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ZAPROSZENIE
XI FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA

19 sierpnia (sobota) 2017
Radna i Sołtys Ewa Michałek wraz z Radą Sołec-

ką oraz Dom Kultury w Tuchowie mają zaszczyt zapro-
sić wszystkich Mieszkańców wsi Zabłędza oraz Gości na 
dobrą zabawę z okazji: 11. rocznicy nadania Szkole Pod-
stawowej w Zabłędzy imienia Jana Pawła II, 6. roczni-
cy wręczenia sztandaru szkole, Jubileuszy od Złotych do 
Diamentowych Godów oraz dorocznych dożynek wsi 
Zabłędza.

Program Festynu:
Godz. 18:00 Obrzędy dożynkowe, Jubileusze od Zło-

tych do Diamentowych Godów - atrakcje, konkursy, wystę-
py i zabawy z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Wieczorem 
zabawa taneczna z zespołem „SAMI SWOI” z Rzepiennika 
Marciszewskiego.

Dożynkom towarzyszyć będą stoiska z napojami i ja-
dłem z BISTRO „SMACZNY KĘS” Państwa Ewy i Adama 
Kruczków z Zabłędzy. 

„Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może 
kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.”

Święty Brat Albert Chmielowski

Zespół redakcyjny serdecznie dziękuje Państwu Bernadecie 
i  Kazimierzowi Szablowskim z  Firmy KOREX z  Tuchowa, Pań-
stwu Edycie i  Krzysztofowi Suchanom z  Firmy Pol-Farm w  Tu-
chowie, Panu Łukaszowi Sadko z  Firmy SADKO w  Zabłędzy, 
Państwu Ewie i Adamowi Kruczkom z Bistro „SMACZNY KĘS” 
w  Zabłędzy, Panu Piotrowi Kępie z  Firmy Usługi Transportowe 
w  Woli Rzędzińskiej, Właścicielom Lokalnego Portalu Informa-
cyjnego Ryglice – Okolice.pl, Panom Zbigniewowi Michałkowi 
i Grzegorzowi Lisowi z Firmy SIGMA w Tarnowie, Panu Rober-

towi Mrukowi z Firmy Handlowo-Usługowej „ERNET” z Tucho-
wa, Pani Magdalenie Stefan z AUTOKOMIS Zabłędza z Tuchowa, 
Panom Piotrowi Skrobotowi i  Januszowi Bajorkowi z Firmy MI-
KULEC z Tuchowa oraz Panu Dyrektorowi Januszowi Kowalskie-
mu z Domu Kultury w Tuchowie. To dzięki Państwa pomocy (po-
krycie kosztów druku) mógł zostać wydany kolejny numer gaze-
ty. Szczególne podziękowanie kierujemy do Rady Sołeckiej, któ-
ra od pierwszego numeru zajmuje się rozprowadzaniem gazety do 
wszystkich mieszkańców naszej wsi. Dziękujemy! 

W środę 16 sierpnia 2017 na boisku przy szkole roze-
grany zostanie turniej piłki siatkowej.

Początek o godzinie 18:00.

W czwartek 17 sierpnia 2017 na boisku przy szkole ro-
zegrany zostanie turniej piłki nożnej.

Początek godzina 18:00.
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GŁOS BURMISTRZA

Szanowni Mieszkańcy wsi Zabłędza!    Szanowni Goście!
Przekazujemy Państwu dziesiąty numer okolicznościowej gazety „Nasza Wieś Zabłędza”. Uznając potrzebę tej formy 

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

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

Szanowni Mieszkańcy 
Zabłędzy!

Z okazji kolejnego wy-
dania lokalnej gazety „Na-
sza Wieś Zabłędza” chciał-
bym podzielić się z Pań-
stwem kilkoma refleksjami.

Rok temu 20 sierpnia 
uczestniczyłem po raz drugi 
w uroczystościach dożynko-
wych w Zabłędzy. Chciał-
bym jeszcze raz podzięko-

wać organizatorom za zaproszenie, za wyjątkową atmosferę, 
liczne atrakcje i świetną zabawę. Tegoroczne święto plonów 
w Zabłędzy, jak co roku, połączone będzie z obchodami 11. 
rocznicy nadania Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II 
oraz 6. rocznicy wręczenia tej placówce sztandaru.

26 czerwca br. odbył się konkurs na stanowisko dyrek-
tora Waszej szkoły, pozytywnie zakończyła go obecna Pani 
dyrektor Maria Solarz. Chciałbym jej serdecznie podzięko-
wać za dotychczasowe 11 lat dyrektorowania i życzyć spo-
kojnej pracy na kolejną 5 - letnią kadencję.

Miło mi poinformować, że niebawem - jeszcze w tym 
roku - zakończy się budowa sali gimnastycznej przy Waszej 
szkole (planowany termin zakończenia prac był na koniec kwiet-

nia 2018 r.). Mam nadzieję, że ta sala bę-
dzie służyła nie tylko uczniom, ale też 
wszystkim mieszkańcom, stowarzy-
szeniom, (jeżeli powstaną) i chętnym do 
uprawiania różnych dyscyplin sportowych. 

Na zakończenie kilka szczegółów dotyczących budowa-
nej sali gimnastycznej:

Koszt całkowity budowy – 866.704,73 zł. Sala będzie 
wyposażona w niezbędny sprzęt sportowy: drabinki ścienne 
podwójne w ilości 5 szt., kosze do gry w koszykówkę w ilo-
ści 2 szt. składane, bramki do gry w piłkę ręczną w ilości 
2 szt. kompletne, oznakowanie boisk do gry w siatkówkę 
i piłkę ręczną, elektroniczną tablicę wyników sterowaną pi-
lotem– standard, słupki wraz z siatką wyposażoną w anten-
kę do gry w siatkówkę, piłkochwyty za bramkami z polipro-
pylenu bezwęzłowego, siatki zabezpieczające okna sali gim-
nastycznej polipropylenu bezwęzłowego, ławeczki i wiesza-
ki w szatniach dla uczniów.

Dziękuję wykonawcy, czyli firmie: Usługi Budowla-
no-Transportowe Stanisław Onak, Barbara Stanaszek Sp.j. 
z Tarnowa za bardzo szybkie tempo i wysoką jakość prac.

Do zobaczenia na dożynkach.
Adam Drogoś

Burmistrz Tuchowa

Zdjęcie: Krzysztof Jasiński
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Co roku w naszej okolicznościowej gazecie pragniemy pań-
stwu przybliżyć informacje związane z naszą miejscowością. 
Czas szybko upływa, mija kolejny rok, a my piszemy nowe kar-
ty historii naszego życia i naszej wsi.

14 sierpnia 2016 r. delegacja wsi Zabłędza wzięła udział we 
Mszy świętej w kościele parafialnym w Piotrkowicach, poświę-
cając wieniec dożynkowy.

20 sierpnia 2016 r. Zabłędza świętowała potrójną uroczy-
stość:10 rocznicę nadania imienia Jana Pawła II szkole podsta-
wowej, 5. rocznicę nadania sztandaru szkole oraz dożynki wiej-
skie – nazwane „Świętem Miodu”.

Uroczystość doniosła i jakże ważna dla naszej miejscowości. 
Tradycyjnie już od 10 lat z tej okazji organizujemy festyn dożyn-
kowy oraz wydajemy kolejny numer gazety „Nasza Wieś Zabłę-
dza”. Serdecznie dziękuję panu Krzysztofowi Jasińskiemu – re-
daktorowi naczelnemu za coroczne przygotowanie i wydanie ko-
lejnego numeru oraz pozyskiwanie sponsorów do pokrycia kosz-
tów druku. W tym roku szczególnie dużo było pracy, gdyż numer 
był obszerniejszy niż poprzednie. Dziękuję wszystkim piszącym 
artykuły. Zapraszamy mieszkańców do współredagowania gazety. 
Szczególne podziękowanie kieruję do pana Alberta Radwana za 
wspaniały artykuł o historii pszczelarstwa w Zabłędzy.

Nie byłoby naszej gazety, gdyby nie sponsorzy druku. Do 
wydania tego jubileuszowego numeru dołączyły nowe firmy 
z naszej miejscowości i regionu. Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim sponsorom gazety, firmom, których nazwy lub loga 
znajdują się w gazecie. Dziękuję współorganizatorom festynu 
za wszelką pomoc.

Z okazji jubileuszu powstał pomysł, aby wykonać pamiątko-
we kubki i wręczyć je zaproszonym gościom obecnym na festy-
nie i osobom, które przyczyniły się do organizacji naszego święta. 
Na kubku umieszczone jest pamiątkowe zdjęcie małżeństw, któ-
re corocznie w strojach ludowych uczestniczą w obsadzie wieńca 
oraz napis upamiętniający nasze święto, logo szkoły – postać Ojca 
Świętego – patrona szkoły. Bardzo serdecznie dziękuję panu Wal-
demarowi Duszy za sponsorowanie kubków, a panu Krzysztofo-
wi Jasińskiemu za wykonanie projektu. Osoby, które otrzymały 
te pamiątkowe gadżety, były zachwycone pomysłem.

Dziękuję pani Barbarze Czapli i panu Waldemarowi Du-
szy za prowadzenie festynu i ułożenie scenariusza, a panu To-
maszowi Drogosiowi za przeprowadzenie konkurencji sporto-
wych i konkursów dla dzieci i dorosłych. Dziękuję pp. Jani-
nie Halagardzie i Patrycji Chwistek za ułożone wiersze tema-
tyczne, związane ze „Świętem Miodu” i dożynkami w Zabłę-
dzy. Dziękuję dzieciom, które pięknie je recytowały, a rodzi-
com, aby swoje pociechy przygotować. Te małe pszczółki były 
uświetnieniem naszej uroczystości.

Drodzy mieszkańcy! To wasze zaangażowanie w sprawy wsi 
świadczy o wielkiej trosce o naszą miejscowość i dobrej współ-
pracy. Bardzo serdecznie za to wszystkim dziękuję.

Dziękuję wszystkim uczestnikom konkurencji sporto-
wych, a zwłaszcza sponsorom nagród, a było ich bardzo dużo: 

OKIEM RADNEJ I SOŁTYSA
„[...] Złóżmy hołd rolnikowi, że chleb jest w naszym domu.

Życzę, aby go nigdy nie zabrakło nikomu [...]”
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pp. Krzysztofowi Jasińskiemu i Waldemaro-
wi Duszy, Pizzerii Płowiecki, dyrekcji Domu 
Kultury w Tuchowie, firmie WiŚ w Tarno-
wie, pp. Albertowi Radwanowi i Januszowi 
Michałkowi – za słodkości z ula, z naszych 
zabłędzkich pasiek. Wasz odruch serca i do-
broci przeszedł nasze najskrytsze oczekiwa-
nia. Musieliśmy wymyślać nowe konkuren-
cje, gdyż tyle było zgromadzonych nagród. 
Sprawiliście państwo wielką radość dzie-
ciom, ale i starsi chętnie przyjęli słodki upo-
minek miodowy. Wszystko w tym dniu było 
z miodem związane, nawet cukierki i lizaki 
dla dzieci specjalnie przywiezione były z Lu-
belskiej Fabryki Cukierków Miodowych, 
a starsi mogli delektować się miodem pitnym 
od pana Alberta Radwana. Tak jak stwierdzi-
li zaproszeni goście, że „Zabłędza jest krainą miodem płynącą”.

Wieniec dożynkowy również tematycznie związany ze Świę-
tem Miodu – w kształcie ula z pszczołami wręczyliśmy człowie-
kowi najdłużej i najbardziej związanemu z pszczołami: panu Al-
bertowi Radwanowi – prezesowi Koła Pszczelarzy w Tuchowie. 
Dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców za przyjęcie wień-
ca i włączenie się do współorganizacji festynu oraz za podzielenie 
się swoją fachową wiedzą, przybliżającą nam rolę pszczoły w śro-
dowisku. Dziękujemy za to, że mogliśmy posmakować produk-
tów pszczelich pozyskanych przez pszczelarzy z Zabłędzy.

Wyrazy wdzięczności kieruję do małżeństw, które repre-
zentowały Zabłędzę z wieńcem dożynkowym na dożynkach pa-
rafialnych, wiejskich, gminnych i jasnogórskich w Częstocho-
wie. A byli to: pp. Lucyna i Andrzej Kępowie, Stanisława i Zbi-
gniew Halagardowie, Krystyna i Mariusz Kruczkowie, Moni-
ka i Łukasz Sadkowie, Diana i Piotr Karasiowie, Renata i Kazi-
mierz Starostkowie. Dziękuję panom woźnicom: Józefowi Iwa-
nowi i Robertowi Chwistkowi. Po przekazaniu wieńca dożyn-
kowego w imieniu mieszkańców Zabłędzy tradycyjnie bochen 
chleba przekazałam gospodarzowi gminy – panu burmistrzo-
wi Adamowi Drogosiowi. Następnie wszystkich podzieliliśmy 
chlebem z miodem. Kapela „W Kuźni u Kowala” przedstawiła 
nam obrzęd dawnych żniw i przyśpiewek z nimi związanych. 
W wieczornej zabawie przygrywał do tańca zespół „Sami Swoi”.

Dziękuję panu Łukaszowi Turajowi za przygotowanie dru-
żyn i przeprowadzenie meczy piłki siatkowej i nożnej oraz 
wspólne przygotowanie z Krzysztofem Jasińskim pamiątko-
wych proporczyków i medali dla wszystkich zawodników. Ser-
decznie dziękuję młodzieży za przygotowanie i wykoszenie bo-
iska – Szczepanowi i Arturowi Zarzyckiemu, Kamilowi Nowa-
kowi i Tomaszowi Jedlikowskiemu. Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom i gościom, którzy przybyli w tym dniu do Zabłędzy, 

aby z nami świętować. Radzie Sołeckiej składam 
szczególne podziękowania za prace przy organiza-
cji dożynek. Dzięki zaangażowaniu tak dużej licz-
by osób, ich ciekawym pomysłom można wspólnie 
zrobić coś niezwykłego dla ogółu mieszkańców.

… „Razem można więcej”...
4 września 2016 r., jak co roku, uczestniczy-

liśmy w Jasnogórskich Dożynkach w Częstocho-
wie. Z wieńcem nasza delegacja modliła się z rol-
nikami z całej Polski, dziękując za otrzymane ła-
ski i prosząc o dalsze błogosławieństwo w życiu 
i w pracy dla wszystkich mieszkańców Zabłędzy. 
W tej intencji również zamówiliśmy Mszę świę-
tą przed cudownym obrazem. Delegację naszej 
miejscowości można było zobaczyć w telewizji, 
opisywano nas w różnych czasopismach i na stro-
nach internetowych.

W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję państwu Marii 
i Stanisławowi Sajdakom za coroczny darmowy transport wień-
ców z naszej gminy na dożynki do Częstochowy.
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Oprócz festynu dożynkowego nasi mieszkańcy w ubiegłym 
roku uczestniczyli we wspaniałej wycieczce do Muszyny, piel-
grzymce do Krakowa – Łagiewnik, na zakończenie Roku Jubi-
leuszowego oraz w spotkaniu przy herbatce z miodem z panem 
Albertem Radwanem.

W roku bieżącym w maju mieszkańcy wzięli udział w wy-
cieczce do Tylicza i Krynicy. Wszystkie te wspólne inicjatywy 
spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wszyst-
kim za uczestnictwo w zwiedzaniu … „pięknych zakątków Ma-
łopolski” serdecznie dziękuję, zwłaszcza współorganizatorom 
i zapraszam do wspólnych wyjazdów, zwiedzania ciekawych 
miejsc i miłego spędzania czasu.

W 2016 roku została ukończona kompletna dokumentacja 
na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Za-
błędzy. 28 września rozpoczęły się prace przy budowie tak dłu-
go wyczekiwanej przez mieszkańców sali gimnastycznej. Obec-
nie trwają pracy przy jej wykańczaniu. Słowa wielkiej wdzięcz-
ności kieruję do pana burmistrza i jego zastępcy oraz Rady 
Miejskiej za zabezpieczenie środków finansowych na budo-
wę sali i koordynowanie prac. Mieszkańcy obawiali się, że wio-
senne rozpoczęcie prac przedłużało się ze względów pogodo-

wych, a obecnie cieszą się widokiem pięknej sali tak potrzeb-
nej we wsi. Tempo prowadzonych robót jest zadowalające i wy-
konawca sumiennie wywiązuje się z założenia, iż postara się jak 
najwcześniej zakończyć prace i oddać obiekt do użytku. Dzię-
kujemy całej gminie za przychylność i pomoc przy tak waż-
nej inwestycji dla Zabłędzy. Jak powiedział na dożynkach bur-
mistrz Adam Drogoś … „Będzie to budynek służący nie tylko 
uczniom w szkole, ale również wszystkim mieszkańcom Zabłę-
dzy”, bo taki był cel budowy.

Miło mi poinformować mieszkańców, że pan Albert Ra-
dwan otrzymał honorowe wyróżnienie – statuetkę „Melaniusz” 
za zasługi dla rozwoju Miasta i Gminy Tuchów oraz zdobył ty-
tuł ogólnopolski - „Pszczelarz Roku”. Bardzo serdecznie gratu-
lujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów.

Rada Sołecka w 2016 r. do dyspozycji miała kwotę 33 910 
zł. Na remont dróg wykorzystano kwotę 27 910 zł, zaś na od-
śnieżanie 3 380 zł (1 godzina odśnieżania 169 zł brutto). 40 500 
zł sołectwo otrzymało z Dróg Transportu Rolnego na remont 
370 mb, szer. 2, 70 m., asfaltowanie wraz z podbudową drogi 
gminnej na przysiółku Stara Wieś.

Całość prac przy tej drodze to kwota 51 372 zł.
Plan na drogi to kwota – 27 910 zł, a prace wykonane zosta-

ły za 114 838 zł. Za wszelką pomoc dziękuję wszystkim miesz-
kańcom i członkom Rady Sołeckiej.

Szczególne podziękowania za wsparcie finansowe składam 
burmistrzowi Adamowi Drogosiowi i jego zastępcy Kazimie-
rzowi Kurczabowi. Te wykorzystane środki pokazują, jak dużo 
potrzeb jest w naszej miejscowości. Sukcesywnie je realizuje-
my, lecz ciągle pojawiają się nowe. Ostatnie ulewne deszcze po-
wodują nowe zniszczenia. Dzięki pomocy gminy staramy się je 
na bieżąco usuwać, lecz nie zawsze wystarcza środków finan-
sowych, a szkód przybywa. Dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców i pomocy w ułożeniu korytek ściekowych udało się zaku-
pić większą ilość za kwotę 14 689 zł.

Serdecznie dziękuję wszystkim za te prace na rzecz popra-
wy infrastruktury naszej miejscowości. Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom, którzy dbają o wykaszanie poboczy dróg i bezin-
teresownie robią to na bieżąco.

Drodzy państwo! Dbałość o naszą małą ojczyznę to wizy-
tówka nas samych, a przekazywanie i kultywowanie tradycji 
to nasza tożsamość, więc dbajmy o Zabłędzę i przekazujmy te 
wartości naszym dzieciom.

Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania na tego-
rocznych dożynkach, a na czas żniw życzę dobrej pogody i ob-
fitych plonów.

Radna i Sołtys Zabłędzy
Ewa Michałek

Zdjęcia: Krzysztof Jasiński
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W czasie tegorocznego festynu naszej wsi Zabłędza 
chcielibyśmy w sposób szczególny uhonorować zacnych 
Jubilatów, którzy obchodzili lub będą obchodzić Złote 
Gody oraz świętują Diamentowe Gody. W zacnym gronie 
są Państwo:
 
Teresa i Józef Zborowscy (22.04.1967)  - 50 lat
Halina i Andrzej Imburscy (02.07.1966)  - 51 lat
Maria i Józef Turajowie (15.10.1965) - 52 lata
Janina i Franciszek Boguszowie (05.09.1963) - 54 lata
Helena i Alojzy Kruczkowie (05.08.1961) - 56 lat
Bronisława i Józef Krasowie (25.10.1961) - 56 lat
Janina i Kazimierz Halagardowie (23.10.1960) - 57 lat
Irena i Mieczysław Krasowie (19.10.1959) - 58 lat
Franciszka i Józef Solakowie (24.10.1959) - 58 lat
Bronisława i Franciszek Turajowie (29.04.1957) - 60 lat

Pary, które dzięki swojej niezachwianej postawie, mi-
łości i cierpliwości oraz wzajemnemu poszanowaniu do-
trzymały złożonej sobie przed ponad 50- i 60- laty przysię-
gi małżeńskiej. Pary połączyła wielka miłość, miłość na wie-
le lat, piękne uczucia, ale również wspólne trudy dnia co-
dziennego.

Wasze jubileusze uświadamiają nam, że dwoje kocha-
jących, wspierających i szanujących się ludzi, których po-
łączyło uczucie ponad 50- i 60- lat temu, wytrwało w swo-
jej miłości, jaką pielęgnowali i o jaką się troszczyli. Państwa 
postawa jest godna naśladowania, zwłaszcza wśród młode-
go pokolenia, gdyż dzisiejsze czasy niestety nie zachęcają do 
podejmowania wysiłku w walce o trwałość małżeństwa. 

Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje 
i życzenia. Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci, wielu wspól-
nych lat w zdrowiu i pomyślności, życzymy spokoju i życz-
liwości ludzkiej, a także tego, byście doczekali wspólnie ko-
lejnych pięknych jubileuszy.

Wszystkim Jubilatom dziękujemy za udostępnienie za-
chowanych zdjęć z tamtych czasów, które pokazujemy. 
Przypomnijmy sobie, jak to kiedyś było … 

Serdecznie zapraszamy Dostojnych Jubilatów wraz 
z rodzinami na festyn w dniu 19 sierpnia br. Zapraszamy 
również pary małżeńskie z mniejszym stażem małżeńskim, 
wszystkich mieszkańców naszej wsi oraz gości.

Z tej okazji mieszkanki naszej wsi Janina Halagarda 
i Patrycja Chwistek przygotowały specjalne wiersze, które 
prezentujemy i bardzo dziękujemy za nie autorkom.

Redakcja 
„Nasza Wieś Zabłędza” 

OD ZŁOTYCH DO DIAMENTOWYCH GODÓW
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los”.

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

Święty Jan Paweł II

Teresa i Józef Zborowscy (22.04.1967)Teresa i Józef Zborowscy (22.04.1967)

Halina i Andrzej Imburscy (02.07.1966)Halina i Andrzej Imburscy (02.07.1966)
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Maria i Józef Turaj (15.10.1965)

Maria i Józef Turaj (15.10.1965)

Helena i Alojzy Kruczek (05.08.1961)

Bronisława i Józef Kras (25.10.1961) Bronisława i Józef Kras (25.10.1961) 

Janina i Franciszek Bogusz (05.09.1963)

Jubileusze, jubileusze…

Drodzy Jubilaci i Szanowni goście,
Rodzina i miłość stanęły na moście.
Na scenie zwycięskiej na tym piedestale,
Jak budować życie i jak kochać stale. 
 Przyszedł do Was Pan Bóg z pewną opowieścią,
 a Wy ją tworzycie z rozsądkiem, miłością.
 Po tych samych ścieżkach, na tej samej drodze
 trzymając się razem w radości i w trwodze.
Dzisiaj już nikt nie wie, ani nie pamięta,
czy to miłość wielka, czy inna zachęta?
Nikt tego nie wiedział, nikt nie myślał o tym,
co Was w życiu czeka, co ześle wiek złoty.
 Pan Bóg Was postawił na tej życia ścieżce,
 poprowadził anioł, więc wytrwajcie jeszcze.
 Na wspólnym ołtarzu, na jednej ambonie,
 przytuleni razem przy mężu, przy żonie.
Jedno małe mgnienie, jedna mała chwila,
dopiero - dziewczyna, a już jej skroń siwa.
Dopiero dzierlatka, a już Jubilatka
Lecz to samo serce i ta sama matka.
 I ojciec kochany, spracowane dłonie -
 pamiętają młodość, w sercach nadal płonie.
 We wspólnej miłości, zdrowie niech Wam sprzyja,
 niechaj błogosławi Jezus i Maryja.

Janina Halagarda, 06.07.2017
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Irena i Mieczysław Kras (19.10.1959)

Irena i Mieczysław Kras (19.10.1959)
Janina i Kazimierz Halagarda (23.10.1960)

Janina i Kazimierz Halagarda (23.10.1960)

Franciszka i Józef Solak (24.10.1959)

Trudy i radości małżeńskiego życia

Gdy wgłębimy się w wasze wspólne lata wcześniejsze,
Dostrzeżemy rzeczy wartością ważniejsze.
Wspólnych przeszkód wiele pokonanych,
Wspólnych smutków wiele przetrwanych,
Wspólnych radości, marzeń i złości,
Wspólnych ..., a nie w samotności.
Wszystkie smutki przez dwa dzielone,
wszystkie radości przez dwa mnożone ...
Przyznacie sami,
Że czasem z czegoś trzeba było zrezygnować.
Czasem swe życie na czyjeś przyjście przygotować.

A ileż trosk w życie się wplątało,
A ileż trudu na was spadało,
A ileż wątpliwości się wkradało
Gdy ważną decyzję podjąć się musiało...
Lecz wszystko przetrwane,
Kryzysy zażegnane,
Jedną całością się staliście
Siłę i pomoc od Boga otrzymaliście.

Patrycja Chwistek, lipiec 2017
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Diamentowe gody, diamentowy skarb!

Rekord małżeńskiego pożycia padł:
świętujemy jubileusz, 60 lat!
Diamentowe gody - diamentowy skarb,
już nie liczy kalendarzy i nie znaczy dat.
 Zachwycił cię on, zachwyciła ona,
 nim się obejrzałeś - a już twoja żona.
 Zmieniły się czasy i zmienił się świat,
 do ślubu dorożką, potem mały fiat.
Potem życie biegło, niczym morska fala,
praca, dom i dzieci - a już wnuków para,
już prawnuki gwarem ten świat powitały,
serce dziadkom biło i oczy się śmiały.
 Czas przyprószył troską i posrebrzył skronie,
 czy masz za złe o to swej jedynej żonie?
 Wiek bruzdą mężowi uszlachetnił czoło,
 lecz razem jest dobrze, razem wciąż wesoło.
Takie ciepło od Was bije,
tyle dobra w sobie macie.
Dziękujemy za te chwile,
w dalszej drodze się wspierajcie.

Janina Halagarda, 06.07.2017

Bronisława i Franciszek Turaj (29.04.1957)

Bronisława i Franciszek Turaj (29.04.1957)
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Komitet Rozbudowy Szkoły w Zabłędzy 
został założony w 1996 r. 
A jako stowarzyszenie został zarejestrowany 
w 1997 r.

Należy tu jednak poinformować, że rozbudowa za-
częła się wcześniej – w 1994 r., kiedy wykonano pierwsze 
czynności z nią związane. Burmistrzem był wówczas Mi-
chał Wojtkiewicz, a piszący te słowa był radnym (1990 – 
1998). W latach 1994 – 96 opracowano dokumentację, uzy-
skano pozwolenie na wykonanie dobudówki do istniejące-
go budynku szkoły oraz sali gimnastycznej. Prace ruszyły 
w ramach czynu społecznego – w ten sposób było wyko-
nywanych wiele inwestycji, jak np. budowa szkół, dróg itp. 
W Zabłędzy wykonano drogę dojazdową, ogrodzenie od-
dzielające plac budowy od szkoły. Zamieniono działkę bu-
dowlaną prywatną, która była przyznana z działki szkolnej 
przez poprzednie władze gminy. Firma, która wygrała prze-
targ, wykonała w 1997 r. fundamenty pod dobudówkę na 
salę lekcyjną oraz pod salę gimnastyczną, osiągając tzw. stan 
zerowy. Prace te zostały wykonane, kiedy burmistrzem był 
Andrzej Słowik. 

W latach 1998 – 2000 wybudowano dwie sale lekcyj-
ne, osiągając stan surowy. Prace były wykonywane w czy-
nie społecznym przy wsparciu finansowym z budżetu gmi-
ny. Na czyn społeczny mieszkańców naszej miejscowości 
złożyły się: wpłaty pieniężne – ogółem 24 607 zł., prace in-
dywidualne na budowie – 31 dniówek, prace transportowe 
– dowóz materiału – 16 dniówek, darowizny – drewno bu-
dowlane – 12 sztuk, usługi budowlane (betoniarka, podno-
śnik) – przez 6 tygodni.

W latach 2001 – 2006 wykończono dwie sale lekcyj-
ne i oddano je do użytku w związku ze zmianą sieci szkół 
w gminie. W 2006 r. szkole nadano imię Jana Pawła II. W la-
tach 2007 – 2015 żadnych prac przy budowie sali gimna-
stycznej nie było. Opracowano jedynie nową dokumenta-
cję, bowiem poprzednia okazała się niewłaściwa. Uzyska-
no też pozwolenie na budowę. W czerwcu 2016 r. odbył 
się przetarg na budowę sali, który wygrała firma ,,ANKO’’ 
z Tarnowa i przystąpiła do prac z końcem września 2016 r.

Muszę stwierdzić, że będąc przewodniczącym Stowa-
rzyszenia Rozbudowy Szkoły w Zabłędzy (do chwili roz-
wiązania, tj. do 18.01. 2009 r.), zawsze uczestniczyłem w ze-
braniach, spotkaniach (także w następnych latach), zabie-
rałem głos, przypominałem o konieczności wznowienia 
prac i prosiłem o nie. Nie odnosiło to żadnego skutku. Do-
brze się więc stało, że prace wreszcie ruszyły. Przecież ta sala 
służyć będzie nie tylko uczniom, nie tylko młodzieży, lecz 
i dorosłym, także seniorom, bo innego obiektu, służącego 
wszystkim mieszkańcom na różne spotkania i imprezy, Za-
błędza nie ma.

Franciszek Turaj

20 lat później… 

W sierpniu 2014 r. w gazecie „Nasza Wieś Zabłędza” 
ówczesny burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś poinformo-
wał mieszkańców, że „wykonany został projekt technicz-
ny na budowę sali gimnastycznej wraz z zagospodarowa-
niem terenu i trzeba uzyskać niezbędne pozwolenia” na bu-
dowę tego obiektu. Na fotografii przedstawiona została wi-
zualizacja rozbudowy szkoły i tak długo wyczekiwanej sali 
gimnastycznej… ,,służącej nie tylko uczniom uczęszczają-
cym do tej szkoły, ale również mieszkańcom Zabłędzy” – 
jak stwierdził burmistrz. Była to bardzo radosna informa-
cja, ale emocje powoli gasły, bo przygotowania dokumen-
tacji i niezbędnych pozwoleń bardzo wydłużały się w cza-
sie. Kompletowanie dokumentacji do uzyskania pozwole-
nia na budowę trwało przez cały 2015 r. i część 2016. Za-
biegaliśmy, aby przyśpieszyć te działania licznymi pismami, 
interpelacjami, rozmowami w Urzędzie Gminy w Tucho-
wie, Starostwie Powiatowym w Tarnowie i z projektantem. 
Termin wykonania kompletnego projektu wydłużał się nie-
skończenie, aż w końcu pomoc członka Rady Sołeckiej, Li-
lianny Iwan i jej rodziny przyczyniła się do złożenia 8 grud-
nia 2015 r. wymaganej dokumentacji w Starostwie Powiato-
wym w Tarnowie w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 
Pozwolenie zostało wydane 31 marca 2016 r., przetarg ogło-
szono 7 czerwca 2016 r., który rozstrzygnięto 7 lipca 2016 
r. 14 lipca 2016 r. burmistrz Tuchowa Adam Drogoś pod-
pisał umowę na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Za-
błędzy o salę gimnastyczną” z firmą „ANKO” z Tarnowa za 
kwotę 866 704, 73 zł. Termin zakończenia budowy to kwie-
cień 2018 r. Na budowę sali gimnastycznej zaplanowane są 
środki w budżecie gminy Tuchów: w 2016 r. – 500 tys. zł, 
w 2017 r. – 300 tys. zł, a w 2018 r. – 200 tys. zł. Na festy-
nie dożynkowym burmistrz poinformował mieszkańców 
Zabłędzy, że otrzymał deklarację od wykonawcy, iż planu-
je ukończenie sali gimnastycznej na wrzesień 2017 r. W ra-
zie niepogody przyszłoroczne dożynki będą mogły odby-
wać się w pomieszczeniach nowej sali gimnastycznej – jak 
stwierdził burmistrz.

 27 września 2016 r. ruszyły pierwsze prace przy bu-
dowie sali gimnastycznej. Z informacji uzyskanych od Kie-
rownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 
Gminy Tuchów w tym roku planowane jest wykonanie sta-
nu surowego z pokryciem dachowym, natomiast instalacje 
w przyszłym roku. 

Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zabłędzy 
podzielony jest na etapy: budowa sali gimnastycznej oraz 
zagospodarowanie terenu wokół szkoły wraz z parkingiem.

Myślę, że prace nabiorą właściwego tempa, a szybkie 
roczne ukończenie budowy nie będzie tylko deklaracją wy-
konawcy, lecz stanie się rzeczywistością i olbrzymią rado-
ścią mieszkańców.

Ewa Michałek
Zdjęcia: Krzysztof Jasiński

Kurier Tuchowski Nr 10(48) Październik 2016

Wreszcie! Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy
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Fotorelacja z budowy sali gimnastycznej

27.09.2016

27.09.2016

28.09.2016

28.09.2016

23.10.2016

30.10.2016

5.11.2016

20.11.2016

03.12.2016

03.12.2016

28.05.2017

28.05.2017

25.06.2017

25.06.2017

15.07.2017

15.07.2017

03.12.2016
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X FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA 2016
Fotorelacja: Krzysztof Jasiński 
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X FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA 2016
Fotorelacja: Krzysztof Jasiński 
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Potrójne święto
W sobotę 20 sierpnia 2016 roku 

mieszkańcy Zabłędzy mieli potrójny po-
wód do świętowania i radości. Po zakoń-
czeniu prac żniwnych zorganizowano co-
roczne święto plonów – festyn, które-
go tradycja sięga 2007 roku. W tym dniu 
obchodzono 10. rocznicę nadania Szko-
le Podstawowej imienia Jana Pawła II, 
dziś świętego oraz 5. rocznicę nadania jej 
sztandaru. To duma i zaszczyt dla naszej 
lokalnej społeczności, że Szkoła Podsta-
wowa, która kształci i wychowuje młode 
pokolenie nosi imię Papieża Polaka. Poko-
lenie JP II pamięta!

Żniwa, żniwa i po żniwach… – 
dożynki czas zacząć

W nastrój świętowania wprowadzi-
ła wszystkich przybyłych na festyn Aga-
ta Czapla, która wyrecytowała wiersz pt. 
Żniwa autorstwa młodej mieszkanki Za-
błędzy – 14-letniej Patrycji Chwistek.

Żniwa
Dzisiaj żniwa,

Dzień wspaniały,
Wszystkie zboża już dojrzały.
Kombajn kosi pięknie zboże,

Tata trochę mu pomoże.
Kombajn duży jest zielony,

A w nim pan Zbyszek zadowolony,

Na upale kosi zboże,
Wszystkim zawsze w tym pomoże.

Pole jest już wykoszone,
Zboże także przywiezione,
Tata traktor już wyłączył,

A cudowny dzień się skończył.

Dzisiaj kombajn to wygoda, dawniej 
żniwiarzami byli gospodarz, który kosą 
kosił zboże, no i gospodyni, która pokos 
odbierała i powrósłem go wiązała. Potem 
snopy w kopki ustawili…, na dożynkach 
była tego „rekonstrukcja” w wykonaniu 
kapeli „W Kuźni u Kowala” z Kowalowej.

Mieszkańcy Zabłędzy w tym roku 
jak pszczółki pracowali, gdy dożynki wiej-
skie przygotowywali. Bo gdy sierpień nad-
chodzi, to już jest wiadomo, że święto plo-
nów czas organizować na nowo. W kolej-
nym wierszu Patrycja Chwistek dożynko-
we przygotowania opisała, a Natalia Zieliń-
ska pięknie go wyrecytowała:

Dożynki
Od samego rana

Toczą się przygotowania!
Tata biega za wstążkami,

Pan Iwan biegnie z kantarami,
Zgubił lejca gdzieś po drodze,
Załamany dyszy w drodze!
A tu konie już czyszczone, 
Stoją piękne, wypachnione.
A ja wszystko obserwuję,
Już pomysły takie snuję!

I przerywa mi wołanie:
,, Chodź tu szybko na śniadanie!’’

Gdy połknęłam ledwo bułkę,
Słyszę już stukanie w rurkę!

No to lecę bez przebrania,
W ręce niosę buty z prania,

Już coś tata kombinuje,
Z panem Józkiem wóz szykuje!

Wóz już stoi ozdobiony,
Ale przy nim brak jest koni!
Już za chwilę widać konie,

Karina po lewej,
A Inka po prawej stronie,

Stoją obie wystrojone!
Teraz wszystko jest gotowe,
Kapelusze już na głowie,
Tata siada za woźnicę,
No i łapie w ręce lice,

A ja siedzę roześmiana,
Koło taty i pana Iwana.

Uwijali się młodzi i starsi, by zapew-
nić jak najwięcej podczas dożynek atrakcji. 
Na początek przygrywała kapela „W Kuź-
ni u Kowala”. Przybyłych gości, pośród któ-
rych byli m.in. przedstawiciele samorzą-
du lokalnego oraz wszystkich uczestników 
powitała Ewa Michałek – sołtys wsi i radna 
Rady Miejskiej w Tuchowie. Odprawiono 
ceremoniał dożynkowy, ośpiewano wieniec 
pięknie wykonany w kształcie ula pszczele-
go z plastrem miodu i pszczołami.

W ZABŁĘDZY ROCZNICOWO, 
Z MIODEM I PSZCZOŁAMI
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Chleba, miodu i poezji w Zabłędzy dostatek
Chleba, miodu i wierszy na dożyn-

kach było dostatek. W ostatnich latach po-
ezja jak płody rolne płodnie w Zabłędzy 
powstaje, a jej autorami są już wspomnia-
ne i cytowane dwie panie: dobrze wszyst-
kim znana – Janina Halagarda oraz mło-
dziutka debiutantka – Patrycja Chwistek. 

Zgodnie z zeszłoroczną zapowie-
dzią w tym roku na dożynkach wiejskich 
w Zabłędzy nie mogło zabraknąć chleba 
i miodu. Sołtys wsi – Ewa Michałek prze-
kazała bochen chleba gospodarzowi gmi-
ny – burmistrzowi Adamowi Drogosiowi, 
po czym wraz z przedstawicielami Rady 
Sołeckiej dzielili się nim oraz miodem ze 
wszystkimi uczestnikami tej uroczystości. 
Janina Halagarda poprowadziła z dzieć-
mi zabawę z wierszem pt. Słodkiego, miłe-
go życia. Dzieci były przebrane za pszczół-
ki, miały żółte skrzydełka i czułki. Jedna 
z nich – Oliwia Kępa, pięknie wystrojona 
tak recytowała o pszczołach:

Pszczoły 
Chodzą pszczoły po kwiatuszkach,
Pszczela miłość lśni w serduszkach,

Nikt do pszczoły nie podskoczy,
Bo mu żądło wbije w oczy!
Małe pszczółki i królowa,
To kompania zawodowa,

Ma swój ul i swoje sprawy,
Nic nie robi dla zabawy!
Żądła ostre, dwa kolory,
Jeszcze tylko ich humory,

Tylko w pszczołach jest nadzieja,
Bez nich zniknie cała Ziemia.

Patrycja Chwistek (14 lat)

W tym radosnym świętowaniu wziął 
udział Albert Radwan – mieszkaniec Za-
błędzy, a zarazem przedstawiciel społecz-
ności pszczelarskiej, przewodniczący Koła 
Pszczelarzy w Tuchowie i właściciel zna-
nej pasieki, który interesująco opowiadał 
o pszczołach, miodzie i przybliżał tajniki 
szlachetnego rzemiosła zwanego pszczelar-
stwem. To właśnie jemu w tym roku został 
przekazany wieniec dożynkowy, a Patrycja 
Chwistek napisała dla niego wiersz, który 
wyrecytował Hubert Sadko.

Pan Prezes
Mamy we wsi tu sąsiada,

Co o pszczołach dużo gada,
Pyszny miodzik nam szykuje,
Wszystkich nas nim zaskakuje.

To pan Albert jest Prezesem,
Jego miodzik jest biznesem.
Ma swe pszczoły no i ule,

Wszystkim jego miód smakuje.
Z góry mu dziś dziękujemy,

Że wyroby jego jemy.

Pszczoły, pszczoły, ach te pszczoły… 
pyszny, słodki robią miód, lecz gdy żą-
dłem ukłują człowieka, marna z nich wte-
dy pociecha… Janina Halagarda „Przygo-
dę Adasia” z pszczołą opisała, a publicz-
ność wiersz ten w wykonaniu Tymoteusza 
Marcinka uważnie wysłuchała.

Na dziesiąty festyn 
„Jeden z dziesięciu” i nie tylko…

Podczas festynu przeprowadzono 
liczne zabawy i konkursy dla dzieci i nieco 
starszych, konkurencje sportowe i spraw-

nościowe m.in. przeciąganie liny, bieg 
w worku i rzut wałkiem do makiety. Du-
żym zainteresowaniem cieszył się konkurs 
„Jeden z dziesięciu”, w którym uczestnicy 
musieli wykazać się wiedzą na temat św. 
Jana Pawła II, pszczelarstwa i sportu. Naj-
lepszym okazał się Kacper Kawa z Kar-
wodrzy, choć do końca konkursu wyjąt-
kową wiedzą wykazał się burmistrz Tu-
chowa Adam Drogoś, zajmując II miejsce. 
Konkurs na „Rówieśnika Festynu” wy-
grała Katarzyna Kurnyta z Zabłędzy, któ-
ra w sierpniu tego roku ukończyła 10 lat.

Na zakończenie sołtys wsi Ewa Mi-
chałek w imieniu Rady Sołeckiej podzię-
kowała wszystkim, którzy zaangażowa-
li się w przygotowanie, zorganizowanie 
i przeprowadzenie festynu. 

Nagrody i upominki dla wszystkich 
zwycięzców oraz biorących udział w kon-
kursach i konkurencjach sportowych 
ufundowali: Pasieka Radwan, Pasieka Mi-
chałków, Dom Kultury w Tuchowie, Piz-
zeria „CZARDASZ”, Firma WiS z Tarno-
wa, Waldemar Dusza i Krzysztof Jasiński. 

Oby nigdy w naszej wiosce nie zabra-
kło chleba, miodu i poezji z serca się wy-
rywającej. Zabłędza, jak w wierszu, niech 
miodem płynie, bez zazdrości i zawzięto-
ści, lecz ze zgody, dobroci ludzkiej i życz-
liwości niechaj słynie. I byśmy się za rok 
na festynie wszyscy spotkali.

Opracowano na podstawie relacji 
mieszkańców, MK

Zdjęcia: Krzysztof Jasiński
Kurier Tuchowski Nr 8(46) Sierpień 2016
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20 sierpnia 2016 uroczystości roz-
poczęły się turniejem piłki nożnej na 
dolnym boisku. Do rywalizacji przy-
stąpiły 4 drużyny, 2 młodzieżowe oraz 
2 amatorskie. Turniej rozpoczął się 
o godzinie 13:00. Rozegrano 2 me-
cze 2 x 25 min. Pierwszy mecz roze-
grały drużyny młodzieżowe z Zabłę-
dzy oraz Karwodrzy. Po bardzo zacię-
tym pojedynku po golu w ostatniej mi-
nucie zwyciężyła drużyna z Zabłędzy 
4:3. Najlepszym zawodnikiem okazał 
się Bartłomiej Czapla, który popisał się 
hat-trickiem.

Drugi mecz rozegrały drużyny 
amatorskie z Zabłędzy i Karwodrzy. 
Wynik ostateczny 3: 1 dla miejsco-
wych. Najlepszym zawodnikiem wy-
brany został Adrian Czapla, który wy-
bronił parę trudnych piłek. Pojedynki 
piłkarskie sędziował Łukasz Turaj.

Drużyna młodzieżowa Za-
błędza: Solarz Aleksander, Zarzyc-
ki Szczepan, Mokrzycki Adam, Czapla 
Bartłomiej, Jedlikowski Tomasz,  No-
wak Kamil i Komendacki  Dominik.

Drużyna młodzieżowa Karwo-
drza: Piątek Artur, Łabno Paweł, Kępa 
Konrad, Serwin Jakub, Galus Adrian, 
Gawryał Dominik, Iwaniec Dawid, 
Piątek Gabriela i Jasiński Karol.

Drużyna amatorska Zabłędzy: 
Słomski Artur, Marcinek Łukasz, Lis 
Grzegorz, Michałek Zbigniew, Czapla 
Bartłomiej, Czapla Adrian, Michałek 
Artur, Rusnak Szymon.

Drużyna Karwodrzy: Iwa-
niec Wojciech, Strojny Jerzy, Janura 
Krzysztof, Skrzek Marcin, Szeląg Kry-
stian, Dziga Waldemar, Solarz Tadeusz.

Nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju czuwała sołtys i radna naszej 
wsi Ewa Michałek. Wszyscy zawodni-
cy uczestniczący w zawodach otrzy-
mali pamiątkowe medale i propor-
czyki za uczestnictwo. Medale i pro-
porczyki przygotowali i sponsorowali 

Krzysztof Jasiński i Łukasz Turaj.
Szczególne podziękowania kieru-

ję do radnej i sołtys oraz Rady Sołec-
kiej za zaangażowanie w przygotowa-
niu boiska na turniej oraz zakup paliwa 
do kosiarki, a Krzysztofowi Jasińskie-
mu za ufundowanie wody mineralnej.

Bardzo dziękuję naszej miejsco-
wej młodzieży za zaangażowanie w 
przygotowaniu boiska, pięknym wy-
koszeniu własnym sprzętem, pomalo-
waniu bramek oraz pomocy w malo-
waniu linii boiska piłkarskiego. Szcze-
pan Zarzycki, Kamil Nowak, Tomasz 
Jedlikowski wykonywali te prace 
przez dwa dni.

Dziękuję również Klubowi MKS 
Tuchovia za wypożyczenie sprzętu do 
malowania linii.

Łukasz Turaj
Zdjęcia: Krzysztof Jasiński

NA SPORTOWO – FESTYN WSI ZABŁĘDZA 2016

W ramach 10.jubileuszowego fe-
stynu wsi Zabłędza 18 sierpnia 2016 
roku odbył się II Turniej Piłki Siatko-
wej na boisku przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II. Wzięły w nim udział 
drużyna Stowarzyszenia ,,Nasza Za-

błędza’’ i dwie drużyny złożone z mło-
dzieży ponadgimnazjalnej i młodszej. 
Wyniki przedstawiały się następująco: I 
miejsce - młodzież ponadgimnazjalna, 
II miejsce - stowarzyszenie, III miej-
sce - młodzież gimnazjalna. Drużyny 

zostały 
nagro-
d z o n e 
pamiątkowymi dyplomami i słodko-
ściami ufundowanymi przez Radę So-
łecką, za co serdecznie dziękuję.

Teresa Bryg
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Miło jest poinformować, że trzeci mieszkaniec naszej 
wsi został uhonorowany statuetką „Melaniusz”. Jest 
nim Albert Radwan, który otrzymał to wyróżnienie 19 
stycznia br. w tuchowskim Domu Kultury podczas spo-
tkania noworocznego połączonego z wręczeniem ho-
norowych wyróżnień statuetką „Melaniusz”. 

Przypomnijmy, że takie wyróżnienie statuetką „Mela-
niusz” otrzymał w 2010 roku Franciszek Turaj oraz w 2011 
roku Krzysztof Jasiński.

Albert Radwan
… za wieloletnie działania proekologiczne, w szczegól-
ności za propagowanie idei pszczelarstwa.

Pan Albert Radwan, mieszkaniec Zabłędzy, jest od 50 lat 
pszczelarzem, a więc propagatorem idei ochrony przyrody. To 
jeden z najbardziej znanych pszczelarzy nie tylko w Tucho-
wie czy w gminie, ale także na Pogórzu Ciężkowickim, któ-
rego działalność daleko poza ich granice wykracza i jest zna-
na w kraju. 50 lat temu zaczynał od jednego ula, obecnie ma 
blisko 300 rodzin pszczelich, zlokalizowanych na 13 stanowi-
skach. Jego pasieka w Karwodrzy została uznana przez Pogór-
ski Związek Pszczelarzy za najlepszą w regionie. Była wizyto-
wana przez pszczelarzy z kraju oraz Czech, Niemiec, Bułga-

rii, Francji i Danii, w tym przez prezydenta Apimondii, czy-
li międzynarodowej organizacji związków pszczelarskich. Ma 
tytuł mistrza w zawodzie pszczelarza, jest rzeczoznawcą cho-
rób pszczelich, uczestnikiem wielu konferencji naukowych 
w kraju i za granicą. Zwiedził liczne pasieki w Polsce oraz 
w Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji, na Słowacji, Ukra-
inie i Litwie. Obecnie jest prezesem Koła Pszczelarzy w Tu-
chowie, w przeszłości był prezesem Wojewódzkiego Związ-
ku oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Pszczelarskiego w Warszawie. Swoją rozległą wiedzę prze-
kazuje innym poprzez liczne publikacje w fachowym, o za-
sięgu ogólnopolskim miesięczniku „Pszczelarstwo”, ale tak-
że w „Tuchowskich Wieściach”, „Tarnowskich Azotach”, w ty-
godniku „Miasto i Ludzie”. Wielokrotnie występował w pro-
gramach telewizyjnych i radiowych. Jest autorem broszury 
„Historia związków pszczelarskich ziemi tarnowskiej”. Pro-
wadzi wykłady na szkoleniach, w tym na kursach mistrzow-
skich; wielokrotnie był egzaminatorem w komisjach na tytuł 
mistrza w zawodzie pszczelarza. Był jednym z organizatorów 
Ogólnopolskiego Zjazdu Pszczelarzy Zawodowych, który od-
był się w 2006 r. w Tuchowie. Wraz z Domem Kultury i Urzę-
dem Miejskim w Tuchowie organizuje od lat w swoich pa-
siekach pikniki pszczelarskie. W szkołach wygłasza pogadan-
ki dla uczniów, kształtując ich wrażliwość ekologiczną i pro-
pagując ideę ochrony przyrody. Jest znany szeroko poza grani-
cami gminy i regionu.

Drugim, obok pszczelarstwa, obszarem zainteresowa-
nia pana Alberta Radwana jest ornitologia. Jest członkiem 
Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego w Krakowie. 
Uczestniczył w opracowaniu dwóch atlasów – „Atlasu ptaków 
lęgowych Małopolski” oraz „Atlasu ptaków zimujących Mało-
polski”. O ptakach występujących w naszej gminie i na Pogó-
rzu opublikował cykl artykułów w „Tuchowskich Wieściach”.

Za swoją działalność otrzymał liczne odznaczenia, w tym 
Złoty Krzyż Zasługi, odznaczenia pszczelarskie – Medal 
Dzierżona oraz najwyższe odznaczenie Polskiego Związku 
Pszczelarskiego – statuetkę Księdza Doktora Jana Dzierżona.

Jego działalność, w szerokim rozumieniu, zmierza do 
uwrażliwienia społeczeństwa na zagrożenia przyrody, na ko-
nieczność działań proekologicznych. Bo dla niego pszczelar-
stwo to nie tylko pasja. To sposób na życie i… przeżycie.

Krzysztof Jasiński
Zdjęcie: Wiktor Chrzanowski 

ZABŁĘDZANIN LAUREATEM „MELANIUSZ 2016”
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29 stycznia br. w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy 
zostało zorganizowane przez radną 
i sołtys Ewę Michałek i Radę Sołec-
ką spotkanie z mieszkańcem naszej 
wsi Albertem Radwanem, ekspertem 
w dziedzinie pszczelarstwa.

Na początku spotkania radna 
i sołtys Ewa Michałek wraz z Radą 
Sołecką i mieszkańcami wsi Za-
błędza złożyli serdeczne gratula-
cje Albertowi Radwanowi z oka-
zji wręczenia honorowego wy-
różnienia – statuetki „MELA-
NIUSZ 2016”. Na wykład połą-
czony z prezentacją multimedialną 
i degustacją produktów pszczelich 
przybyli zainteresowani. Prelegent 
okazał się człowiekiem o ogrom-
nej wiedzy na temat miodu. Przez 
blisko dwie godziny wykładu 
przekazał wszystkie najważniejsze 
informacje dotyczące jego zalet, 
właściwości i wpływu na ludzki 
organizm. Jeśli przyszedł na spo-
tkanie ktoś, jeszcze nieprzekonany, 
dlaczego warto spożywać miód, to 
po spotkaniu takich osób już nie 
było. Każdy z obecnych mógł po-
znać smak doskonałych miodów, 
a przy okazji porozmawiać z czło-
wiekiem, który o miodzie wie nie-
mal wszystko.

Krzysztof Jasiński
Zdjęcia: Krzysztof Jasiński

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
ogłosiło wyniki rywalizacji o tytuł „Pszczela-
rza Roku 2016”. W spotkaniu uczestniczyli mi-
nister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz sta-
nu Ewa Lech.

Wręczenie nagród odbyło się podczas konferen-
cji naukowej poświęconej pszczelarstwu pt. „Wpływ 
pszczół na środowisko i środowiska na pszczoły”, 
zorganizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie oraz Fundację Edukacji Eko-
nomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Organizatorzy podkreślali, że konkurs cieszy się 
dużą popularnością. Oceniane są całe pasieki, a tak-
że w oddzielnych kategoriach produkowane przez nie 

gatunki miodu. W tegorocznej edycji laure-
atem Grand Prix konkursu „Pszczelarz Roku 
2016” został ALBERT RADWAN z Zabłę-
dzy, a miód spadziowy z pasieki rodziny Ra-
dwanów zdobył pierwsze miejsce.

Konkurs „Pszczelarz Roku” organizo-
wany jest we współpracy z ogólnopolski-
mi związkami i stowarzyszeniami pszczela-
rzy. Patronat honorowy sprawują: Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny In-
spektor Jakości Handlowej Artykułów Rol-
no-Spożywczych. Konkurs kierowany jest 
do pszczelarzy z terenu całej Polski, a uczest-
nikami mogą być pszczelarze: osoby fizycz-
ne, organizacje formalne i nieformalne, firmy 
i spółdzielnie. Udział w konkursie jest bez-
płatny. Kandydatów zgłaszają związki i orga-

nizacje pszczelarzy. Kolejna edycja rozpocznie się jeszcze w tym 
roku. Warto dodać, że Albert Radwan w tym roku wyróżniony 
został w Tuchowie statuetką „Melaniusz” za wieloletnie dzia-
łania proekologiczne, w szczególności za propagowanie idei 
pszczelarstwa.

Serdecznie gratulujemy!
www.tuchow.pl

Zdjęcia: Polski Związek Pszczelarski

MIÓD I JEGO WALORY ZDROWOTNE

ALBERT RADWAN PSZCZELARZEM ROKU 2016!
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Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego w Krakowie zor-
ganizował konkurs fotograficzny, po-
przez który chciał pokazać to, czym 
najpiękniejszym może się pochwalić 
nasz region - małopolską przyrodę, za-
pierające dech w piersiach krajobrazy, 
tradycję i folklor. Miejsca w regionie, 
które zachwycają i inspirują. Małopol-
skę, która jest częścią nas samych, za-
trzymaną w biegu chwilą, indywidual-
nym zachwytem…

Do współtworzenia tego przedsię-
wzięcia zaproszono wszystkich chęt-
nych. Zachęcono, by przejrzeć rodzin-
ne albumy albo sięgnąć po aparat foto-
graficzny i zrobić jakieś swoje zdjęcie. 
Jakieś, bo nie było żadnych sztywnych 
wytycznych i narzucających ogranicze-
nia schematów. Bo Małopolska to tak 
wiele znaczy. Spośród nadesłanych pro-
pozycji wybrane zostały zdjęcia, które 
stworzyły wyjątkowy album. Oprócz 
kolekcji niepowtarzalnych spojrzeń na 
Małopolskę, zaprezentowano także naj-
lepsze – autorów zdjęć. Album ten jest 
wizytówką największych i najbardziej 
prestiżowych wydarzeń promocyjnych 
województwa małopolskiego.

I właśnie w tym konkursie wzię-
ła udział młoda mieszkanka Zabłę-
dzy Marzena Sikora. Obecnie jest na 
ostatnim semestrze studiów inżynier-

skich (4 rok inżynierii materiałowej na 
PWSZ w Tarnowie). Teraz pisze pra-
cę dyplomową. Jednocześnie pracuje, 
żeby, jak to się mówi, „dorobić sobie” 
jako studentka.

- Moją pasją są górskie wędrówki. 
Podczas jednego z pobytów w Tatrach spadł 
akurat pierwszy w sezonie śnieg. Było to 
dokładnie 24 września 2014 roku. Po wej-
ściu na szczyt byłam po prostu zahipnoty-
zowana widokiem znaków górskich, któ-
re są widoczne na załączanej fotografii. 
W kwietniu tego roku Urząd Marszał-

kowski Wojewódz-
twa Małopolskiego 
na fanpage „Mało-
polska” na Facebo-
oku ogłosił konkurs 
fotograficzny, któ-
rego celem było po-
kazanie najpięk-
niejszych zakątków 

naszego regionu. Decyzja o wysłaniu mo-
ich zdjęć była bardzo spontaniczna. Po pro-
stu chciałam spróbować swoich sił. Ku mo-
jemu zaskoczeniu zdjęcie mojego autorstwa 
zostało wyróżnione w tym konkursie. By-
łam mocno tym zaskoczona, gdyż po ogło-
szeniu wyników okazało się, że jestem jed-
ną z nielicznych osób, które zostały wyróż-
nione w tym konkursie, a fotografią zajmu-
ją się jeszcze amatorsko. Nie kryłam swej 
radości. Teraz fotografia stała się naprawdę 
moją pasją. A moje zdjęcia można zobaczyć 
też na profilu „Mazury Cud Natury - The 
Wonder Of Nature” na Facebooku.

Prezentujemy poniżej zdjęcie Ma-
rzeny Sikory, które znalazło się w al-
bumie promującym Małopolskę oraz 
zdjęcie laureatki w górach. Laureatce 
Marzenie Sikorze gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

 Krzysztof Jasiński
Zdjęcia: Marzena Sikora

Mieszkanka Zabłędzy laureatką Konkursu Fotograficznego!

Promuje Małopolskę!

Marzena Sikora w górach

Zdjęcie konkursowe Marzeny Sikora

Tomasz Drogoś
33-170 Tuchów

ul. Sobieskiego 7
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Po raz kolejny jako dzielnico-
wy mam przyjemność zamieścić 
kilka słów w roczniku „Nasza Wieś 
Zabłędza”. 

Tradycyjnie na początku ocena sta-
nu bezpieczeństwa na terenie miejsco-
wości Zabłędza. W 2016 roku we wsi 
Zabłędza policjanci z Komisariatu Po-
licji w Tuchowie podjęli 48 interwen-
cji. Na całym terenie działania nasze-
go komisariatu, tj. gminy Tuchów, Ry-
glice i Szerzyny tych interwencji było 
ponad 1500. Także interwencje z miej-
scowości Zabłędza stanowią mały pro-
cent wszystkich działań. Jednakże od-
notowano ich wzrost na terenie Zabłę-
dzy, gdyż w poprzednich latach było 
ich odpowiednio: 2015 -36, 2014 – 24, 
2013 - 27. Nie odnotowano zdarzeń 
o charakterze przestępczym.

Tak więc stan bezpieczeństwa we 
wsi z uwagi na brak zdarzeń przestęp-
czych należy określić jako bardzo dobry 
pomimo odnotowania wzrostu inter-
wencji w stosunku do poprzednich lat. 
Część interwencji spowodowana jest 
zdarzeniami na drodze W-997.

Przez Zabłędzę prowadzi 
droga kategorii wojewódzkiej 
oznaczona numerem W-997. 
W ciągu ostatniego roku na tej 
drodze na odcinku od Grom-
nika do Tarnowa odnotowano 
dużo zdarzeń drogowych. Nie-
stety, kilka osób poniosło śmierć 
na tej drodze. Dlatego ponow-
nie chcę przypomnieć państwu 
zasady korzystania z drogi, aby-
śmy mogli czuć się na niej bez-
piecznie. W przypadku nie sto-
sowania się do przepisów ru-
chu drogowego możemy zo-
stać ukarani mandatem kar-
nym. Najbardziej newralgicz-
nym punktem jest przejście dla 
pieszych przy Szkole Podstawo-

wej w Zabłędzy. Dlatego przy-
pominam pieszym, że podczas 
przechodzenia przez jezdnię są 
zobowiązani korzystać z tego 
przejścia dla pieszych. Nato-
miast, gdy idziemy wzdłuż dro-
gi, zobowiązani jesteśmy korzy-
stać z chodnika. Kiedy on jest 
niedostępny, chodzimy po po-
boczu z lewej strony. Osobom 
pieszym przypominam o prze-
pisie, który nakazuje po zmroku uży-
wania elementów odblaskowych na te-
renach niezabudowanych. 

W komisariacie mamy dużo pracy 
związanej z wykroczeniami popełnia-
nymi przez użytkowników samocho-
dów. A dokładnie chodzi o parkowanie 
zgodnie z przepisami. Mieszkańcy Za-
błędzy często podróżują do sąsiedniego 
Tuchowa. Stąd przypominam kierow-

com, aby przed pozostawieniem 
samochodu patrzyli na znaki dro-
gowe, gdyż po powrocie mogą zo-
baczyć na przedniej szybie wycie-
raczki wezwanie, które to ostatecz-
nie może zakończyć się mandatem 
karnym. Najwięcej nieprawidło-
wo zaparkowanych samochodów 
policjanci zastają na ul. Jana Paw-
ła II, ul. Sobieskiego, ul. Szpital-
nej oraz ul. Mickiewicza. W tam-

tych miejscach stoją znaki „B-36”, któ-
re mówią nam, iż obowiązuje tam zakaz 
zatrzymywania się.

Z końcem 2016 roku ruszyła Kra-
jowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
(KMZB). Możemy z niej skorzystać 

za pośrednictwem Internetu. Gdy wej-
dziemy na KMZB, pojawi się mapa Pol-
ski. Działa ona w ten sposób, że może-
my sobie przybliżyć miejsce, gdzie jako 
mieszkańcy widzimy jakiś problem. 
I właśnie na mapie możemy zaznaczyć 
jeden z wybranych problemów, np. 
gromadzenie się młodzieży, spożywa-
nie alkoholu, wypalanie traw, przekro-
czenie prędkości dozwolonej na drodze 
itp. Opcji do zaznaczenia jest ponad 20. 
Gdy zaznaczymy nasze zgłoszenie, po-
licja musi je zweryfikować.

Osoby, które chcą nawiązać kon-
takt ze mną, mogą dzwonić na służbo-
wy numer telefonu 604-869-259 lub 
też nawiązać kontakt mailowy krzysz-
tof.tuman@tarnow.policja.gov.pl. Jed-
nakże w przypadku potrzeby inter-
wencji policji proszę dzwonić pod nu-
mer alarmowy 997 lub 112.

Młodszy aspirant Krzysztof Tuman
Dzielnicowy Ogniwa ds. Prewencji

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

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

Zdjęcie: Krzysztof Jasiński

Ocena stanu porządku publicznego 
na terenie miejscowości Zabłędza
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Jest czas zaczynania i czas kończenia… 26 sierpnia 2016 
r. na zebraniu Stowarzyszenia ,,Nasza Zabłędza’’ podjęto jed-
nogłośnie Uchwałę nr 3/2016 w sprawie likwidacji stowarzy-
szenia. Ustalono również, iż komisją likwidacyjną zostanie do-
tychczasowy zarząd, który wyraził na to zgodę. Członkowie 
stowarzyszenia zadecydowali, iż majątek Stowarzyszenia ,,Na-
sza Zabłędza’’ zostanie przekazany na rzecz Szkoły Podstawo-
wej w Zabłędzy. Za zgromadzone na koncie pieniądze – 313,00 
zł, po odliczeniu kosztów procesu likwidacji, za kwotę 234, 
26 zł zakupiono do szkoły talerze płaskie - 32 sztuki, sztućce 
- 72 sztuki. Kolejnym etapem w procesie likwidacji było po-
danie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu proce-
su likwidacji. Na walnym zebraniu stowarzyszenia, które od-
było się 28 grudnia 2016 r., podjęto jednogłośnie Uchwałę nr 
7/2016 w sprawie podjęcia decyzji o zakończeniu procesu li-
kwidacji Stowarzyszenia ,,Nasza Zabłędza’’. Uprawomocnie-
nie wyrejestrowania stowarzyszenia miało miejsce w dniu 2 lu-
tego 2107 r., natomiast 16 marca 2017 r. informacja ta została 
wpisana do KRS.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia ,,Nasza Zabłędza’’ 
odbyło się 21 marca 2013 roku, a w dniu 23 maja zostało wpisa-
ne do Krajowego Rejestru Sądowego. Przez cały okres swojego 
istnienia stowarzyszenie podejmowało różnego rodzaju działa-
nia o charakterze integracyjnym, patriotycznym, kulturalnym, 
turystyczno-sportowym. Realizowano projekty, na które pozy-
skiwano środki zewnętrzne. Działalność stowarzyszenia opar-
ta była na pracy społecznej członków, którzy angażowali swój 
wolny czas, działając bezinteresownie, za co wszystkim bardzo 
dziękuję. Dziękuję także mieszkańcom Zabłędzy i okolicznych 
miejscowości, którzy odpowiadali na nasze propozycje, biorąc 
udział w organizowanych przez nas przedsięwzięciach. Stowa-
rzyszenie ,,Nasza Zabłędza’’ swoim istnieniem i działaniem za-
pisało kolejne karty w historii naszej miejscowości. Mam na-
dzieję, że były to karty będące powodem do dumy dla Zabłędzy 
i inspiracją dla wszystkich, którzy chcą pracować na rzecz lo-
kalnego środowiska.

Teresa Bryg

Wśród mieszkańców i sympa-
tyków wsi zrodził sie pomysł, aby 
w niedzielę 9 października 2016 
roku wyruszyć w kierunku źródeł 
leczniczej Muszynianki i pięknych 
ogrodów. 

Ładna jesienna pogoda pozwoli-
ła zorganizować autokarową wyciecz-
kę do Muszyny dla mieszkańców Za-
błędzy i okolicy. Wyjazd cieszył się tak 
dużym zainteresowaniem, iż planowa-
ny mały bus musieliśmy zamienić na 
największy autobus, liczący 59 miejsc.

Wycieczkę rozpoczęliśmy Mszą 
św. w kościele św. Józefa Oblubień-
ca NMP przy pięknych Muszyńskich 
Ogrodach Biblijnych, które zwiedza-
liśmy z przewodnikiem. Są one miej-
scem szczególnego spotkania Boga 
z człowiekiem i człowieka z Bogiem 
w Jego słowie, biblijnych obrazach 
i roślinności. Kolejnym etapem wy-
cieczki były Ogrody Sensoryczne na 
Zapopradziu w Muszynie. To wspa-
niałe miejsce na aktywny wypoczynek 
i spacery. Uwagę zwiedzającego przy-

ciągają różnorodne rośliny, strumyki 
oraz mała architektura. Można poćwi-
czyć na siłowniach na wolnym powie-
trzu oraz podziwiać piękno krajobrazu 
z wieży widokowej.

Ponadto cudna okolica z górskimi 
widokami i wstęgą Popradu sprawia, że 
nawet całodzienny pobyt mija tu nie-
zauważalnie, pozostawiając niezatar-
te wspomnienia odczuwane wszystki-
mi zmysłami. Tu usłyszeliśmy ciekawe 
informacje od przewodnika. Z ogro-
dów nasza wycieczka udała się do po-

bliskiego Powroź-
nika, gdzie zwie-
dziliśmy parafial-
ną greckokatolicką 
cerkiew św. Jakuba 
Młodszego (obec-
nie kościół para-
fialny rzymskoka-
tolicki). Zbudo-
wana ona została 
w 1600 r., jest więc 
najstarszą cerkwią 
w polskich Karpa-
tach. Obiekt został 
wpisany na Listę 
Światowego Dzie-
dzictwa Kulturo-
wego i Natural-
nego UNESCO. 
W czasie godzinnej 
przerwy organiza-
torzy zaprosili nas 
na smaczny obiad 
z deserem. Kolej-

Stowarzyszenie ,,Nasza Zabłędza’’

Zabłędza się bawi... i poznaje piękne zakątki Małopolski
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nym etapem zwiedzania było Muzeum 
Regionalne „Państwa Muszyńskiego”. 
Następnie spacerkiem przeszliśmy do 
ruin zamku na Baszcie, z którym wią-
żą się ciekawe historie. Ostatnim eta-
pem zwiedzania był rynek w Muszy-
nie, gdzie m.in. w Pijalni Milusia de-
gustowaliśmy wodę mineralną.

Dziękuję mieszkańcom Zabłędzy 
i okolicy za wspólne podróżowanie, 

muzykowanie i mile spędzony czas, 
licząc na kolejne ciekawe pomysły 
i równie duże zainteresowanie. Szcze-
gólne podziękowania kieruję w stronę 
biura podróży „Krystyna” oraz Krysty-
ny Kamykowskiej za współorganiza-
cję oraz jej udział w wycieczce. Słowa 
wdzięczności pragnę skierować rów-
nież do mojej córki Pauliny, Krzysztofa 
Jasińskiego i Waldemara Duszy za po-

moc w organizacji wycieczki. Razem 
można więcej... 

Serdecznie wszystkim dziękuję.

Ewa Michałek
Zdjęcia: Krzysztof Jasiński

Kurier Tuchowski Nr 10(48) 
Październik 2016

Pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II  
„Nie lękajcie się!” w Krakowie - Łagiewnikach

Od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. trwał w Kościele katolickim Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia Bożego. Ogłosił go Ojciec Święty Franciszek.

W 2016 roku minęła 10. rocznica nadania Szkole Pod-
stawowej w Zabłędzy imienia Jana Pawła II. Na zakończe-
nie ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka Roku Mi-
łosierdzia Bożego z tej okazji biuro podróży „KRYSTYNA” 
w Tuchowie wraz z sołectwem Zabłędza zorganizowało 11 
listopada 2016 roku w dniu Narodowego Święta Niepodle-
głości pielgrzymkę autokarową do sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia i Centrum Jana Pawła II - „Nie lękajcie się!” w 
Krakowie - Łagiewnikach.

11 listopada to jedna z ważniejszych dat w  kalendarzu 
każdego Polaka. Przy tej okazji przypominamy jedną z bar-
dzo ważnych wypowiedzi św. Jana Pawła II, który wskazy-
wał, jak w obecnych czasach trzeba rozumieć pojęcie patrio-
tyzmu: Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiło-
wanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. 
Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich 
geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego 
dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli za-

wsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla 
jego odzyskania. (Pamięć i tożsamość, Kraków 2005).

W pielgrzymce wzięli udział mieszkańcy Zabłędzy i oko-
licy. Po raz kolejny musieliśmy zarezerwować największy au-
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tobus na ponad 50 miejsc. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od od-
prawienia drogi krzyżowej przy bazylice Miłosierdzia Boże-
go, której przewodniczył ksiądz Stefan Michalski - proboszcz 
parafii pw. św. Michała Archanioła w Piotrkowicach. Rozmy-
ślania kolejnych stacji były odniesieniem do naszego życia 
i postępowania według przykazań Bożych.

Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. w bazyli-
ce, gdzie w koncelebrze ksiądz proboszcz Stefan Michal-
ski modlił się w naszej intencji i całej parafii. Odmówiliśmy 
również akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu sło-
wami Ojca Świętego Jana Pawła II z 2006 roku.

Po zakończonej Eucha-
rystii grupowo i indywidu-
alnie zwiedzaliśmy i modli-
liśmy się w sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia.

Spacerkiem przeszliśmy 
przez Most Miłosierdzia do 
sanktuarium Świętego Jana 
Pawła II. Tutaj z przewod-
nikiem zwiedzaliśmy Cen-
trum Jana Pawła II „Nie lę-
kajcie się!”. Oglądanie zgro-
madzonych pamiątek zwią-
zanych ze św. Janem Paw-
łem II - patronem naszej 
szkoły to kolejny etap ob-
chodów 10-lecia nadania jej 
imienia. Unikalne pamiąt-
ki, m.in.: pokrwawiona su-
tanna z zamachu na jego ży-
cie, pamiątki, jakie otrzymy-
wał w czasie swoich piel-

grzymek po całym świecie, stroje papieskie, witraże 
przedstawiające sceny z życia Karola Wojtyły, a później pa-
pieża Jana Pawła II, to namacalny dowód świętości naszego 
wspaniałego patrona szkoły.

O godzinie 15:00 wraz z księdzem kardynałem Stani-
sławem Dziwiszem odmówiliśmy koronkę do Miłosier-
dzia Bożego. Metropolita krakowski w słowach skierowa-
nych do uczestników zwrócił uwagę na wartość modlitwy 
do Bożego Miłosierdzia w dzisiejszym niespokojnym świe-
cie i głoszenia jej, jak nakazywał św. Jan Paweł II. 

Bardzo serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi Ste-

fanowi Michalskiemu za uczestnic-
two i przewodnictwo modlitewne na 
naszej pielgrzymce. Słowa wdzięcz-
ności kieruję do Krystyny Kamy-
kowskiej, właścicielki biura podró-
ży „Krystyna” za współorganiza-
cję i udział w pielgrzymce, jak rów-
nież do Krzysztofa Jasińskiego za po-
moc w jej organizacji oraz wszyst-
kich pielgrzymów, którzy wspólnie 
z nami miło spędzili dzień rocznicy 
odzyskania niepodległości, pokazu-
jąc swój patriotyzm w łączności mo-
dlitewnej z Bożym Miłosierdziem 
i wielkim Polakiem - Świętym Ja-
nem Pawłem II.

Ewa Michałek
Zdjęcia: Krzysztof Jasiński 

Kurier Tuchowski Nr 11(49) Listopad 2016
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W niedzielę 29 maja 2016 roku wyruszyliśmy z Za-
błędzy w kierunku Krynicy.

O godzinie 9.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. 
w sanktuarium Matki Bożej Tylickiej Opiekunki Ro-
dzin i Uzdrowienia Chorych przed słynącym cudami 
obrazem.

Po zakończonej Eucharystii zwiedziliśmy sanktuarium 
i wysłuchaliśmy historii powstania parafii i miasteczka Tylicz, 
którą nam przybliżył nasz przewodnik z PTTK.

Spacerkiem udaliśmy się na dróżki różańcowe i Golgo-
tę, a następnie zwiedzaliśmy zabytkowy stary kościół z 1612 r. 
We wnętrzu świątyni znajdują się wysokiej klasy dzieła twór-

ców kultury zachodniej i bizantyjskiej, większości pochodzące 
z prywatnych zbiorów biskupa tylickiego.

Około południa nasza grupa udała się kolejką gondolową na Ja-
worzynę Krynicką (1114 m n.p.m.). Przewodnik przedstawił nam 
panoramę widoko-
wą. Pogoda była wspa-
niała, więc zobaczyli-
śmy ośnieżone szczy-
ty Tatr. Ścieżką przy-
rodniczą zeszliśmy do 
schroniska. Po odpo-
czynku i podziwia-
niu wspaniałych wi-
doków rozciągających 
się wokół Jaworzyny 
zjechaliśmy do Kryni-
cy – jednego z najbar-
dziej znanych kuror-
tów określanych „Per-
łą Polskich Uzdro-
wisk”. Tam przewod-
nik zaprowadził nas 
w najciekawsze miej-
sca. Były to: pomnik 
Jana Kiepury, pomnik 

Nikifora Krynickiego, deptak z fontanna-
mi, Nowy i Stary Dom Zdrojowy, liczne 
źródła z wodami uzdrowiskowo-leczni-
czymi tj. „Zubert”, „Mieczysław”, „Sło-
twinka” oraz Pijalnia Wód.

W dalszej części udaliśmy się pieszo 
na Górę Parkową (642m n.p.m.). Po dro-
dze słuchaliśmy historii, anegdot i legend 
związanych z danymi miejscami. Podzi-
wialiśmy Łabędzi Staw, Kościółek Zdro-
jowy w parku z XIX w., figurkę Matki Bo-
żej oraz przepiękną panoramę Krynicy. 
Drogę powrotną z Góry Parkowej prze-
mierzyliśmy kolejką linowo-torową. Pełni 
wrażeń i wspaniałych widoków naszych 
polskich gór powróciliśmy do Zabłędzy.

Bardzo serdecznie dziękuję współorganizatorom wyjazdu 
oraz wszystkim uczestnikom, którzy zechcieli wspólnie z nami 
poznawać piękne zakątki naszej Małopolski.

Ewa Michałek
Zdjęcia: Uczestnicy wycieczki

Wspomnienia z wycieczki do Tylicza i Krynicy
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Miło nam poinformować, że Ogólnopolskie 
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników 
we Włocławku dostrzegło naszą wieś. Wy-
dawnictwo przygotowało kalendarz ścienny 
„Wieńce dożynkowe 2017”.

Kalendarz ścienny w układzie mie-
sięcznym. Zdjęcia ilustrujące poszcze-
gólne miesiące roku przedstawiają wy-
brane wieńce dożynkowe z różnych 
uroczystości dziękczynienia za plony, 
m.in. z Jasnej Góry. Czytelne kalen-
darium zawiera wszystkie podstawowe 
informacje na temat świąt i uroczysto-
ści katolickich. W kwietniu 2017 roku 
jest zaprezentowany nasz wieniec do-
żynkowy z 2015 roku. Przypomnijmy, 
że wieniec został przekazany gospoda-
rzowi gminy – burmistrzowi Adamo-
wi Drogosiowi. W sercu wieńca, któ-
ry symbolem świadomości kulturowej 
jest w pełni, znajduje się szkoła pod-
stawowa, sanktuarium Matki Bożej 
Tuchowskiej i tuchowski ratusz oraz 
droga – dobrą łączność i więź z gmi-
ną wyrażająca, by burmistrz o Zabłę-

dzy zawsze pamiętał, a współpraca we 
wsi oraz z gminą zawsze była dobra i 
owocująca.

Ponadto m.in. Wydawnictwo przy-
gotowało książkę – album „Wieńce Do-
żynkowe”. Nieodzownym elementem 
dziękczynienia za plony jest przygo-
towany z wielką starannością wieniec 
dożynkowy. To stały element zwycza-
jów dożynkowych. 

Zwyczaje dożynkowe to nasze tra-
dycje ludowe, które powinniśmy za-
chowywać i przekazywać następnym 
pokoleniom. Są świadectwem naszej 
narodowej tożsamości i kul-
tury. Współcześnie tworzo-
ne wieńce mają bardzo róż-
ne kształty i formy. Skompli-
kowane konstrukcje są staran-
nie przemyślane i wykonane, z 
różnych materiałów, nawet w 
bardzo znacznych rozmiarach. 
Często organizowane są kon-
kursy na najpiękniejsze wień-
ce podczas różnych uroczy-
stości dożynkowych. Co kil-

ka lat Wydawnictwo przygotowuje pu-
blikację książkową zawierającą zdjęcia 
wieńców z całego kraju. Zebrane foto-
grafie zachowują ulotne piękno wień-
ców, a jednocześnie mogą posłużyć 
jako wzór lub inspiracja do tworzenia 
kolejnych dzieł sztuki ludowej, przy-
gotowanych co roku na obchody do-
żynkowe. W książce zostały zaprezen-
towane również wieńce dożynkowe 
Zabłędzy z ostatnich lat.

Krzysztof Jasiński

Zabłędza zauważona przez Ogólnopolskie Wydawnictwo 
Duszpasterstwa Rolników we Włocławku
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Małopolska Izba Rolnicza, wycho-
dząc naprzeciw potrzebom zarówno 
producentów jak i wymagających kon-
sumentów, utworzyła miejsce, w któ-
rym można nabyć produkty i przetwory 
wytworzone przez rolnika, bezpośred-
nio od niego samego. Przystosowany 
do takiej działalności lokal powstał 
w budynku Małopolskiej Izby Rol-
niczej w Tarnowie, przy ul. Gieł-
dowej 9. Uroczyste otwarcie no-
wego punktu sprzedaży Rolnicze-
go Handlu Detalicznego odbyło 
się w dniu 2 lipca 2017 r. W naszym 
punkcie rolnicy mogli sprzedawać pro-
dukty pod warunkiem, że są zarejestro-
wani jako sprzedaż bezpośrednia, RHD 
oraz „MOL”. Wśród oferowanych pro-
duktów znalazły się: różnego rodzaju miody, pyłek pszczeli, 
pierzga i mleczko pszczele, sery górskie krowie, podpuszcz-
kowe, wędzone i białe, naturalne wyroby tj. kiełbasa wiej-
ska, boczek, salceson, kaszanka, pasztet pieczony i paszteto-
wa, wytwarzane bez dodatków chemicznych, nieprzetwo-
rzone warzywa i owoce, naturalne soki owocowe bez kon-
serwantów, chleb żytni i razowy.

Przetwory, które oferowali rolnicy, cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem osób kupujących, a przygotowana mi-
nidegustacja potraw wzbudziła ogromne zainteresowanie 
wśród mieszkańców Tarnowa i okolic.

Wraz z coraz większą wiedzą na temat pochodzenia 
żywności, przetwórstwa i produkcji artykułów rolno-spo-
żywczych, wielu konsumentów ma uzasadnione obawy co 
do jakości, a tym samym wpływu na zdrowie spożywanych, 
ogólnodostępnych produktów. 

W czasie ostatniego 20-lecia, kiedy to produkcja żyw-
ności w Polsce odbywa się w oparciu o normy wyznaczone 
przez Unię Europejską, wiele w tym zakresie się zmieniło. 
Polska żywność, ze względu na metody produkcji z użyciem 
niewielkich ilości nawozów sztucznych i środków ochrony 
roślin, jest ceniona na wielu rynkach zagranicznych, o czym 
świadczą znaczące przychody polskiego rolnictwa w handlu 
międzynarodowym. Dla wielu konsumentów świadomość 
wymogów, jakie powinna spełniać żywność wysokiej jako-

ści, powoduje, że coraz częściej korzystają oni z możliwości 
zakupu bezpośrednio u rolnika. 

Do niedawna polskie przepisy prawne, skomplikowa-
ne i restrykcyjne ograniczały w sposób znaczący wprowa-
dzanie do obrotu artykułów żywnościowych bezpośrednio 
przez ich producenta, czyli rolnika. Od kilku lat trwały pra-
ce nad zmianą tych regulacji, dzięki czemu w obecnym sta-
nie prawnym rolnicy mogą sprzedawać nie tylko pierwotne 
produkty, a więc te pochodzące bezpośrednio z pól, ale rów-
nież te powstałe po ich przetworzeniu.

Kolejne spotkania z rolnikami oraz możliwość zakupu 
wyprodukowanej przez nich żywności będą miały miejsce 
w każdy piątek w godz. od 8:00 do 12:00. 

Więcej informacji na temat zakupów bezpośrednio 
u rolnika na stronie internetowej: www.kupurolnika.pl

Opracował: Dyrektor Małopolskiej Izby Rolniczej Henryk 
Dankowiakowski

Zdjęcia: Marcin Słowik Specjalista MIR

Produkty i przetwory od rolnika, czyli smacznie i zdrowo
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…albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
To hasło przyświecało zeszłorocz-
nym Światowym Dniom Młodzie-
ży w Krakowie. Zanim młodzież 
spotkała się w stolicy Małopolski, 
były przygotowania, Synaje oraz 
Tydzień Misyjny, w których miesz-
kańcy Zabłędzy wraz z sąsiadami 
z Piotrkowic i Łowczowa brali ak-
tywny udział.

W naszej parafii przygotowania do 
tego wydarzenia, ogłoszonego przez 
papieża Franciszka w 2013 roku w Rio 
de Janeiro, rozpoczęły się wyznacze-
niem przez księży dwóch animatorów. 
Ich pierwszym zadaniem było odby-
cie szkolenia i zapoznanie się z zasada-
mi, planem oraz wytycznymi do orga-
nizacji Tygodnia Misyjnego. Niedługo 
później został wybrany Parafialny Ko-
mitet Organizacyjny, w którego skład 
wchodzili: ks. Stefan Michalski – pro-
boszcz naszej parafii, Marek Surdel 
i Artur Starostka – animatorzy parafial-
ni oraz Maria Turaj i Urszula Sobarnia, 
reprezentujące Radę Parafialną. Komi-
tet, również po odbyciu specjalnego 
szkolenia, z końcem 2015 roku mógł 
zacząć planować i przygotowywać lip-
cowe wydarzenia oraz szukać chętnych 
rodzin do przyjęcia pielgrzymów pod 
swój dach.

Najpierw animatorzy poprzez or-
ganizację czuwań modlitewnych i spo-
tkań informacyjnych zawierzali nad-
chodzący czas Bogu oraz zaznaja-
miali parafian z tym, co czekało ich 

w przeciągu najbliższych kilku miesię-
cy, a także pozyskiwali wolontariuszy 
do pomocy. Spotkania te odbywały się 
przez cały okres przygotowań i prze-
ważnie łączyły się z nabożeństwa-
mi m.in. drogą krzyżową, pierwszymi 
piątkami miesiąca. A spotkanie w okre-
sie Bożego Narodzenia zakończyło się 
wspólnym kolędowaniem.

Aby pozyskać niezbędne przy or-
ganizacji środki pieniężne, został zaini-
cjowany kiermasz wykonanych ręcz-
nie palm, stroików i kartek wielkanoc-
nych, który spotkał się z dużym zain-
teresowaniem najpierw wolontariu-
szy, nauczycieli i dzieci ze szkół pod-
stawowych oraz osób prywatnych, któ-
re włączyły się w rękodzieło oraz prze-
kazały gotowe ozdoby, a później po-
zostałych parafian, którzy chętnie na-
bywali fanty za dobrowolne ofiary po 
wielkopostnych niedzielnych mszach 
św. Wielu członków naszej wspólnoty 
wsparło także działania przygotowaw-
cze wolnymi datkami.

Okres tuż przed Tygodniem Mi-
syjnym, nie obszedł się bez niespo-
dzianek i zagadek oraz wzmożonych 
przygotowań. Pod znakiem zapyta-
nia stanęło, czy w ogóle nasza parafia 
będzie miała okazję przyjąć Pielgrzy-
mów, gdyż okazało się, że przybędzie 
ich znacznie mniej, niż pierwotnie pla-
nowano. Ostatecznie jednak dostąpili-
śmy tego zaszczytu (prócz nas, w na-
szym dekanacie Pielgrzymów gościło 
jeszcze 6 parafii). Do naszej społecz-
ności została przydzielona 10-osobowa 

grupa Pielgrzymów z Francji.
Właściwa część Tygodnia Misyjne-

go rozpoczęła się późnym wieczorem 
w środę (20 lipca 2016 r.) na parkingu 
przy tuchowskiej Bazylice, gdzie przy-
jechało ok. 80. Pielgrzymów z Francji 
i Ukrainy. Po przywitaniu oraz krót-
kiej modlitwie przed cudownym ob-
razem Matki Bożej Tuchowskiej, po-
szczególne grupy Pielgrzymów zosta-
ły rozesłane i mogły poznać się ze swo-
imi gospodarzami oraz udać się z nimi 
na zasłużony odpoczynek po podró-
ży. W tym momencie swój kluczowy 
wkład rozpoczęło 5 rodzin z Zabłę-
dzy, których zadaniem było zapewnie-
nie Gościom noclegów, wyżywienia 
i transportu w Tygodniu Misyjnym.

Oficjalne i uroczyste powitanie 
Gości w naszej wspólnocie parafialnej 
odbyło się w czwartek (21 lipca 2016) 
o godzinie 9:30 w naszym kościele pa-
rafialnym Mszą św., która zgromadzi-
ła dużą liczbę naszych parafian chcą-

Błogosławieni miłosierni…

W drodze do Tuchowskiej Pani
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cych poznać Pielgrzymów z Francji. 
Naszą przesympatyczną grupę przy-
byszy tworzyli ks. Michael, dwie pa-
nie Animatorki – Daniele i Marie-
-Emmanuelle oraz 7 dziewcząt – Ma-
non, Marine, Mathilde, Maud, Pauli-
ne, Roxane i Ulka. Czwartek był rów-
nież dniem turystycznym. Nasza para-
fia wraz z parafiami z Siedlisk i Luba-
szowej obrała dwa cele podróży war-
te zwiedzenia – Cmentarz Legioni-
stów w Łowczówku oraz Skamienia-
łe Miasto w Ciężkowicach. W podró-
ży naszym Gościom towarzyszyła gru-
pa młodzieży z naszej parafii. Po po-
wrocie, uczestnicy wycieczki udali 
się do remizy OSP w Piotrkowicach, 
na obiadokolację i poczęstunek, o któ-
re zadbała całkowicie bezinteresow-
nie grupa wspaniałych pań – gospodyń 
z naszej parafii. Była to wspaniała oka-
zja do rozmowy, integracji, a także ry-
walizacji (oczywiście sportowej).

Piątek (22 lipca 2016) był dniem 
pielgrzymowania, który ponownie 
rozpoczął się modlitwą w kościele. 
Niezwłocznie po niej pielgrzymowa-
liśmy pieszo do Sanktuarium MB Tu-
chowskiej, gdzie odbyła się Msza św. 
pod przewodnictwem księdza bisku-
pa z Francji, a po niej obiad, prezen-
tacja grup oraz koncert Sanktuaryjnej 
Orkiestry Dętej. Po powrocie, w piotr-

kowickiej remi-
zie ponownie od-
był się wieczór in-
tegracyjny połączony z prezentacją do-
tyczącą tradycji dożynek, która była 
wstępem do następnego dnia. Spotka-
nie zakończyło się Apelem Jasnogór-
skim połączonym z modlitwami za 
ofiary ataków terrorystycznych.

W sobotę (23 lipca 2016) po po-
rannej modlitwie przyszedł czas na 
„dzieło miłosierdzia”. Nasi Goście 
wraz z Moniką (naszą parafialną deko-
ratorką) oraz wolontariuszami uczest-
niczyli w przygotowaniu wieńca do-
żynkowego. Praca ta bardzo spodoba-
ła się naszym Pielgrzymom, a jej efek-
ty można było podziwiać podczas ze-
szłorocznych dożynek. Po obiedzie, 
o godz. 13:00 grupa Gości wraz z gru-
pą naszych Parafian wyruszyła na Die-
cezjalny Dzień Wspólnoty do Starego 
Sącza. Tam spotkali się wszyscy Piel-
grzymi przybyli do naszej diecezji oraz 
lokalna młodzież, aby uczestniczyć 
w Mszy św. pod przewodnictwem ks. 
Bpa Andrzeja Jeża, prezentacji grup 
z różnych krajów oraz Apelu Jasnogór-
skim. Pielgrzymi powrócili do domów 
około północy.

Niedziela (24 lipca 2016) była 
dniem rodzinnym. Pielgrzymi spędza-
li ją z rodzinami – gospodarzami, któ-

re mogły same zaplanować atrakcje dla 
swoich Gości. O godzinie 10:30 odby-
ła się Msza św., której przewodniczył 
(po francusku) ks. Michael. O zrozu-
mienie homilii, jak również komuni-
kację z Gośćmi w czasie trwania całe-
go Tygodnia Misyjnego zadbała nieza-
stąpiona pani Ania. Wieczorem w tu-
chowskim Amfiteatrze odbył się pik-
nik, na którym wszyscy Pielgrzymi, 
którzy przebywali w naszym dekana-
cie, mogli bawić się wspólnie ze spo-
łecznością gminy Tuchów.

Modlitwami w poniedziałkowy 
poranek (25 lipca 2016) rozpoczęło 
się pożegnanie naszych Gości, po któ-
rym otrzymali Oni od nas pamiątkowe 
upominki i udali się ze swoimi rodzi-
nami – gospodarzami, Animatorami 
i ks. Proboszczem na klasztorny par-
king. Tam przyszła pora na ostatnie pa-
miątkowe fotografie i słowa pożegna-
nia, nie obyło się bez łez. Ale nie mó-
wiliśmy „żegnaj” - mówiliśmy „do zo-
baczenia”. Pielgrzymi wyjechali w kie-
runku Krakowa ok. godz. 11:00, aby 
uczestniczyć w Wydarzeniach Central-
nych wraz z papieżem Franciszkiem 
i ok. 3 mln uczestników, wśród któ-
rych były 2 osoby z naszej parafii.

Takie wydarzenia wnoszą bardzo 

Pielgrzymi z goszczącymi ich rodzinamiGoście podczas niedzielnej Mszy św.

Dzieło Miłosierdzia

Dzień turystyczny – Cmentarz Legionistów w Łowczówku
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„Ta szkoła to wielka rodzina,
w której my uczymy się żyć.
A w niej mamy Wielkiego Pasterza
nie będziemy tego kryć”

(fragm. hymnu szkoły)

Na stanowisku dyrektora Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy pracu-
ję 11 lat. W tym okresie udało mi się zrobić 
bardzo dużo dzięki nauczycielom, pracowni-
kom obsługi i rodzicom, przychylności władz 
oświatowych, współpracy z różnymi insty-
tucjami. Moja koncepcja funkcjonowania 
i rozwoju szkoły przynosi pozytywne efekty 
w postaci zadowolenia dzieci, rodziców, po-
prawy bazy, bardzo dobrych relacji z pracow-
nikami i zwierzchnikami.

W związku z kończącym się okresem kadencji burmistrz Tuchowa 
Zarządzeniem Nr 140/2017 z dnia 24 maja 2017r. ogłosił konkurs na sta-
nowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy, 
który odbył się 26 czerwca 2017r. Decyzję o wzięciu udziału w konkur-
sie podjęłam, ponieważ dobrze znam środowisko, charakter pracy w tej 
szkole ze względu na formę organizacyjną, posiadam odpowiednie wy-
kształcenie i wieloletnie doświadczenie w kierowaniu tą placówką oraz 
wyróżniającą ocenę pracy ustaloną przez burmistrza Tuchowa w poro-
zumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, po zasięgnię-
ciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowych organizacji 
związkowych. W swojej dotychczasowej pracy wykazałam się zdolno-
ściami organizacyjnymi i znajomością prawa oświatowego. Potrafię mo-
bilizować zespół, jestem odpowiedzialna i kreatywna. Wiem, że zawsze 
mogę liczyć na profesjonalizm pracy nauczycieli i bardzo dobrą współ-
pracę z rodzicami oraz z lokalnymi instytucjami. W szkole panuje dobra 
atmosfera pracy, rodzice chętnie angażują się, współpracują, co zachę-
ciło mnie do dalszego sprawnego kierowania tą szkołą dla dobra dzieci, 
grona pedagogicznego i pracowników obsługi oraz rodziców, czyli całej 
społeczności szkolnej.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy pracuje ośmiu 
nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe, sied-
miu posiada stopień awansu nauczyciela dyplomowanego i jeden na-
uczyciela mianowanego.

W budynku szkolnym znajdują się 4 sale lekcyjne, sala zastępcza do 
prowadzenia zajęć ruchowych, świetlica, sala komputerowa, sala patro-
na, biblioteka, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, szatnia oraz zaple-
cze sanitarne. Obok budynku szkoły znajduje się asfaltowe boisko do pił-
ki ręcznej, nowoczesny plac zabaw i altana. W obecnym roku szkolnym 

zostanie oddana do użytku sala gimnastyczna. 
Zajęcia odbywają się w systemie jednozmia-
nowym. Dzieci, których obydwoje rodziców 
pracują zawodowo, mają zapewnione zajęcia 
świetlicowe od godz. 7.00 do rozpoczęcia za-
jęć i po zajęciach do godz. 16.30.

Głównym celem wychowania przed-
szkolnego i edukacji wczesnoszkolnej jest 
wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 
Wsparcie to realizowane jest przez proces 
opieki, wychowania i nauczania uczenia się, 
co umożliwia dziecku odkrywanie własnych 
możliwości, sensu działania oraz gromadze-
nie doświadczeń na drodze prowadzącej do 
prawdy, dobra i piękna. Aktywność dziec-
ka urzeczywistnia się poprzez poznawanie 
tego, co prawdziwe, czynienie tego, co dobre, 

i kształtowanie tego, co piękne. Cele uczeń osiąga w procesie wychowa-
nia i kształcenia przez rozwój prostych czynności praktycznych i intelek-
tualnych w czynności bardziej złożone. Wymaga to zarówno ze strony 
nauczycieli, jak i rodziców równoczesnych i spójnych działań w zakresie 
nauczania, opieki i wychowania, a także kształtowanie indywidualnych 
umiejętności i zdolności każdego dziecka.

Zadania te realizuję poprzez:
- stwarzanie możliwości całościowego i indywidualnego rozwoju 

oraz zdobywania wiedzy poprzez udział uczniów w różnych for-
mach zajęć pozalekcyjnych, również z udziałem rodziców,

- zapewnienie kompetentnej kadry pedagogicznej,
- dobrą współpracę z rodzicami, poradnią i różnymi podmiotami,
- systematyczną modernizację bazy szkolnej.

Organizacja zajęć, stosowane metody i formy pracy zależą od in-
wencji nauczyciela i celów, jakie założy sobie do osiągnięcia. Promuję 
nauczycieli pracujących ciekawymi metodami (aktywizującymi), przy-
noszącymi efekt w postaci wiedzy i umiejętności uczniów, wykorzy-
stujących nowoczesne środki dydaktyczne, którymi dysponuje szkoła, 
stosującymi indywidualizację nauczania, nauczycieli otwartych na cią-
głe doskonalenie swoich umiejętności poprzez udział w różnego typu 
warsztatach, szkoleniach.

Zwracam uwagę na właściwe ocenianie uczniów. Ocena musi być 
konstruktywna, motywująca ucznia informacją zwrotną, a nie decyzją 
nauczyciela. Nasz uczeń musi mieć poczucie sprawiedliwego oceniania 
oraz informacje o faktycznych sukcesach i brakach, które może uzupeł-
nić podczas różnych form indywidualnej pomocy uczniom.

W ramach nadzoru pedagogicznego, prowadząc obserwację zajęć, 
zwracam uwagę na rozwój pojedynczego ucznia i rozwój całego zespo-

wiele dobrego w życie całej parafialnej wspólnoty i każdego 
z osobna. W imieniu Parafialnego Komitetu Organizacyjne-
go raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom 
wydarzeń Tygodnia Misyjnego, zaangażowanym w przy-
gotowania i darczyńcom, dzięki którym całe to wydarzenie 
było takie świetne. Szczególne wyrazy wdzięczności kieru-
jemy do Rodzin, które przyjęły na te kilka dni Pielgrzymów 
pod swój dach i zadbały o Nich z największą starannością 
oraz do pani Ani z Tarnowa, która użyczyła nam swojego ta-
lentu językowego, abyśmy się nawzajem z Gośćmi rozumie-
li. A naszym Francuskim Przyjaciołom raz jeszcze chcemy 
wyrazić chęć ponownego spotkania – do zobaczenia!

Relacje i fotogalerie z Tygodnia Misyjnego na stronie: 
www.piotrkowice.diecezja.tarnow.pl 

oraz www.facebook.com/Piotrkowice2016 
Zdjęcia: Marzena Sikora i Artur Starostka 

Pamiątkowe selfie tuż przed odjazdem

Z ŻYCIA SZKOŁY …
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łu, jakim jest zespół klasowy, ponieważ nabyte umiejętności współpracy 
klasowej zaprocentują dobrymi efektami pracy zespołowej w przyszłości.

Praca wychowawcza to realizacja zadań w zakresie formacji intelek-
tualnej, moralnej i etycznej. Naszym naczelnym hasłem jest myśl patro-
na szkoły Jana Pawła II:

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się co-
raz bardziej człowiekiem”…

Imię Jana Pawła II nadane naszej szkole zobowiązuje do dbałości 
o przestrzeganie chrześcijańskich wartości, do koleżeństwa i wzajemne-
go szacunku, do uczenia patriotyzmu i wrażliwości, aby nasze dzieci 
czuły się odpowiedzialne za to wielkie, ciężko okupione dziedzictwo, 
któremu na imię Polska.

Sukces wychowawczy szkoły opieram na współpracy z rodzicami, 
ich pełnej gotowości do włączenia się w życie szkoły w tych dziedzinach, 
które podlegają wpływowi rodziców, np. udoskonalenie statutu, rzeczy-
wisty udział rodziców w tworzeniu programu wychowawczo-profilak-
tycznego szkoły, wspólne spotkania szkoleniowe rodziców i nauczycieli, 
zajęcia integracyjne (pozalekcyjne). Chcę, by rodzice poczuli się równo-
rzędnymi partnerami, zachęcam rodziców do współorganizowania uro-
czystości szkolnych i środowiskowych. Wiem, że otwartość szkoły przy-
czynia się do większego zaangażowania rodziców w pracy na rzecz naszej 
społeczności uczniowskiej.

W aktualnie dokonującym się procesie reformowania polskiej 
oświaty zmienia się głównie usytuowanie odpowiedzialności za pro-
ces przemian i nowy wizerunek szkoły. To właśnie społeczność szkolna, 
posiadając duży zakres autonomii, tworzy wizję i plany rozwoju szkoły, 
wprowadzając najbardziej dla niej korzystne zmiany. Jako dyrektor szko-
ły inspiruję nauczycieli do działania na rzecz szkoły poprzez własny przy-
kład. Chcę, aby szkoła była przede wszystkim bezpieczna, nowoczesna 
i otwarta, oparta na współpracy dyrektora, rady pedagogicznej, rodziców 
i uczniów oraz władz lokalnych.

Współpracuję z Urzędem Miejskim, Kuratorium Oświaty w zakre-
sie wszystkich spraw związanych z planowaniem i zarządzaniem, z inny-
mi szkołami w gminie w zakresie wymiany doświadczeń, wspólnych spo-
tkań, realizacji podobnych programów kształcenia i wdrażania projektów 
dydaktycznych, a także z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w celu udzielania uczniom pomocy psycholo-
gicznej i materialnej oraz innymi instytucjami wspierającymi szkołę w pro-
cesie dydaktyczno-wychowawczym.

Baza szkoły jest odpowiednia do realizacji podstawowych zadań szko-
ły, dostosowana do realizacji aktualnych programów nauczania. W czasie, 
gdy byłam dyrektorem, wiele się w tej szkole zmieniło dzięki przychyl-
ności władz gminnych i pozyskaniu środków zewnętrznych. Wymienio-
no stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany budynku i wykonano 
elewację, wyposażono salę komputerową, wymieniono instalację central-
nego ogrzewania, pokrycie dachowe, adoptowano część strychu na po-
mieszczenie gospodarcze, wyremontowano toalety szkolne, wybudowano 
plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, altanę, wyremontowano bibliotekę 
i zakupiono nowe regały, wyposażono wszystkie sale do zajęć w zestawy 
interaktywne, przebudowano klatkę schodową. Przeprowadzono remont 
korytarzy, świetlicy, gabinetu dyrektora, pokoju nauczycielskiego i kuchni 
oraz wymieniono instalację elektryczną w starej części budynku na parte-
rze. Obecnie trwa budowa długo oczekiwanej sali gimnastycznej. Będzie 

to dla naszej społeczności szkolnej bardzo ważne miejsce, ponieważ pro-
ces edukacji w klasach I–III opiera się na podstawowych potrzebach dzie-
ci, a jedną z najważniejszych jest potrzeba ruchu.

Chciałabym wymienić ogrodzenie, zagospodarować teren wokół 
budynku, co znacznie poprawiłoby wizerunek naszej szkoły. Zadania te 
zostały zaplanowane i są czynione w tym zakresie starania ze strony or-
ganu prowadzącego. Modernizacji wymaga również elewacja szkoły.

Moim zadaniem jako dyrektora szkoły jest: 
  1) kierowanie działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentowanie 

jej na zewnątrz;
  2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków har-

monijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 
prozdrowotne;

  4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich 
kompetencji stanowiących;

  5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły 
i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 
a także możliwość organizacji administracyjnej, finansowej i gospo-
darczej obsługi;

  6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę; 

  7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegól-
nych; 

  8) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk peda-
gogicznych;

  9) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowa-
rzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcer-
skich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wycho-
wawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

10) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

11) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i leka-
rzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i nu-
meru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. (art. 68 
ustawy Prawo oświatowe).
Zarządzeniem Nr 170/2017 Burmistrza Tuchowa z dnia 27 czerwca 

2017 r., po przeprowadzeniu konkursu powierzono mi stanowisko Dy-
rektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy na okres od 
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Wierzę, że moja decyzja o przystąpieniu do konkursu była słuszna, 
a koncepcja ma szanse na powodzenie. Moje wieloletnie doświadcze-
nia na stanowisku dyrektora pozwalają mieć przeświadczenie, że różno-
rodnymi pomysłami i działaniami potrafię mobilizować do pracy zgra-
ny zespół, który podejmując działania, zawsze ma na celu dobro dziecka.

Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcą wesprzeć szkołę 
w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Maria Solarz
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy

Zdjęcia: Archiwum szkoły Święto Rodziny 2017

Święto Rodziny 2017
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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 gazecie „Czas zatrzymany - fotograficzne ar-
chiwum wsi Zabłędza”.

Chciałbym przybliżyć młodym pokoleniom, a starszym 
przypomnieć historię naszej wsi zapisaną na starej fotogra-
fii, jej mieszkańców, przywołać twarze sprzed lat, pokazać, 
jak wyglądały te miejsca kiedyś.

Wszystkie wypożyczone zdjęcia po skanowaniu zostaną 
zwrócone właścicielom.

Czas zatrzymany - fotograficzne archiwum wsi Zabłędza

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

Stare i bardzo stare … 
zdjęcia

Czy to naprawdę mój sąsiad 
w dniu ślubu? 

To już tyle lat …

Czy to naprawdę moja 
koleżanka … z klasy



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

meble na wymiar

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

ul. Fryderyka Chopina 6

33-170 Tuchów

Tel. 14 652 32 97

Zapraszamy codziennie:

10:00 - 23:00


