Serwin Jakub, 
Łabno Paweł, Piątek Artur i Kurdziel Sebastian.

Podium: 1. Karwodrza - 4 pkt., 2. Za-
błędza 2 - 3 pkt., 3. Zabłędza 1 - 1 pkt.

W składzie drużyn mieszanych ZABŁĘ-
DZA grali: Gut Szymon, Słomski Artur, Za-

krzewski Marek, Lisowski Paweł, 
Witek Marcin, Kurdziel Sebastian 
i Turaj Łukasz.

KARWODRZA grali: Krze-
mień Marek, Dziga Waldemar, 
Janura Krzysztof, Cyrybał Pa-
tryk, Pyrda Marcin, Iwaniec Da-

wid i Czapla Bartłomiej.
Wynik meczu: Zabłędza – Karwodrza 1:5 
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju 

czuwali: były radny wsi Zabłędza Tadeusz Za-
krzewski, radny wsi Karwodrza Marek Krzemień 
oraz Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Zabłędza”.

Stowarzyszenie „Nasza Zabłędza” składa 
szczególne podziękowania Kazimierzowi Gaw-
ryałowi, obecnemu sołtysowi wsi Karwodrza 
za ufundowanie nagród, młodzieżowe druży-
ny otrzymały upominki w postaci pucharu dla 
zwycięzców oraz 2 piłki do gry.

Również składamy podziękowanie 
wszystkim drużynom, które uczestniczyły 
w  turnieju, mamy nadzieję, że spotkamy się 
ponownie w tym roku.

W  tym miejscu dziękujemy Radzie So-
łeckiej za zakup napojów dla zawodników, 
Pawłowi Lisowskiemu za pomoc w przygoto-
waniu boiska piłkarskiego oraz Klubowi MKS 

Tuchovia za wypożyczenie sprzętu do malo-
wania linii na boisku.

Informacja: W  sezonie zimowym bę-
dzie możliwość korzystania z hal sportowych 
w  Tuchowie oraz Karwodrzy. Można będzie 
potrenować siatkówkę lub piłkę nożną. Zain-
teresowanych prosimy o kontakt e- mail: pa-
wel.lisowski@nasza.zabledza.pl  lub lukasz.
turaj@nasza.zabledza.pl

Tekst: Łukasz Turaj
Zdjęcia: Krzysztof Jasiński

Od redakcji:
Szczególne podziękowanie składamy Łu-

kaszowi Turajowi za zaangażowanie i przygo-
towanie kolejnego turnieju.

NA SPORTOWO – FESTYN WSI ZABŁĘDZA 2014



16 NASZA WIEŚ ZABŁĘDZA • Nr 1 (8) Sierpień 2015

Mieszkanka naszej wioski. Po ukoń-
czeniu Studium Wychowania Przedszkol-
nego w Tarnowie w 1981 roku jako młoda 
nauczycielka rozpoczęła pracę w  naszej 
szkole w  Zabłędzy. W  trakcie pracy stu-
diowała i robiła awans zawodowy nauczy-
ciela dyplomowanego.

Tu wyszła za mąż i pozostała z nami. 
Tu znalazła swoje miejsce na ziemi. Oso-
ba o wielkim sercu, pasji twórczej. Kocha-
jąca dzieci. Zaangażowana do dziś w wy-
chowanie młodego pokolenia. Uczestni-
czy w różnych projektach edukacyjnych.

Wychowała również wraz z  mężem 
czworo własnych dzieci.

Jest autorką ponad 300 wierszy dla 
dzieci i  dorosłych, właścicielką bloga pt: 
„Jeden uśmiech, jedna łza”.

Wiersze napisała z  miłości do dzie-
ci. Z tęsknoty za nimi. Sama mówi, że po 
przejściu na emeryturę musiała zrobić 
jeszcze “coś” dla dzieci.

Wiersze są kontynuacją relacji 
z dzieckiem. Żywym słowem, dającym ra-
dość i zabawę, pomostem między autorką 
a najmłodszymi odbiorcami.

Obecnie została wydana książka z jej 
utworami, zatytułowana: “Koszyczek 
Mańki”. Zawiera ona 50 wierszy o  tema-
tyce wiosennej, przeznaczonej dla dzie-
ci w różnym wieku. Książkę wydał Dom 
Kultury w Tuchowie.

Wiersze jej autorstwa ukazały się rów-
nież w  antologii: “Kawiarenka poetycka”, 
wyd. KryWaj, Koszalin 2015, a także w al-

manachu “UCZTA” listopad 2014 – Ursy-
nowski Czas z Twórczością Amatorską.

- Teraz to moja wieś. Tu jest mój dom. 
Mam tu rodzinę, przyjaciół. Kocham to 
miejsce. Gdy wyjeżdżam stąd na dłużej, to 
po prostu tęsknię za Zabłędzą – podkreśla 
nasza poetka.

Dzięki uprzejmości naszej poetki 
prezentujemy trzy z wielu wierszy. 

Żniwa

Zboże pachnie chlebem i niebem.
Zboże błyszczy latem i miłością.
Troską rolnika i ludzkim potem.
Polską.
Bożą Opatrznością.
 
Pszeniczne łany – muzyką rwane
kosy i rąk utrudzonych.
Snopy pod lasem – wygrzane słońcem.
Kłosy lśnią złotem, marzeniem, snem…

Kopy rzędami stoją polami.
Bóg trzyma lejce pogody.
Plony w spiżarniach.
 
Jesień już, chłody, śnieg, niewygody.
Pole – ścierniskiem ostrym zęby szczerzy.

Siądźmy przy stole.
Ten bochen wiejski krzyżem znaczony 
– wszystkich zaprasza do wieczerzy.

Zboże pachnie chlebem i niebem.

Pamiętamy ...

Pachniało wiosną i świętami,
Kwiecień rozkwitał Zmartwych-
wstaniem,
Gdy przejmująca wieść hiobowa
Wstrząsnęła światem.
 
Zalała smutkiem naród cały – 
Miliony dusz na ziemskim globie
W wielkiej modlitwie zanurzone,
Aby się móc pokłonić Tobie.
 
I łzy płynęły strumieniami,
Do dziś je potok górski niesie.

Bo tak niedawno byłeś z nami…,
Ale odszedłeś już …do Ojca.
 
Z tego potoku wciąż czerpiemy,
Co nam go Ojcze Święty dałeś.
Twoją nauką wciąż żyjemy,
Jak wtedy, gdy tu przy nas stałeś.
 
„Wiara i rozum – jak dwa skrzydła
Na których ludzki duch się wznosi,
Ku myśli prawdy i miłości,
Ku niekończącej się dobroci’’.
 
Na mojej ziemskiej drodze życia
Znaczyłeś kwieciem szczęścia chwile.
I tym bogactwem się zachwycam
I Twą świętością się wciąż żywię.

Moja mama

Moja mama jest piękna jak lato,
włosy splata zieloną kokardą, 
lubi nosić sukienkę z makami,
albo śpiewać piosenki z ptakami.

Czasem czyta mi ładne bajeczki
i zabiera w magiczne uliczki.
Tylko o tym wie mama i córka,
gdzie śpi księżyc i gdzie płynie chmurka …

A gdy mama mnie bierze na ręce,
maki tańczą na mamy sukience.
Ja się wtulam w te maki czerwone
i uśmiecham do mamy – jak one.

Tekst: Krzysztof Jasiński
Zdjęcia: Archiwum Janiny Halagardy 

i DK w Tuchowie

Nasza nauczycielka i poetka 

Janina Halagarda
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To temat, jaki warto częściej i  szerzej 
omawiać na łamach naszej gazety. Będziemy 
prezentować młodych ludzi z naszej wsi, któ-
rzy już coś osiągnęli i reprezentują naszą wieś 
w gminie Tuchów, a bywa, że zdobywają uzna-
nie w  powiecie, województwie małopolskim 
i poza jego granicami. Jednocześnie zachęcam 
do zgłaszania kolejnych takich osób, abyśmy 
mogli je poznać oraz przedstawić ich osiągnię-
cia i talenty.

Angelika Słowik – lat 10. Wraz z rodzi-
cami i starszym bratem mieszka w naszej wsi. 
Jak sama zaznacza, od najmłodszych lat lubi 
śpiewać i chciała nauczyć się grać na gitarze. 

- Kiedy okazało się, że w Tuchowie otwie-
rają szkołę muzyczną, to rodzice postanowili 
zapisać mnie do niej. Na egzaminie wstępnym 
otrzymałam maksymalną ilość punktów i  za-
proponowano mi naukę gry nie na gitarze, lecz 
na fortepianie. Tak trafiłam do klasy fortepianu 
pani mgr Anny Szajer, która jest wspaniałym 
nauczycielem i świetnie się nam razem pracuje 
– podkreśla Angelika. 

Dalej dodaje, że wykonuje takie utwory 
jak: Menuet G-dur Georga Mathiasa Monna, 
Etiudę a-moll J. Berkowicza,  Fantazję na stru-
nach jesieni Grzegorza Miśkiewicza, La Gause 
Carla Philippa Emanuela Bacha i  Le Salon de 
Musique Eugenie Rocherolle. Ponadto bardzo 
lubi śpiewać piosenki znanych polskich woka-
listek, m.in. Sylwii Grzeszczak i Eweliny Lisow-
skiej. Klasę III Szkoły Podstawowej w  Zabłę-
dzy i klasę II w Szkole Muzycznej w Tuchowie 
ukończyła z wyróżnieniem. 

Podczas Konkursu „VII Wiosenne Spo-
tkania Pianistyczne” w Dębicy jeden z człon-
ków jury, prof. dr hab. Mariola Cieniawa-
-Puchała z  Akademii Muzycznej w  Krako-
wie, powiedziała: - Po przesłuchaniu wszystkich 
uczestników nagrodę za wybitną indywidual-
ność konkursu postanowiliśmy przyznać Ange-
lice Słowik ze Szkoły Muzycznej w  Tuchowie. 
Bardzo cieszę się, że jest to dziecko tak małe, tak 
świetnie rokujące, bardzo utalentowana dziew-

czynka. Bardzo jej życzę, 
aby dalej tak pięknie gra-
ła, żebyśmy mogli kiedyś 
jej jak najczęściej słuchać.

Nauczyciel klasy for-
tepianu Anna Szajer 
w swojej wypowiedzi pod-
kreśliła: - Angelika Słowik 
jest młodą adeptką sztu-
ki pianistycznej podczas 
dwóch lat edukacji w  SM I  st. w  Tuchowie, 
dała się poznać jako utalentowana, zaanga-
żowana i zdeterminowana w swoich przeko-
naniach uczennica. Dalej mówi: - Mam wra-
żenie (właściwie jestem tego pewna), iż muzy-
ka zawsze była i jest jej pasją. Cudna dziew-
czynka Angelika ujęła mnie wysoką kulturą 
osobistą, którą epatowała w szkole i poza nią. 
Wiedza i umiejętności Angeliki znacznie wykra-
czają poza zakres materiału programowego, cze-
go dowodem są osiągnięcia na konkursach piani-
stycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim 
i  międzynarodowym. Dorobek artystyczny, za-
miłowanie do gry na fortepianie oraz nieustająca 
chęć samodoskonalenia w odkrywaniu tajników 
sztuki pianistycznej, stawiają Angelikę w gronie 
najlepszych, tak więc jej dotychczasowe efekty 
pracy na szczeblu artystycznym należy ocenić jak 
najwyżej. Na koniec dodała: - W moim przeko-
naniu Angelika Słowik rozsławi Tuchów na sce-
nach wielu sal koncertowych na całym świecie. 
Życzę jej tego z całego serca.

Angelika swoje osiągnięcia muzyczne 
zdobywała, reprezentując Szkołę Muzycz-
ną I st. w Tuchowie. W drugiej klasie zdoby-
ła pierwsze nagrody, występując w XVI Mię-
dzynarodowym Konkursie Fortepianowym 
w  Nałęczowie i  VIII Międzyregionalnym 
Przeglądzie Fortepianowym w  Lubaczowie. 

Otrzymała GRAND PRIX VII Wiosennych 
Spotkań Pianistycznych w Dębicy. W swoim 
dorobku ma także drugie miejsce w XI Mu-
zycznych Spotkaniach Najmłodszych Piani-
stów w Sieradzu i trzecią nagrodę w X Ogól-
nopolskim Konkursie Młodych Instrumenta-
listów w Jaśle.

Dla Angeliki muzyka to nie wszystko. 
Dzięki rodzicom lubi jeździć na nartach. In-
teresuje się nie tylko narciarstwem alpejskim, 
lecz także i tenisem stołowym. Należy podkre-
ślić, że i w  sportowej rywalizacji osiąga rów-
nież wyśmienite rezultaty. W 2013 roku zdo-
była pierwsze miejsce w  zawodach narciar-

skich dla dzieci „Skoda uczy bezpiecznej 
jazdy”, rozgrywanych na Lubince. Zajęła 
też drugie miejsce w Mistrzostwach Zie-
mi Tarnowskiej, które odbyły się w  Ja-
strzębi. W  roku ubiegłym jej najwięk-
szym sportowym sukcesem było zwycię-
stwo w I Gminnych Igrzyskach Młodzie-
ży Szkolnej w narciarstwie alpejskim. 

W tym roku Angelika również po-
twierdza swą sportową klasę. Podczas 
Zimowych Mistrzostw Gminy Tuchów 

była najlepsza w narciarstwie alpejskim. Wy-
grała też zawody narciarskie „Światowy Dzień 
Śniegu” na stacji narciarskiej Jurasówka. Była 
też najlepsza w V zawodach o puchar „Misia 
Stramusia”, rozgrywanych na zboczu góry No-
sal w Zakopanem. Cenne dla niej były również 
drugie miejsca w zawodach narciarskich „Ma-
ster-ski” w Tyliczu oraz w imprezie sportowej 
„Ferie na stoku” w Jastrzębi. 

W imieniu mieszkańców naszej wsi gratu-
luję Angelice osiągniętych sukcesów, tak mu-
zycznych, jak i  sportowych. Cieszymy się, że 
tak pięknie czerpie radość z tego, co robi. Ży-
czymy Ci, Angeliko dalszych udanych wystę-
pów, tak w salach koncertowych, jak i na sto-
kach narciarskich i w innych zawodach sporto-
wych. I oczywiście liczymy na kolejne sukcesy. 
Z wielką przyjemnością będziemy informować 
o nich na łamach naszej gazety. 

 Tekst: Krzysztof Jasiński
Zdjęcia z archiwum państwa Słowików

MŁODE TALENTY W NASZEJ WSI
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Koniec roku szkolnego to czas podsumo-
wań. Co myślą o nas nasi zwierzchnicy?

W dniach 4-15.05.2015r. została prze-
prowadzona ewaluacja zewnętrzna przez 
wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krako-
wie. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbie-
raniu i  analizowaniu informacji na temat 
funkcjonowania szkoły.

Wnioski z  przeprowadzonej ewaluacji 
są następujące:

1. Szkołę wyróżniają dobrze zorganizo-
wane procesy edukacyjne, zwłaszcza atmos-
fera w niej panująca, sprzyjająca uczeniu się.

2. Osiągane przez szkołę sukcesy edu-
kacyjne są zasługą m. in. dużej i różnorod-
nej oferty zajęć pozalekcyjnych, dostosowy-
wanych do potrzeb uczniów.

3. Szkoła uczestniczy w  wielu progra-
mach i  projektach edukacyjnych, co rów-
nież ma wpływ na osiągane przez uczniów 
sukcesy edukacyjne.

4. Skuteczna praca wychowawcza szko-
ły skupiona jest wokół jej patrona - Jana 
Pawła II, a  konkurs wiedzy o  nim, które-
go organizatorem jest Szkoła Podstawowa 
w Zabłędzy, ma zasięg gminny i  cieszy się 
bardzo dużą popularnością.

5. Podstawa programowa jest realizowa-
na zgodnie z zalecanymi warunkami i  spo-
sobem realizacji dla pierwszego etapu edu-
kacyjnego. Nauczyciele znają i  uwzględnia-
ją w swych działaniach zdiagnozowany po-
ziom osiągnięć dzieci po realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego.

6. W  szkole monitoruje się i  analizu-

je osiągnięcia każdego ucznia, uwzględnia-
jąc jego możliwości rozwojowe, sformułowa-
ne i wdrożone wnioski z tych analiz przyczy-
niają się do osiągania coraz lepszych wyni-
ków potwierdzonych stosownymi diagnoza-
mi oraz badaniami zewnętrznymi adekwat-
nymi do etapu edukacji wczesnoszkolnej.

7. Z informacji zwrotnych przekazywa-
nych szkole wynika, że uczniowie są dobrze 
przygotowani do dalszej nauki i  osiągania 
sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

8. Zarządzanie szkołą prowadzi do sys-
tematycznej poprawy warunków pracy i na-
uki, stwarza możliwości rozwoju zawodo-
wego, inspiruje do aktywności twórczej, co 
na razie nie przekłada się na podejmowanie 
działań nowatorskich.

9. Włączanie wszystkich organów 
szkoły w procesy decyzyjne sprzyja lepsze-

mu diagnozowaniu potrzeb oraz integracji 
społeczności szkolnej i lokalnej.

10. Skuteczne pozyskiwanie wspar-
cia zewnętrznego przynosi realne korzyści 
szkole i uczniom oraz zapewnia optymalne 
warunki rozwoju placówki.

Co  myślą o nas nasi uczniowie i rodzice?

Przedstawiam scenariusz uroczystości 
pożegnania uczniów klasy III ułożony przez 
rodziców i uczniów.

„Zapraszamy wszystkich tutaj zgroma-
dzonych na krótkie podziękowania dla na-
szych kochanych, wspaniałych nauczycie-
li oraz wszystkich pracujących w tej szkole.
Nasza Pani ukochana każdy dzień od mo-
dlitwy zaczynała,
potem przywitanie, trochę humoru i lekcje 
rozpoczynała.
Jaka cisza, jaki spokój na tych lekcjach był.
Dyscyplina i grzeczne wychowanie
-to naszej Pani motto niebywałe.
Była dla nas jak druga mama:
gdy było smutno, to przytuliła,
a innym razem telefonem do rodziców po-
straszyła.
Każde dziecko do owocnej pracy zachęciła.

„Pragnę... wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, 
wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny.”

/Jan Paweł II, Nowy Jork 2 X 1979r./

Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II Wigilia szkolna

11 Listopada Dzień Babci i Dziadka I rocznica kanonizacji Jana Pawła II

Z ŻYCIA SZKOŁY …
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Za dar najpiękniejszy, za serce, za wyrozu-
miałość
i trud włożony w nasze wychowanie
- wdzięczni wychowankowie.
Idzie korytarzem szkolnym nasza Pani od 
języka angielskiego.
Z wielką gracją, krokiem wolnym, wita nas 
wesoło.
Ale zaraz kochane dzieci, usiądźcie sobie 
wygodnie,
teraz podaruję wam karteczki
i będziemy pisać angielskie słówka.
Mówi do nas : How are you?
A my do niej: I love you. 
Nasza Pani Asia wuefistka,
jest młoda, zgrabna i szybka.
Na jej lekcji jest zawsze ruch,
ale w zdrowym ciele, zdrowy duch.
Ważna gimnastyka, ważna piłka,
ale najważniejsza dyscyplinka.
Jan Paweł II powiedział:
„Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie
po to, aby inni nie byli samotni”.
Bardzo dziękujemy za przygotowanie nas 
do I Komunii i Spowiedzi Świętej,
za przybliżenie nam prawd wiary.
Obiecujemy, że będziemy się starać być do-
brymi ludźmi
i żyć w przyjaźni z Panem Jezusem.
Ks. Mariuszu,  bardzo nam będzie brako-
wać miłych rozmów
i emocjonujących relacji piłkarskich. Dzię-
kujemy!
Pani Marta uczyć nas zaczynała,
pierwsze cyferki i literki pokazywała.
Uczyła wierszy i piosenki,
po nie ustawialiśmy się w kolejki.
Później przedstawienia szkolne graliśmy
i za to brawa dostawaliśmy.
Teraz tremy nie mamy

i przedstawienia super gramy. 
Pani Kazia - fajna, zgrabna i powabna.
Kółko plastyczne i świetlicę z nami miała.
Jak rysować, malować i bawić się pokazała.
Czasem cierpliwość traciła,
ale w żart to obróciła.  
Pani Basia – sympatyczna, miła,
świetlica super z nią była.
Bo jak nas pilnowała,
to nasze zabawy i figle ze spokojem przyj-
mowała.
W matematyce nas dokształcała
i łamigłówek dostarczała.
Pani Bernadetcie też za katechezy dziękujemy
i za pomoc w przygotowaniu przedstawienia,
które jest dla nas niezapomniane,
bo z naszym patronem szkoły związane.
Gdyśmy je w kościele przedstawiali,
to ze wzruszenia ludzie płakali.
I tym Paniom, co nas nie uczyły,
ale w zabawach z nami uczestniczyły.
Za to też im bardzo dziękujemy.
Nasze woźne: Pani Marta i Pani Lucynka,
są kochane i wspaniałe.
Pani Marta, co rano po nas wychodziła
i do szkoły prowadziła, pilnowała,
kredę podawała, herbatkę gotowała,
oraz mleko i owoce wydawała,
a w zerówce nawet ubierała.
Za tę dobroć DZIĘKUJEMY!
Młodsi koledzy i koleżanki,
wspomnienia miłe z Wami mamy,
i w pamięci je zachowamy.
W nowej szkole, już niedługo,
znów razem się spotkamy.
Zanim tej szkoły mury opuścimy,
pod tablicę patrona pobieżymy,
znicz zapalimy, pomodlimy się i kwiaty zło-
żymy.
Bo jesteśmy najmłodszym pokoleniem Jana 

Pawła II Świętego,
musisz na zawsze zapamiętać drogi kolego!
Tak trudno się rozstać z Wami,
dalej pójść w inną szkołę.
Ale czasu się nie da zatrzymać,
trzeba iść dalej w drogę.
Tak szkoda już żegnać się z Paniami
jak z najlepszą oceną w zeszycie.
Kto nas będzie tak pilnował wspaniale, na-
leżycie?
Kto uśmiechnie się tak wesoło?
A teraz my wdzięczną pamięć schowamy do 
serca i powiemy:
DZIĘKUJEMY, DZIĘKUJEMY, DZIĘKU-
JEMY!”

Serdecznie dziękuję Rodzicom za 
wspaniałą współpracę, dzięki której możli-
we jest osiąganie wielu celów zarówno dy-
daktycznych, jak i  wychowawczych oraz 
Wszystkim, którzy nas wspierają dobrym 
słowem.

„Ta szkoła to wielka rodzina, w której 
my uczymy się żyć. 

A  w  niej mamy Wielkiego (Świętego) 
Pasterza, nie będziemy tego kryć”.

/fragm. hymnu/

Tekst: Maria Solarz – dyrektor szkoły
Zdjęcia: Archiwum szkoły 

3 Maja Wigilia szkolna 

Spotkanie z góralami

Spotkanie z burmistrzem

Remont korytarza
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Bycie strażakiem to nie tylko zawód, 
ale także społeczna misja.

W ciągu ostatnich lat doszło do dużych 
zmian Straży Pożarnej i zwiększenia zakresu 
obowiązków Straży. Oprócz gaszenia poża-
rów strażacy koordynują działania na miejscu zdarzenia lub katastro-
fy. W związku z tym pierwsza pomoc należy najczęściej do strażaków, 
którzy z reguły przyjeżdżają na miejsce pierwsi. Ma to związek z dużą 
siecią jednostek, która pomaga dotrzeć na miejsce 
wypadku lub pożaru w czasie nie przekraczającym 15 
minut. W całym kraju jest ponad 3800 ochotniczych 
jednostek Straży Pożarnej i ok. 500 państwowych.

W naszej wsi nie ma Ochotniczej Straży Pożar-
nej, ale mamy kilku młodszych i starszych druhów. 
Działają w  dwóch młodzieżowych i  starszych dru-
żynach pożarniczych Ochotniczej Straży Pożarnej 
w sąsiednich wsiach: Karwodrza (Monika Wzorek, 

Karol Jasiński, Dawid Filar i Piotr Jawor) oraz Piotrkowice (Ryszard 
Kawa,  Kamil Kępa, Piotr Krupa, Marcin Starostka, Konrad Stanuch, 
Krzysztof Wiącek oraz najmłodsi druhowie Kacper Krupa i Bartło-

miej Stanuch).
Dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców wsi Zabłę-

dza za poświęcany czas na przygotowania do działalności ra-
towniczej, która jest Waszą bezinteresowną służbą drugiemu 
człowiekowi.

Życzę dużo satysfakcji z  działalności społecznej, dużo 
zdrowia, szczęścia osobistego, wytrwałości w tym, co robicie 
oraz pomyślności w szkole i pracy zawodowej.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Jasiński

Druhowie z Zabłędzy
WIDZISZ ZAGROŻENIE? DZWOŃ! 998 lub 112
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To, co pługiem zaorzesz, to, co ręką zasiejesz,
Wrośnie w twoją ojczyznę, wrośnie w twoją nadzieję,
To, co zbierzesz we żniwa, co wymłócisz w mozole,
Będzie pieśnią skowronka, będzie śladem na czole.
To, co dzielić potrafisz, mnożyć się będzie w pocie,
I rozdzwoni się w sercu, w błękicie i w złocie.
                                     (autor wiersza nieznany)

Sobota i  niedziela, 23-24 sierpnia 2014 roku były dniami 
świętowania dla mieszkańców wsi Zabłędza. Wtedy to grono pe-
dagogiczne i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Zabłędzy, radny wsi Tadeusz Zakrzewski, sołtys Ewa Mi-
chałek i  Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Nasza Zabłędza” oraz 
Dom Kultury w Tuchowie zorganizowali po raz ósmy z rzędu fe-
styn – doroczne dożynki wsi Zabłędza. 

Okazja była wówczas potrójna: 8. rocznica nadania Szko-
le Podstawowej w Zabłędzy imienia Jana Pawła II, 3. rocznica 
wręczenia sztandaru szkole oraz święto plonów, czyli tradycyjne 
dożynki. Na uroczystościach było obecnych wielu gości,  gminę 
Tuchów reprezentowali: burmistrz Mariusz Ryś, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Ryszard Wrona, radni: Maria Sajdak, Janusz 
Łukasik i Tadeusz Zakrzewski. Na boisku szkolnym odbyło się 
uroczyste przekazanie wieńca dożynkowego uplecionego z tego-
rocznych zbóż. W tym roku wieniec symbolizował patrona szko-
ły św. Jana Pawła II. Został przekazany na ręce Marii Solarz - dy-
rektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Wieniec wzboga-
cił eksponaty w sali patrona szkoły.

W swoim wystąpieniu radny Tadeusz Zakrzewski powiedział: 
- Wieniec przedstawiający postać świętego Jana Pawła II przekazuje-
my szkole, ponieważ to tu podjęto szereg inicjatyw, których celem było 
podkreślenie rangi kanonizacji Jana Pawła II. To tu w tej szkole na-
uczyciele promują i wpajają dzieciom te wartości, którymi kierował 
się w swoim życiu nasz wielki rodak i o co prosił nauczycieli słowami:

„Proszę was wychowawcy, którzy jesteście powołani, aby wpa-
jać młodemu pokoleniu autentyczne wartości życia, uczcie dzieci 
i młodzież tolerancji, zrozumienia i  szacunku dla każdego czło-
wieka. Wychowujcie młode pokolenie w  klimacie prawdziwego 
pokoju. To jest ich prawem. To jest waszym obowiązkiem’’.

To przesłanie Ojca Świętego jest w tej szkole realizowane. O ini-
cjatywach podjętych w szkole w związku z kanonizacją papieża Po-
laka informuje nas artykuł „Gaude Mater Polonia” zamieszczony 
w gazecie „Nasza Wieś Zabłędza” Nr 1(7) Sierpień 2014. Jako na-
uczyciel wiem, ile wysiłku i zaangażowania nauczycieli, dzieci i ro-
dziców potrzeba, aby przygotować i zrealizować tak wiele inicjatyw.

Dlatego też za podjęty trud chcemy wam przekazać ten wie-
niec dożynkowy przedstawiający postać świętego Jana Pawła II 
patrona tej szkoły. 

W naszym kraju chleb to szczególny symbol – urodzaju i do-
statku, szacunku i oddania. To nieodłączny element polskiej go-
ścinności i dzielenia się z drugim człowiekiem. Chleb z tegorocz-
nych plonów przekazała pani sołtys i radny wsi na ręce burmistrza.

A ten bochen chleba pięknie upieczony.
Z młodego ziarna jest on już zrobiony.
Nasz szanowny Burmistrzu, dziel go sprawiedliwie.
To za trud rolników, niech żyją szczęśliwie.
Chlebem, upieczonym z nowego zboża, z mieszkańcami wsi 

podzielili się tradycyjnie radny i sołtys wsi. W programie arty-
stycznym zaprezentowały się dzieci ze szkoły oraz wystąpił uta-
lentowany, młody wokalista z Zabłędzy Artur Starostka. 

Najmłodszych najbardziej cieszyły zabawy na placu zabaw. 
W sobotni wieczór odbyła się zaś zabawa taneczna przy muzyce 
granej przez zespół „Sami Swoi” z Rzepiennika Marciszewskiego. 
Mieszkańcy wsi i przybyli goście wesoło się bawili, a odpoczy-
wali i zbierali siły do kolejnych tańców przy dobrze zaopatrzo-
nym stoisku z napojami i jadłem państwa Ewy i Adama Krucz-
ków – właścicieli sklepu i baru „Smaczny kęs” w Zabłędzy. Wszy-
scy wspólnie świętowali do północy, nocny deszcz zakończył te-
goroczny festyn. Konferansjerzy: Teresa Bryg i Franciszek Okaz 
sprawnie prowadzili program VIII Festynu Sołectwa Zabłędza.

W  ramach corocznego Festynu Sołectwa Zabłędza, przed 
południem na dolnym boisku odbył się turniej piłki nożnej. 
Do turnieju zgłosiło się i towarzysko zagrało pięć drużyn. Dwie 
z Karwodrzy i trzy z Zabłędzy.

Drugi dzień świętowania rozpoczął się w  niedzielę o  go-
dzinie 10.30 w  bazylice mniejszej, sanktuarium Matki Bożej 
w Tuchowie - od uroczystej Mszy św. Przybyły na nią delega-
cje wszystkich wsi gminy Tuchów ze swoimi wieńcami dożyn-
kowymi. Mszy św. przewodniczył kustosz sanktuarium o. Bogu-
sław Augustowski. Po uroczystościach poświęcone zostały wień-
ce dożynkowe. Po nabożeństwie uroczysty korowód przejechał 
z sanktuarium do amfiteatru w Tuchowie. Tam, na scenie, zapre-
zentowano jeszcze raz wszystkie wieńce dożynkowe gminy Tu-
chów. Później odbyły się liczne występy artystyczne. Święto zaś 
tradycyjnie zakończyła biesiada połączona z zabawą taneczną.

Z  okazji VIII Festynu Sołectwa Zabłędza został wydany 
siódmy numer gazety „Nasza Wieś Zabłędza”, w  której doku-
mentujemy wydarzenia i przekazujemy informacje z  życia na-
szej wsi. To wpływa na budowanie poczucia tożsamości, odpo-
wiedzialności za naszą małą ojczyznę.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Jasiński

VIII Festyn Sołectwa Zabłędza 2014
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VIII FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA 2014 
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Współorgani-
zatorem Doży-
nek Wsi Zabłę-
dza jest Rada 
Powiatowa Ma-
łopolskiej Izby 
Rolniczej w Tar-
nowie. W  imie-
niu samorzą-

du rolniczego chcemy podziękować 
rolnikom za codzienny trud wkłada-
ny w ich ciężką i odpowiedzialną pra-
cę, jednocześnie życząc im osiągania 
z niej dużej satysfakcji.

Rada Małopolskiej 
Izby Rolniczej w Tarnowie

VIII FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA 2014 Fotorelacja 
Krzysztof Jasiński



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

SKLEP SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWY

ZABŁĘDZA 58a


