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ZAPROSZENIE
XIII FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA

17 sierpnia (sobota) 2019
Radna i Sołtys Ewa Michałek wraz z Radą So-
łecką oraz Dom Kultury w Tuchowie mają za-
szczyt zaprosić wszystkich Mieszkańców wsi 
Zabłędza oraz Gości na dobrą zabawę z okazji 
uroczystych wydarzeń. Są nimi:
• 13. rocznica nadania Szkole Podstawowej 

w Zabłędzy imienia Jana Pawła II, 
• 8. rocznica wręczenia sztandaru szkole, 
• zabłędzkie święto wyrobów tradycyjnych 

i regionalnych, 

• Diamentowe i Złote Gody, 
• oraz doroczne dożynki wsi Zabłędza.

Program Festynu:

Godz. 17:00 Okolicznościowy program - 
atrakcje, konkursy, występy i zabawy z nagro-
dami dla dzieci i dorosłych, degustacja pro-
duktów lokalnych. Wieczorem zabawa tanecz-
na z zespołem „AKORD”.

W piątek 16 sierpnia 
2019 na sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II  rozegra-
ny zostanie turniej sportowy. Początek o go-
dzinie 17:00.

Dożynkom towarzyszyć będą stoiska 
z napojami i jadłem z BISTRO „SMACZNY 
KĘS” Państwa Ewy i Adama Kruczków z Za-
błędzy   

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

kowi z Firmy Handlowo-Usługowej „ERNET” z Tuchowa, Panu 
Piotrowi Skrobotowi z Firmy MIKULEC z Tuchowa, Państwu 
Ewie i Łukaszowi Marcinkom z Zabłędzy, Leonowi Lachowiczo-
wi - Usługi Budowlane w Zabłędzy oraz Panu Dyrektorowi Janu-
szowi Kowalskiemu z Domu Kultury w Tuchowie. To dzięki Pań-
stwa pomocy (pokrycie kosztów druku) mógł zostać wydany ko-
lejny numer gazety. Szczególne podziękowanie kierujemy do Rady 
Sołeckiej, która od pierwszego numeru zajmuje się rozprowadza-
niem gazety do wszystkich mieszkańców naszej wsi. Dziękujemy! 

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku  
każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. 

Dożynki mają długą tradycję na ziemiach polskich.  
Wieniec dożynkowy nazywany był „plonem” i uosabiał 

wszystkie zebrane plony i urodzaj. Wielu ludziom  
trudno jest docenić pracę rolnika. Zapominają, 

że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim 
bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest wciąż 

podstawą egzystencji ludzkiej, nikt i nic tego nie przekreśli.
O rolnikach tak bardzo pięknie powiedział  

papież Jan Paweł II: „Oddaję hołd spracowanym rękom 
polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi 
wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były 

gotowe tej ziemi strzec i bronić”.
Dożynki są świętem, ale mają również przypominać  

nam wszystkim, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika  
codziennie na nasze stoły trafia polski chleb.

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” 
(Mt 6,11)

Festyn pod patronatem Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza
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GŁOS BURMISTRZA

Szanowni Mieszkańcy wsi Zabłędza!    Szanowni Goście!
Przekazujemy Państwu dwunasty 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.

„Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, 
jeżeli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych?” 

                                                                    Zygmunt Gloger 

Korekta: Renata Gąsior

Skład: Małgorzata Wójcik

Druk: Poligrafia Redemptorystów 
w Tuchowie

Redagują czytelnicy oraz zespół redakcyjny:

Patrycja Chwistek, Stanisław Cich, 
Krzysztof Jasiński, Piotr Kowalski, 

Magdalena Marszałek, Ewa Michałek, 
Anna Sikora, Maria Solarz, Łukasz Turaj

Drodzy Mieszkańcy Zabłędzy!

Nadszedł czas dziękczynienia Panu 
Bogu za pomyślne zbiory, ale też radości 
z zebranych plonów i zasłużonej zabawy. 
Przed ołtarz kościoła zanosimy wieniec 
dożynkowy jako symbol zebranych plo-
nów i ukoronowanie całorocznego trudu.

Uroczystości dożynkowe to piękna, 
staropolska tradycja. Cieszę się, że jest na-
dal żywa i przekazywana z pokolenia na 
pokolenie, bo według mnie kultywowa-
nie naszych narodowych tradycji jest nie-
zwykle ważne.

Zachęcam więc wszystkich miesz-
kańców do wspólnego przeżywania tego 
pięknego, ludowego święta. Bądźmy 
wzorem dla najmłodszych pokoleń, tak 
aby tradycja dożynkowa królowała przez 

długie lata. Cieszmy się razem z plonów 
i prośmy o łaski Boże na kolejny rok.

Z okazji trwającego sezonu letnie-
go życzę wszystkim udanego wypoczyn-
ku, dalekich podróży i szczęśliwych po-
wrotów. Niech ten wakacyjny czas ob-
fituje w chwile radości przeżyte w gro-
nie rodziny i przyjaciół. Mam nadzieję, 
że udostępnienie terenu rekreacyjnego 
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II przyczyni się również do integracji i ak-
tywnego spędzania wolnego czasu przez 
najmłodszych, jak też starsze pokolenia. 

Twórzmy i budujmy wspólnie naszą 
Małą Ojczyznę, jaką jest Zabłędza, dbaj-
my o nią najlepiej, jak potrafimy, integruj-
my środowisko, by wszystkim nam żyło 
się coraz lepiej.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

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

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów, a także opatrywania ich 
własnymi tytułami. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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Drodzy Mieszkańcy Zabłędzy 
i Gminy Tuchów,

dziękuję Wam za propozycję objęcia patronatem ho-
norowym Starosty Tarnowskiego XIII Festynu So-
łectwa Zabłędza. Wasza inicjatywa jest niezwykłą 
wartością, integrującą mieszkańców Zabłędzy, ale 
i zachętą do odwiedzenia tej miejscowości dla gości 
z całego regionu. Z satysfakcją objąłem to wydarze-
nie patronatem honorowym Starosty Tarnowskiego. 

Gmina Tuchów jest szczególnym miejscem na 
mapie naszego powiatu. Z perspektywy samorządu 
powiatowego potwierdza to najważniejsza inwesty-
cja, jaką u Państwa realizujemy w bieżącym roku, 
a jest nią przebudowa mostu w Lubaszowej. W jej 
wyniku powstanie nowa przeprawa mostowa, prze-
budowane zostaną odcinki drogi powiatowej 

w jego rejonie, umocnione zostaną brzegi kory-
ta rzeki. Nowy most będzie też o ponad dwa metry 
dłuższy od obecnego, szerokość jezdni wynosić bę-
dzie 6 m, a chodników 1,5 m. To tylko część da-
nych technicznych tego obiektu, świadczących o tym, 
iż będzie on spełniał najwyższe standardy bezpie-
czeństwa i komfortu komunikacyjnego. Wspominam 
o tym na łamach Waszego lokalnego czasopisma, 
gdyż z tej inwestycji będą korzystać wszyscy miesz-
kańcy gminy, w tym również Państwo. 

Gmina Tuchów dla mieszkańców naszego 
powiatu to też, a może przede wszystkim sanktu-
arium Matki Bożej Tuchowskiej. W tym roku, po 
raz pierwszy, zorganizowaliśmy w nim Powiato-
we Święto Rodziny ”U Matki”, połączone z VIII 
Sanktuaryjnym Festynem Rodzinnym. Dla mnie 
było naturalne, aby właśnie w tym niezwykłym 
miejscu odbyło się to święto, które miało na celu 

między innymi wyrazić nasz sprzeciw wobec fał-
szywych ideologii oraz wzmocnić autorytet rodzi-
ny. Wiem, iż w tym aspekcie mamy także wspania-
łych sojuszników wśród Was – mieszkańców gminy 
Tuchów i miejscowości Zabłędza. Podziwiam Wa-
sze przywiązanie do tradycyjnych, polskich i katolic-
kich wartości, za które Państwu, przy tej okazji, ser-
decznie dziękuję. Uważam, że aby umacniać auto-
rytet rodziny, potrzeba obecnie zacieśniać sojusz po-
między władzą państwową, samorządową i Kościo-
łem. Stąd wierzę, że Powiatowe Święto Rodziny 
w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej na stałe 
wpisze się w kalendarz naszych wspólnych przed-
sięwzięć. 

Drodzy Państwo, gratuluję Wam organizacji 
tego wyjątkowego wydarzenia, jakim jest XIII Fe-
styn Sołectwa Zabłędza. Ze swojej strony zapraszam 
Was do udziału w XXI Dożynkach Powiatu Tar-
nowskiego, które w tym roku odbędą się 24 i 25 sierp-
nia w Wojniczu. Nie zabraknie tradycyjnych obrzę-
dów dożynkowych, wyśmienitej regionalnej kuchni, 
jak również dobrej muzyki. Wierzę, że spotkamy się 
tam jako społeczność powiatu tarnowskiego, aby dzię-
kować naszym rolnikom za ich pracę i trud. 

I oczywiście zawsze zapraszam Was serdecz-
nie do Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, 
instytucji kultury powiatu tarnowskiego, współpro-
wadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. W okresie letnim warto odwie-
dzić to miejsce i naocznie przekonać się, jak bardzo 
się ono zmieniło, stając się naszą prawdziwą powia-
tową perełką. Najlepiej uczynić to oczywiście przy 

okazji odbywających się tam koncertów i licznych 
wydarzeń kulturalnych. 

I na zakończenie pragnę zachęcić Państwa do 
kontaktu z naszymi radnymi powiatowymi z gmi-
ny Tuchów – panią Grażyną Karaś i panem Bogda-
nem Płachno. Macie Państwo w ich osobach wspa-
niałych orędowników Waszych spraw w samorzą-
dzie powiatowym.

Szczęść Boże!
Tarnów, sierpień 2019 r.                                                                               

Starosta Tarnowski
Roman Łucarz

Nietypowy Gość 
Czym zajmuje się Starosta?
Sprawa nie jest taka prosta!

Opracowuje plany, ogłasza alarmy.
W jego pracy są to standardy!

Gdy pojawi się zamęt i zamieszanie,
Niełatwe jest wtedy Starosty działanie!
Na biurku papiery, projekty, uchwały,

A przy tym dokumentów ważnych stos cały!
Bieżące sprawy, wyjazdy, przemowy,
A plan działania musi być gotowy!

Lecz wśród tej pracy ogromnej ilości
Są także drobne i większe przyjemności!

Jest miłe słowo, są gratulacje
I za przemowę szczere owacje!

A są to rzeczy ważne, cenione,
Gdy ręce pracą są przepełnione,

Gdy mimo tego zabiegania
Pojawia się radość ze swego działania!

I właśnie ten Pan, co w naszym powiecie
Zarządza dumnie w tarnowskim świecie,

Do naszej Zabłędzy został zaproszony,
Bo to człowiek ważny i bardzo ceniony!

Panie Starosto! Witamy na naszym festynie!
Liczymy, że czas Panu miło upłynie,

A wszystkie nowo powstałe wspomnienia
Skłonią do ponownego nas odwiedzenia!

Patrycja Chwistek
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Szanowni Mieszkańcy Zabłędzy!
Już po raz dwunasty dane mi jest 

dzielić się z Państwem na łamach gazety 
„Nasza Wieś Zabłędza” informacjami do-
tyczącymi działalności sołectwa i rady so-
łeckiej w mijającym roku.

To dzięki Państwa licznym głosom w je-
siennych wyborach samorządowych zostałam 
wybrana radną Rady Miejskiej w Tuchowie. 
Bardzo dziękuję za zaufanie, jakim mnie Pań-
stwo obdarzyli, powierzając tę funkcję na na-
stępną kadencję. To wielki zaszczyt reprezen-
tować naszą miejscowość i sprawy mieszkań-
ców na forum gminy. 

Pracuję w komisji budżetowej gminy, 
pełniąc funkcję przewodniczącej, oraz w ko-
misji oświaty. Sześciu kontrkandydatów i licz-
na przewaga głosów to dowód, że mieszkań-
cy Zabłędzy bardzo pozytywnie ocenili moją 
pracę w mijającej kadencji. Zostało to również 
potwierdzone w wiosennych wyborach sołec-
kich, podczas których wybrali mnie Państwo 
na sołtysa wsi Zabłędza na kolejną kadencję. 
Bardzo dziękuję za ten ogromny kredyt zaufa-
nia otrzymany od Państwa. Postaram się god-
nie reprezentować naszą miejscowość i nie za-
wieść powierzonego zaufania. Sprawy miesz-
kańców Zabłędzy i sołectwa są dla mnie bar-
dzo ważne. Moim kontrkandydatom gratuluję 
zdobytych głosów i zapraszam do współpracy 
w trosce o naszą małą ojczyznę.

Nowym członkom rady sołeckiej ser-
decznie gratuluję i życzę dobrej, owocnej 
współpracy, wielu ciekawych pomysłów, satys-
fakcji z pełnionej funkcji i wiele życzliwości  
od mieszkańców wsi. Członkom rady sołec-
kiej poprzedniej kadencji bardzo dziękuję za 
wieloletnią pracę na rzecz naszej miejscowo-
ści, za bezinteresowność i poświęcony czas. 

Panu Burmistrzowi Adamowi Drogo-
siowi, jego zastępcy Kazimierzowi Kurczabo-
wi i Radzie Gminy Tuchów, działającej w po-
przedniej kadencji, serdecznie dziękuję za do-
brą współpracę, wszelką pomoc oraz troskę 
o naszą wieś. 

Nowo wybranej Pani Burmistrz Magda-
lenie Marszałek, jej zastępcy Panu Wiktoro-
wi Chrzanowskiemu oraz radnym Rady Miej-
skiej w Tuchowie serdecznie gratuluję za-

szczytnych funkcji i życzę, aby ta kadencja 
była owocna w dobrą współpracę, mądre 
decyzje i realizację wielu ciekawych i po-
trzebnych inicjatyw dla dobra gminy i jej 
mieszkańców.

Tak jak co roku i teraz postaram się 
przedstawić Państwu sprawy istotne i waż-
ne dla naszego sołectwa od czasu ubiegło-
rocznych dożynek do obecnych. 18 sierpnia 
2018 roku Zabłędza tradycyjnie świętowała 
XII Festyn Dożynkowy, o czym szczegóło-
wo opisałam w oddzielnym artykule. 

Oprócz naszych wiejskich dożynek bra-
liśmy również udział w Dożynkach Parafial-
nych w kościele parafialnym w Piotrkowi-
cach oraz w Dożynkach Gminnych w Tucho-
wie. Przedstawiciele naszej wsi w strojach lu-
dowych reprezentowali Zabłędzę z wieńcem 
uwitym ze zbóż i kwiatów, tematycznie zwią-
zanym z obchodami 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Serdecznie dziękuję 
małżeństwom: Lucynie i Andrzejowi Kępom, 
Dianie i Piotrowi Karasiom, Dorocie i Rober-
towi Czaplom, Stanisławie i Zbigniewowi Ha-
lagardom oraz Ewie i Łukaszowi Marcinkom  
za poświęcony czas i trud związany z repre-
zentowaniem wieńca dożynkowego.

Tradycyjnie jak co roku w pierwszą nie-
dzielę września delegacja naszej miejscowo-
ści modliła się z rolnikami z całej Polski, dzię-

OKIEM RADNEJ I SOŁTYSA
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kując Jasnogórskiej Królowej Polski za zebrane 
plony, polecając wszystkich mieszkańców Za-
błędzy jej opiece i wstawiennictwu. W inten-
cji rolników i wszystkich mieszkańców Zabłę-
dzy zamówiona została Msza Święta przed Ja-
snogórskim Ołtarzem. Nasz wieniec można 
było zobaczyć na ekranach telewizorów pod-
czas transmisji w TVP 1. Słowa podziękowania 
kieruję do Pana Stanisława Sajdaka z Tuchowa 
za coroczny, bezinteresowny przewóz wieńców 
dożynkowych na jasnogórskie dożynki. 

W ubiegłym roku mieszkańcy Zabłędzy 
uczestniczyli w Turnieju Sołectw, który odbył 
się 9.09.2018 roku w Siedliskach. Liczna grupa 
mieszkańców Zabłędzy godnie reprezentowa-
ła sołectwo, biorąc udział w wielu konkuren-
cjach sportowych, kulinarnych i sprawnościo-
wych. Nasze panie przygotowały stoisko z lo-
kalnymi i tradycyjnymi potrawami oraz wyro-
bami regionalnymi. Ciekawa dekoracja i pysz-
ne potrawy zapewniły wysokie lokaty dla na-
szej miejscowości. Wspaniałe smakołyki szyb-

ko zniknęły z naszego stołu podczas degu-
stacji. Zdecydowanie trafiliśmy w gust jury 
i zgromadzonych osób. Turniej miał na celu 
również przypomnienie naszej regionalnej 
gwary ludowej i dlatego w tym klimacie przy-
gotowaliśmy „Legendę o powstaniu Zabłę-
dzy”. Za udział we wszystkich konkurencjach 
i zajmowane wysokie lokaty nasi reprezentan-
ci otrzymali dla sołectwa elektryczną maszyn-
kę do mielenia, mikser elektryczny i kuchen-
ny komplet drewniany. Wszystkim uczestni-
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kom serdecznie gratuluję wysokich wygra-
nych i dziękuję za uczestnictwo. Takie wspól-
ne działania świadczą o sile sołectwa, dobrej 
współpracy oraz trosce o kultywowanie trady-
cji i naszych wiejskich obyczajów. 

W 2018 roku mieszkańcy Zabłędzy 
uczestniczyli w wycieczkach autokarowych, 
poznając piękne zakątki Małopolski i nie tyl-
ko. W dniu 15.07.2018 roku poznawaliśmy 
historię, zabytki i ciekawe miejsca Kazimie-
rza Dolnego nad Wisłą oraz uzdrowiskową 
miejscowość Nałęczów. Kazimierz to „pereł-

ka” na mapie Polski. Jest nie tylko przepięk-
ny ze względu na zabytki, jakie się tam znaj-
dują, ale również przyrodę, jaka go otacza. Bli-
skość Wisły, Wąwozy Lessowe oraz piękne wi-
doki z ruin zamku, Góry Trzech Krzyży czy 
klasztoru zapierają dech w piersiach turystów. 
Nałęczów to uzdrowisko o profilu ściśle kar-
diologicznym, związane ze słynnymi pisarza-
mi: Stefanem Żeromskim, Bolesławem Pru-
sem i Henrykiem Sienkiewiczem. Spacer po 
Parku Zdrojowym i Alei Kasztanowej to oaza 
ciszy i spokoju. 

W dniu 7.10.2018 roku zwiedzaliśmy Oj-
cowski Park Narodowy, jego skalne obiekty, 
historyczne zamczyska i klimatyczne jaskinie. 
Przemieszczając się szlakiem Orlich Gniazd, 
zwiedziliśmy zamek w Pieskowej Skale.  Sło-
neczna pogoda pozwoliła zobaczyć unikato-
we skały parku, takie jak: Maczugę Herkule-
sa, Rękawicę Pięciopalcówkę – Białą Rękę. Te 
ciekawe wapienne obiekty od najdawniejszych 
czasów wzbudzały zachwyt i wyostrzały wy-
obraźnię odwiedzających. Naszą uwagę zwró-
ciła unikatowa zabudowa drewniana, prze-
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piękne małe domki porozrzucane po całym 
parku, które przetrwały do dziś. Drewniany 
kościółek „Kaplica na wodzie” zachwycił nas 
niepowtarzalnym klimatem. Nasze wycieczki 
to wspaniała lekcja historii i poznawanie cieka-
wych i pięknych miast, nie tylko Małopolski, 
ale również zabytków, gór i podziwianie uro-
ków polskiej przyrody. 

9.06.2019 roku odwiedziliśmy również 
stolicę Tatr – Zakopane. Uczestniczyliśmy we 
mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Fatim-

skiej na Krzeptówkach, poznając historię tego 
wspaniałego miejsca. Kolejką krzesełkową wy-
jechaliśmy na Gubałówkę, podziwiając urokli-
wą panoramę Tatr. Słoneczna pogoda pozwo-
liła w pięknej scenerii wyjechać kolejką linową 
na Kasprowy Wierch i upajać się górskimi wi-
dokami polskich i słowackich Tatr. W drodze 
powrotnej odwiedziliśmy Gaździnę Podhala 
w sanktuarium w Ludźmierzu, powierzając Jej 
opiekę nad całą naszą miejscowością.

Rok 2018 dla Zabłędzy był bogaty w hi-

storyczne wydarzenia, nie tylko związane ze 
100-leciem odzyskania niepodległości przez 
Polskę, ale również oddaniem do użytku bar-
dzo długo wyczekiwanej przez mieszkańców 
nowej hali sportowej. 

Dziękuję byłym Panom Burmistrzom, 
całej Radzie Miejskiej, pracownikom urzę-
du i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do wybudowania tego obiektu 
i zrozumieli potrzebę wsi i szkoły. Hala została 
wybudowana w bardzo krótkim czasie. Niech 
służy wszystkim dzieciom i mieszkańcom wsi 
przez długie lata do rozwoju sportowego. 

Drugim ważnym wydarzeniem było po-
zyskanie dla wsi i jej mieszkańców działki 
gminnej. Została ona ogrodzona, przygoto-
wano niezbędną dokumentację, uzgodnienia 
i pozwolenia konserwatorskie do wyburzenia 
znajdującego się tam budynku. Wyłoniony zo-
stał wykonawca prac wyburzeniowych, który 
rozebrał budynek. Zlecone zostało wykona-
nie projektu zagospodarowania działki, obec-
nie prace są w toku. Planujemy, aby powsta-
ło tam ogólnodostępne centrum wsi z grillem, 
siłownią plenerową, placem zabaw dla dzieci, 
piaskownicą, altaną i budynkiem wielofunk-
cyjnym. 
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W 2018 roku Rada Sołecka do dyspozy-
cji miała kwotę 33 925 zł – jako fundusz so-
łecki i 800 zł środków dodatkowych. Zgod-
nie z uchwałą zebrania wiejskiego środki zosta-
ły rozdysponowane na: 20 000 zł – zakup ma-
teriałów i wykonanie ogrodzenia wokół dział-
ki 271/1 dla potrzeb wsi i mieszkańców, 2000 zł 
– organizacja festynu dożynkowego, 11 925,40 
zł + 800 zł – remont dróg. Remonty dróg 
obejmowały następujące zadania: zakupiono 
100 sztuk korytek ściekowych i wbudowano 
je wzdłuż drogi nr 193/4, wykonano odmule-
nie rowu, wbudowano duże korytka ściekowe 
wzdłuż drogi nr 241 na długości 66 mb, zaku-
piono 200 sztuk betonowych płyt typu Jumbo 
w celu zabezpieczenia brzegów rowu i skarpy 
wzdłuż tej drogi, wykonane zostały dwie zamy-
kane tablice ogłoszeniowe. Na przysiółku Ryje 
wykonano nawierzchnię asfaltową z podbudo-
wą, poboczami utwardzonymi kamieniem kliń-
cem oraz skropionymi emulsją na odcinku 100 
mb szer. 2,70 m za kwotę 24 639,19 zł, (w tym 
15 000 – środki sołeckie z poprzedniego roku).

Z dodatkowych środków gminnych za 
kwotę 35 170,28 zł wykonano remont dro-
gi nr 75 na Podlesiu w zakresie podbudowy 
nawierzchni asfaltowej, utwardzenia poboczy 
kamieniem klińcem i skropienie emulsją na 
długości 350 mb, szer.2,70 m, oraz za kwotę 28 
630,50 zł wykonano remont drogi nr 186/6 na 
Ryjach – za zjazdem z drogi wojewódzkiej 997 
– 100 mb, szer. 2,70 m w zakresie podbudowy, 
nawierzchni asfaltowej, utwardzenia i skropie-
nia emulsją poboczy. Na drodze nr 241 wy-
konano podbudowę, nawierzchnię asfaltową, 
utwardzono i skropiono emulsją pobocza dro-
gi na odcinku 60 mb, szer. 2,50 m. Na drodze 
nr 259 na przysiółku Stara Wieś zaasfaltowano 
20 mb drogi w miejscu, gdzie było osuwisko, 
utwardzono pobocza i skropiono emulsją oraz 
wykonano i zamontowano barierę ochronną. 

Po mojej interwencji w Rejonie Dróg Wo-
jewódzkich w Tarnowie udrożniony i oczysz-
czony został rów odwadniający odprowadza-
jący wodę z drogi wojewódzkiej w kierunku 
drogi gminnej nr 292/2 w kierunku Piotrko-
wic. Stwarzał on ciągle zagrożenie, zalewając 
drogę gminną i posesje mieszkańców Zabłę-
dzy na przysiółku Nowa Wieś. Wykonane zo-
stało oczyszczenie i udrożnienie 3 przepustów 
pod drogą wojewódzką 977 w rejonie skrzyżo-
wania z drogą w kierunku Piotrkowic. 

Za kwotę 10 000 zł wykonane zostało 
oświetlenie uliczne na Podlesiu (2 lampy) i na 
Brzegach (1 lampa).

Odśnieżanie dróg gminnych w Zabłę-
dzy w 2018 roku  to: styczeń – 1388 zł, luty 
– 2890,90 zł, styczeń 2019 roku –  12412,92 zł

W ubiegłym i w obecnym roku odśnie-
żał pan Janusz Stańczyk za kwotę: 1h odśnie-
żania 188 zł, 1h odśnieżania + posypka 238 zł, 
1h posypka 218 zł.

W ubiegłym roku dwukrotnie wykasza-
ne były pobocza dróg gminnych i trzykrotnie 
boisko wiejskie. Za wykaszanie boiska dzię-
kuję Panu Zbigniewowi Halagardzie, a Pań-
stwu Liliannie i Józefowi Iwanom za uporząd-
kowanie skoszonej trawy. Wszystkim miesz-
kańcom, którzy regularnie wykaszają pobocza 
dróg gminnych, serdecznie dziękuję.

Po rozpoczęciu nowej kadencji jako rad-
na, wspólnie z panią burmistrz Magdale-
ną Marszałek i jej zastępcą panem Wiktorem 
Chrzanowskim, poczyniłam wiele działań na 
rzecz naszej miejscowości. Rozwiązany zo-
stał problem likwidacji przejścia dla pieszych 
w naszej miejscowości na drodze wojewódz-
kiej 977. Po wspólnej interwencji z radą so-
łecką i mieszkańcami zasłużonymi, odznaczo-
nymi statuetką Melaniusz, wystosowanych pi-
smach do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tar-
nowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie, Posła na Sejm RP Michała Wojtkiewicza, 
Burmistrza Gminy Tuchów oraz mediów spo-
łecznościowych naszego regionu, przejście zo-
stało przywrócone. Dzięki zaangażowaniu pani 
burmistrz zlecone zostało wykonanie projektu 
oświetlenia tego przejścia. Obecnie w budżecie 
gminy zabezpieczone zostały środki na współfi-
nansowanie wraz z Zarządem Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie tej inwestycji. Mam również 
zapewnienia z Rejonu Dróg Wojewódzkich 
w Tarnowie, iż w najbliższych dniach, w oko-
licy Szkoły Podstawowej w Zabłędzy na drodze 
wojewódzkiej, w pobliżu przejścia dla pieszych, 
zamontowane zostaną spowalniające pasy na 
jezdni dla zwiększenia bezpieczeństwa prze-
chodniów, zwłaszcza dzieci. 

W budżecie gminy Tuchów zabezpie-
czona została kwota 20 000 zł na wykonanie 
dalszego ciągu oświetlenia ulicznego dróg na 
Podlesiu i Brzegach. 

Zostało wykonane geodezyjne wyzna-
czenie drogi gminnej nr 177 na Górach wraz 

z poszerzeniem zgodnie z założeniem pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy. 
W ten sposób przygotowujemy tę drogę pod 
modernizację ze środków „Transportu Rolne-
go”, które gmina otrzymała w kwocie 85 655 
zł na dwie drogi, jedną w Zabłędzy, a dru-
gą w Piotrkowicach oraz na remont części tej 
drogi ze środków funduszu sołeckiego. 

Gmina pozyskała środki na remont ka-
pliczki zabytkowej przy drodze gminnej 
w kierunku Piotrkowic w kwocie 18 000 zł. 
Wyłoniony został wykonawca i w najbliższym 
czasie będzie prowadził prace remontowe przy 
tym obiekcie.

Zlecone zostało wykonanie projek-
tu oznakowania drogi nr 292/2 w kierunku 
Piotrkowic, uwzględniające teren zabudowa-
ny z ograniczeniem prędkości oraz oznakowa-
nia dróg podporządkowanych. 

Wykonane zostało geodezyjne wyzna-
czenie części drogi na Podlesiu i przejęcie jej 
na własność gminy, aby uniknąć w przyszło-
ści uniemożliwienia dojazdu mieszkańców do 
swojej posesji (sprzedaż prywatnego gruntu). 

Udało się doprowadzić do końca rozpo-
czętą dawno procedurę przejęcia drogi pry-
watnej na Ryjach na gminną o numerze 158/1 
i uzyskać pozytywne zgody właścicieli przyle-
gających działek na pozostawienie granic za-
jeżdżonej wcześniej drogi. 

Zlecone zostało również geodezyjne wy-
znaczenie drogi gminnej nr 193/4, które jest 
w trakcie realizacji. Wszystkie te działania były 
niezbędne do regulacji prawnych przy moder-
nizacji dróg, które wcześniej z powodu braku 
środków nie były dopełnione przez lata.

Poczyniliśmy starania, aby tegoroczny fe-
styn dożynkowy objął honorowym patrona-
tem starosta tarnowski pan Roman Łucarz. 
Pan starosta z przyjemnością objął patronatem 
XIII Festyn naszego sołectwa Zabłędza. 

Na zakończenie karnawału kobiety z Za-
błędzy świętowały „Babski comber”, tzw. tłu-
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sty czwartek. Dzięki gościnności właścicieli 
Bistro „Smaczny Kęs” nasze panie skorzysta-
ły z zaproszenia i bardzo licznie przybyły do 
nowego lokalu na spotkanie. W serdecznej at-
mosferze miło spędziły czas na śpiewach i tań-
cach w ostatkowy wieczór. 

Wspólnie z nowym Zarządem Miej-
skiego Klubu Sportowego Tuchovia podję-
łam działania, aby w Zabłędzy w hali sporto-
wej zorganizować treningi dla dzieci (dziew-
czynek i chłopców) celem popularyzacji spor-
tu i aktywności fizycznej. Inicjatywa spotka-
ła się z olbrzymim zainteresowaniem rodzi-
ców i dzieci. Około 40 dzieci rozpoczęło zaję-
cia sportowe w dwóch grupach pod okiem wy-
kwalifikowanego trenera. W ślad za tym poszli 
panowie i zorganizowali grupę do gry w piłkę 
nożną. Co piątek spotykają się w hali. Nasze 
panie zebrały grupę ponad 40 osób i zorgani-
zowały zajęcia z zumby pod okiem trenera. To 
pozytywne działania nie tylko ze względu na 
dbałość o zdrowy tryb życia, ale również ak-
tywizację i integrację społeczną. Gratuluję po-
mysłu i działania oraz zachęcam wszystkich do 
udziału w tych zajęciach. 

W związku z korzystaniem z hali sporto-
wej przez naszych mieszkańców na zebraniu 
wiejskim złożona została deklaracja zakupu 
profesjonalnego sprzętu sprzątającego za kwo-
tę 1000 zł. Na początku kwietnia bieżącego 
roku pan Waldemar Dusza zrealizował podjęte 
zobowiązania i przekazał do szkoły sprzęt do 
utrzymania czystości w hali sportowej. Ponad-

to w czerwcu dodatkowo zakupił mopa noży-
cowego wraz ze stelażem za kwotę 290 zł. Bar-
dzo serdecznie dziękujemy za zakupiony ze-
staw sprzątający. 

24.06.2019 roku na zaproszenie sołty-
sa i Rady Sołeckiej Karwodrzy spotkaliśmy 
się przy kapliczce z figurą św. Jana, aby świę-
tować „Imieniny Jana”. Przy kapliczce na roz-
drożu i granicy wiosek spotkali się sołtysi z 4 
miejscowości, którzy przybyli z członkami rad 
sołeckich i swoimi mieszkańcami, z Łękaw-
ki, Łękawicy, Karwodrzy i Zabłędzy. Wspólnie 
z ojcem Karolem Barnasiem odśpiewaliśmy li-
tanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz 
pieśni religijne. Następnie przy grillu w miłej 
atmosferze degustowaliśmy smakołyki serwo-
wane przez właścicieli Bistro „Smaczny Kęs” 
z Zabłędzy. Spotkanie uświetnił występ kaba-
retowy pań z Karwodrzy, które podążając na 

jarmark do Tuchowa, zatrzymały się, aby po-
być z nami i przypomnieć, jak to w Tuchowie 
dawniej bywało. Gratuluję pomysłu i inicjaty-
wy. Myślę, że takie spotkania staną się trady-
cją i będziemy je kontynuować przez następ-
ne lata.

W związku ze zbliżającymi się żniwa-
mi, wszystkim rolnikom życzę dobrej pogody, 
siły i zdrowia, aby bezpiecznie zebrali plony 
z pól, byśmy 17 sierpnia mogli radośnie świę-
tować dożynki. Dzieciom na czas wakacji ży-
czę dobrego odpoczynku i radosnego spędza-
nia wolnego czasu. Wszystkich mieszkańców, 
ich rodziny i znajomych serdecznie zapraszam 
na XIII Festyn Dożynkowy naszego sołectwa 
w dniu 17.08.2019 roku od godziny 17.00, 
który odbędzie się na placu boiska asfaltowe-
go obok szkoły.

Radna i Sołtys Zabłędzy
Ewa Michałek
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WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 
2018/2023 - MIASTO I GMINA TUCHÓW
W niedzielę 21.10.2018 r. odbyły się wy-

bory samorządowe. Prezentujemy wyniki gło-
sowania na kandydatów na burmistrza Tucho-
wa i radnego Rady Miejskiej w Tuchowie – 
z okręgu nr 7 (Zabłędza). 

Wybory na burmistrza Tuchowa:
Magdalena Marszałek – 2204 głosów 
Maciej Sajdak – 1449 głosów 
Adam Drogoś – 1382 głosów 
Józef Wzorek – 1333 głosów 
Kazimierz Kurczab – 856 głosów 
Jerzy Łącki – 314 głosów 

Szczegółowe wyniki głosowania w okrę-
gu nr 7 (Zabłędza)

Ewa Katarzyna MICHAŁEK – 186 głosów 
Artur Michał Starostka – 85 głosów
Łukasz Edward Turaj – 49 głosów
Barbara Ewa Czapla – 36 głosów
Janina Halagarda – 10 głosów 
Ewelina Elżbieta Łącka – 3 głosy 

W wyborach do Rady Powiatu Tarnow-
skiego mandaty radnych w okręgu nr 2 w Tu-
chowie uzyskali: Bogdan Płachno – 1418 
głosów – PiS, Mariusz Ryś – 1175 głosów 
– KWW Wspólny Powiat i Grażyna Karaś – 
805 głosów – PiS. 

W niedzielę 4 listopada 2018 r. odbyła się 
II tura wyborów samorządowych. Na bur-

mistrza Tuchowa wybrana została Magdalena 
Marszałek, uzyskując 63,26% głosów. Prezen-
tujemy wyniki głosowania na kandydatów:

Magdalena Marszałek – 3992 głosy
Maciej Sajdak – 2318 głosów

Magdalena Marszałek – Burmistrz 
Tuchowa
Ewa Michałek – Radna Rady Miejskiej 
w Tuchowie

Wyniki wyborów samorządowych opubliko-
wane zostały na stronie https:// wybory2018.pkw.
gov.pl 

17 MARCA 2019 ROKU PRZEPROWADZONO WYBORY 
DO ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA I GMINY TUCHÓW 

NA KADENCJĘ 2019-2024

Niezastąpieni
Być w radzie sołeckiej to niebłaha sprawa,
To nie przelewki, to nie zabawa!
Wsparcie dla sołtysa, dyskusje, spotkania,
Przeróżne cele, przeróżne zadania!
W czasie dożynek pracy jest więcej.
Przepełnione są nią radnego ręce,
Tutaj gazety do rozniesienia,
Tu krzesła, stoliki do ułożenia…
I wiele spraw takich, o których nie wiemy,
Gdy pomoc potrzebna - do nich idziemy,
Gdy jakiś problem - radny pomoże!
Musi? Nie musi! Lecz chce i może!
Dlatego warto docenić radnego,
Bo trudne życie we wsi bez niego!
I każdy powinien przyznać to szczerze,
Że pomoc jego jest w dużej mierze!

Wszystkim, co w radzie dzielnie pracują,
Na ważne tematy wspólnie dyskutują,
Z tego miejsca dziś dziękujemy
Co byłoby bez was ?– Szczerze? 
Nie wiemy!

Patrycja Chwistek

Wyniki głosowania na sołtysa i do 
Rady Sołeckiej w Zabłędzy. 

W obwodzie wyborczym nr 10 w Zabłędzy 
odbyły się wybory na sołtysa. 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzy-
mała i została wybrana sołtysem: 

MICHAŁEK EWA – 172 głosy
TURAJ ŁUKASZ – 79 głosów

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzy-
mali i zostali wybrani na członków rady sołec-
kiej (rada liczy 7 osób):

1) CHWISTEK ROBERT – 156 głosów
2) KĘPA ADOLF – 137 głosy

3) ŁUKASIK RENATA – 127 głosów
4) MARCINEK ŁUKASZ – 126 głosów
5) PATYK KRZYSZTOF – 125 głosów
6) TYRKA MAŁGORZATA – 118 głosów
7) IWAN LILIANNA – 100 głosów
8) HALAGARDA JANINA – 86 głosów 
9) DUSZA WALDEMAR – 80 głosów
10) STACHURA ELŻBIETA – 65 głosów
11) PAWŁOWSKI MATEUSZ – 34 głosy

Gratulacje dla wszystkich i życzenia wy-
trwałości i siły w sprawowaniu tych ważnych 
i odpowiedzialnych funkcji. Zaufanie, jakim 
obdarzyli Was mieszkańcy, zobowiązuje, ale 
daje również satysfakcję oraz bodziec do wytę-
żonej pracy na rzecz rozwoju lokalnego i pod-
noszenia jakości życia społeczności sołeckiej. 
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DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los”.
„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie”.

Święty Jan Paweł II

W czasie tegorocznego festynu naszej 
wsi Zabłędza chcielibyśmy w sposób szcze-
gólny uhonorować zacnych Jubilatów, którzy 
świętują w tym roku diamentowe i złote gody. 
W zacnym gronie są Państwo:

 

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego 
diamentowe gody świętują Państwo: 

Irena i Mieczysław Krasowie 
(19.10.1959) - 60 lat

Franciszka i Józef Solakowie 
(24.10.1959) - 60 lat

Rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego 
złote gody świętują Państwo: 

Krystyna i Marian Michałkowie 
(10.08.1969) - 50 lat

Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto 
i diamenty, nic zatem dziwnego, że święto pół-
wiecza szczęśliwego pożycia małżeńskiego na-
zwano złotymi, a sześćdziesięciolecia diamen-
towymi godami. Rocznice ślubu to wzruszają-
ce uroczystości. Ożywają wspomnienia i wra-
cają chwile mieniące się swoistym blaskiem. 

Pary, które dzięki swojej niezachwianej 
postawie, miłości i cierpliwości oraz wzajem-
nemu poszanowaniu dotrzymały złożonej so-
bie przed ponad 50- i 60- laty 
przysięgi małżeńskiej. Pary po-
łączyła wielka miłość, miłość 
na wiele lat, piękne uczucia, ale 
również wspólne trudy dnia co-
dziennego.

Wasze jubileusze uświada-
miają nam, że dwoje kochają-
cych, wspierających i szanują-

cych się ludzi, których połączyło uczucie po-
nad 50- i 60- lat temu, wytrwało w swojej miło-
ści, jaką pielęgnowali i o jaką się troszczyli. Pań-
stwa postawa jest godna naśladowania, zwłasz-
cza wśród młodego pokolenia, gdyż dzisiejsze 
czasy niestety nie zachęcają do podejmowania 
wysiłku w walce o trwałość małżeństwa. 

Pragniemy złożyć Państwu z serca płyną-
ce gratulacje i życzenia. Życzymy Wam, Dro-
dzy Jubilaci, wielu wspólnych lat w zdrowiu 
i pomyślności, życzymy spokoju i życzliwości 
ludzkiej, a także tego, byście doczekali wspól-
nie kolejnych pięknych jubileuszy.

     
Serdecznie zapraszamy Dostojnych Ju-

bilatów wraz z rodzinami na fe-
styn w dniu 17 sierpnia br. Za-
praszamy również pary małżeń-
skie z większym i mniejszym 
stażem małżeńskim, wszystkich 
mieszkańców naszej wsi oraz 
gości.

Redakcja 
„Nasza Wieś Zabłędza” 

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

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

poligrafia.redemptorysci.eu

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość
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Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Zabłędzy obejmuje dzieci z klas I-
-III z miejscowości: Karwodrza, Trzemesna 
i Zabłędza. Przyjmowane są również dzieci 
spoza obwodu. Szkoła oferuje: 

• przyjazną, rodzinną atmosferę, 
• wykształconą, kreatywną, z dużym do-

świadczeniem, kadrę nauczycielską, 
• wszechstronny i optymalny rozwój 

dziecka, 
• bardzo dobre warunki do nauki, wszyst-

kie sale są jasne, dobrze wyposażone; 
przestronne korytarze, 

• osobną salę do edukacji informatycznej, 
• bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę, 

dostosowaną do wieku dzieci, 
• każda klasa liczy maksymalnie do 15 

uczniów w oddzielnej (własnej) sali, 
• zajęcia ruchowe odbywają się w nowej 

sali gimnastycznej, 
• przy szkole znajduje się plac zabaw 

z bezpieczną nawierzchnią i altaną, 
• bezpłatne dodatkowe zajęcia m. in. lo-

gopedyczne, korekcyjno-kompensacyj-
ne, sportowe i wiele innych rozwijają-
cych zainteresowania dzieci, 

• wyjazdy do kina, teatru i wycieczki kra-
joznawcze, 

• dla dzieci z Karwodrzy i Trzemesnej 
bezpłatny dowóz do szkoły i świetlicę 
na czas oczekiwania na autobus, 

• dla dzieci, których oboje rodziców pra-
cują zawodowo, bezpłatną świetlicę do 
16.30, a dla dzieci objętych zajęciami 
świetlicowymi możliwość skorzystania 
z płatnych obiadów w barze, pod opie-
ką nauczyciela. 

W tym roku szkolnym zwiększyły się 
możliwości promocji naszej szkoły ze wzglę-
du na to, że mamy miejsce, gdzie dzieci 
mogą prezentować się nie tylko przed rodzi-
cami. Możemy się pochwalić występami na-
szych dzieci podczas imprez środowiskowych: 
z okazji Dnia Nauczyciela w Domu Kultury 
w Tuchowie, podczas ślubowania klasy I, wie-
czornicy z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości Polski, wigilii szkolnej, Dnia Bab-
ci i Dziadka, wspólnego kolędowania z poka-
zem pięknych jasełek, udziałem dzieci z rodzi-
cami w Orszaku Trzech Króli, czy Święta Ro-
dziny. Jesteśmy otwarci na środowisko. Cie-
szymy się, że sala gimnastyczna zapełniła się 
gośćmi po brzegi podczas wieczornicy „Śpie-
wamy dla Ojczyzny”, wspólnego kolędowa-
nia, występów i pokazów tanecznych z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka oraz na czerwcowym 

Święcie Rodziny. 
W bieżącym roku zrealizowaliśmy 

w szkole dwie innowacje: „Moja Ojczyzna” 
i „Czytanie integrujące”. To były innowacje 
programowe i metodyczne. 

Uczniowie godnie reprezentowali na-
szą szkołę w poczcie sztandarowym podczas: 
- Mszy św. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła 
w Tuchowie upamiętniającej 79. rocznicę wy-
buchu II wojny światowej, - Mszy św. w ko-
ściele pw. św. Michała Archanioła w Piotrko-

wicach inaugurującej rok szkolny 2018/2019, 
- narodowych uroczystości na Cmentarzu le-
gionistów w Łowczówku upamiętniających 
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, - Mszy św. w kościele pw. Nawiedze-
nia NMP w Tuchowie z okazji Święta 3 Maja, 
- Mszy św. w kościele pw. św. Michała Archa-
nioła w Piotrkowicach z okazji zakończenia 
roku szkolnego, - uroczystości szkolnych.

Dzieci pod opieką nauczycieli włączyły 
się w działania charytatywne: cegiełkę na rzecz 

„Ta szkoła to wielka rodzina, w której my uczymy się żyć,
a w niej mamy Wielkiego Pasterza, nie będziemy tego kryć…”
/fragm.. hymnu szkoły/

Ta szkoła to dobry wybór 
dla Waszych pociech
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osób niewidomych „Pomóż i Ty”, zbiórkę pie-
niędzy na stypendia dla młodzieży Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz gromadze-
nie nakrętek na rzecz niepełnosprawnej Mar-
tynki. W szkole odbyła się zabawa andrzejko-
wa i odwiedził dzieci też św. Mikołaj. Dzieci 
uczestniczyły w wycieczkach: do Muzeum La-
lek w Pilźnie, Skansenu krasnali w Lipinach, 
do JuraParku w Bałtowie i Wioski Indiańskiej 
w Zalasowej. W kinie ,,Promień’’ oglądały 
film „O psie, który wrócił do domu’’. Dostali-
śmy też zaproszenie do Domu Kultury w Tu-
chowie na przedstawienie muzyczne „Podróż 
dookoła świata”. 

W szkole miały miejsce występy teatru 
lalkowego, spotkania z policjantem, straża-
kami oraz podróżnikiem. Dzieci brały udział 
w gminnych konkursach: kolęd w języku an-
gielskim, piosenki w języku angielskim; orto-
graficznym, recytatorskim; wiedzy pożarni-
czej; wiedzy o św. Janie Pawle II oraz plastycz-
nych.

Wszystkie opisane wydarzenia odby-
ły się dzięki bardzo dobrej dodatkowej pra-
cy nauczycieli, dzieci i rodziców. Dziękuje-
my wszystkim, którzy z nami współpracowali 
i doceniali naszą pracę. Teraz wakacje – zasłu-
żony czas odpoczynku, by we wrześniu znów 
z zapałem podejmować wspólnie kolejne wy-
zwania.

Zainteresowanych zapraszamy do złoże-
nia wizyty w naszej szkole, aby przekonać się, 
że spełnia ona oczekiwania małych dzieci i ich 
rodziców.

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Zabłędzy
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W sobotę 18 sierpnia br. – tradycyjnie 
jak co roku – nasza wieś Zabłędza święto-
wała XII Festyn Sołecki. 

W tym roku zorganizowany został z oka-
zji: 12. rocznicy nadania Szkole Podstawowej 
w Zabłędzy imienia Jana Pawła II, 7. rocznicy 
wręczenia sztandaru szkole, dorocznych doży-
nek wsi oraz przekazania społeczności wsi do 
użytku nowej hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej. 

W tym roku szczególnie chcieliśmy 
uczcić: 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, jubilatów obchodzących złote 
gody oraz zabłędzkie święto wyrobów trady-
cyjnych i regionalnych. 

Rozpoczęliśmy o godz. 17.00 okoliczno-
ściowym programem, konkursami z nagroda-
mi, występami i zabawami dla dzieci i doro-
słych. Wspólnie z Domem Kultury w Tucho-
wie realizowaliśmy projekt „Zabłędzkich Ro-
dzinnych Igrzysk Orszakowych”. Celem tego 
projektu była integracja rodzin i dobra zabawa. 
Konkurencje nawiązywały do trzech wartości: 
Piękna, Prawdy i Dobra. Zaangażowali się ro-
dzice i dzieci. Konkurs poprowadził Tomasz 
Drogoś z naszą młodzieżą: Radosławem Cza-
plą, Krzysztofem Wantuchem i Arturem Mi-
chałkiem, za co im serdecznie dziękuję. Ro-
dzice i dzieci otrzymali wartościowe nagro-
dy ufundowane przez: firmę WIS z Tarnowa, 
Dom Kultury w Tuchowie, Fundację Orszak 
Trzech Króli, Pizzerię Czardasz w Tuchowie 
oraz Krzysztofa Jasińskiego, Łukasza Marcin-
ka i Artura Starostkę. Gratuluję zwycięzcom, 
a sponsorom nagród dziękuję za dar serca. 

O godz. 18.00 rozpoczęliśmy część ofi-
cjalną. Konferansjerkę prowadzili Justyna Lip-
ka – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Tu-
chowie i Waldemar Dusza. Bardzo im dzięku-
ję za pomoc i zaangażowanie w organizację na-
szego święta. Po powitaniu gości i mieszkań-
ców Zabłędzy rozpoczęła się część artystycz-
na poświęcona obchodom 100. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy 
przybyli goście z rąk Patrycji Chwistek i Artu-
ra Starostki otrzymali flagi Polski i patriotyczne 
kotyliony. Wiersze i teksty, tematycznie zwią-
zane z niepodległością, wygłosiły dzieci: Oli-
wia Kępa, Hubert Sadko, Natalia Kras, Wikto-
ria Ryba i Katarzyna Kurnyta. Bardzo wszyst-
kim dziękuję, zwłaszcza rodzicom tych dzie-
ci, że pomimo wakacyjnego czasu, zaangażo-
wali i przygotowali dzieci, aby uświetnić naszą 
uroczystość. Wyrazy wdzięczności kieruję do 
Artura Starostki, który swoim pięknym śpie-
wem patriotycznych piosenek wprowadził nas 
w nastrój i klimat czasów wojsk ułańskich, od-
zyskania wolności i wartości naszych narodo-
wych symboli. 

Bardzo dziękuję Panom na koniach – re-
prezentującym Wojsko Polskie z czasów Jó-
zefa Piłsudskiego: Krzysztofowi Wzorkowi, 
Tomaszowi Turajowi, Józefowi Bednarzowi, 

a szczególnie Piotrowi Turajowi, który zor-
ganizował całość. Dziękuję młodzieży: Ra-
dosławowi Czapli, Krzysztofowi Wantucho-
wi i Arturowi Michałkowi, za przemarsz pie-
choty wojskowej. Wszyscy dumnie, w strojach 
z tamtych czasów, wraz z wodzem – naczelni-
kiem Państwa Polskiego – Józefem Piłsudskim 
uświetnili naszą uroczystość. Dziękuję Janinie 
Halagardzie oraz Patrycji Chwistek za ułoże-
nie wierszy związanych z naszymi obchoda-
mi. Do Patrycji kieruję ciepłe słowa wdzięcz-
ności za aktorską rolę, którą pełniła jako Królo-
wa – wolna, niepodległa Polska – nasza ojczy-
zna. W tym roku w imieniu całej społeczno-
ści Zabłędzy wieniec dożynkowy tematycznie 
związany z symbolami patriotycznymi został 
przekazany na ręce mających ponad 90 lat ży-
cia najstarszych mieszkańców naszej wsi: Ge-
nowefy Chwistek, Józefy Radwan, Piotra Gur-
bisza, Joanny Michałek, Józefy Piórkowskiej, 
Zofii Cich, Stanisławy Kawa, Stanisława Sola-
ka i Genowefy Wojtanowskiej. Symbolicznego 
przekazania wieńca dokonały cztery małżeń-
stwa w strojach ludowych: Lucyna i Andrzej 
Kępowie, Ewa i Łukasz Marcinkowie, Diana 
i Piotr Karasiowie, Stanisława i Zbigniew Ha-
lagardowie. Nasi honorowi goście otrzymali 
życzenia, kwiaty, pamiątkowe listy gratulacyjne 
i dożynkowe chleby. Bardzo serdecznie dzię-
kujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia 
i zaszczycenie nas swoją obecnością, pomimo 
różnego rodzaju niedyspozycji zdrowotnych. 
Na dalsze lata życia życzymy dużo zdrowia, ra-
dości, zadowolenia i pomyślności. Dożynkowy 
chleb z symbolami patriotycznymi przekaza-
łam burmistrzowi Tuchowa Adamowi Drogo-
siowi, następnie wraz z burmistrzem i radą so-
łecką podzieliliśmy chleb z miodem z naszych 
pasiek wśród zebranych mieszkańców i go-
ści. Na naszym tegorocznym festynie w spo-
sób szczególny pragnęliśmy docenić jubilatów 
obchodzących w tym roku złote gody – 50 lat 
pożycia małżeńskiego. Wśród nich znaleźli się 
Państwo: Maria i Fryderyk Cichowie, Broni-
sława i Jan Zarzyccy, Janina i Józef Stańczyko-
wie, Zofia i Stanisław Baziakowie. Gratuluje-
my wspaniałego jubileuszu, a na dalsze lata ży-
cia życzymy dużo miłości, radości, zadowole-
nia oraz dobrego zdrowia. Nasi zacni jubilaci 
otrzymali kwiaty, życzenia, dyplomy okolicz-
nościowe i chleby dożynkowe. Na skrzypcach 
jubilatom zagrał Tymoteusz Marcinek, a wszy-
scy zebrani śpiewali „Sto lat”. Następnie bur-
mistrz Tuchowa przekazał społeczności wsi do 
użytku nową halę sportową przy Szkole Pod-
stawowej, zapraszając wszystkich do jej ogląd-
nięcia.

Po zakończeniu części oficjalnej i arty-
stycznej do tańca przygrywał zespół „Gromy”. 
Przybyli mieszkańcy i goście degustowali tra-
dycyjne wyroby regionalne, które sponsoro-
wały i przygotowały firmy: Piekarnia i cukier-
nia Ewa Więcek, Piekarnia i ciastkarnia Kata-
rzyna i Krzysztof Jasikowscy, „Amigos” Piotr 

Zgórski i Michał Pitala – wyroby wędliniar-
skie, „Pasieka Radwan” Albert Radwan – mio-
dy z zabłędzkiej pasieki, „Sajdak” Wacław, An-
drzej i Grzegorz Sajdakowie – wyroby wędli-
niarskie, Bistro „Smaczny Kęs” Ewa i Adam 
Kruczkowie – pierogi domowe. Bardzo dzię-
kuję właścicielom tych firm za zaprezentowa-
nie swoich wyrobów. 

Chcieliśmy w szczególny sposób zwró-
cić uwagę na tradycję i regionalizm. Słowa 
wdzięczności kieruję do: Zofii Kałuckiej, Zo-
fii Kurnyty, Anny Zarzyckiej, Renaty Łukasik 
i Lilianny Iwan za przygotowanie stoisk i czę-
stowanie wyrobami regionalnymi. Szczegól-
nym zainteresowaniem cieszyły się „zabłędz-
kie pierogi” z różnym nadzieniem, przygoto-
wane dla wszystkich obecnych oraz tradycyj-
ny bigos staropolski i krokiety z kapustą. Na 
słodko wszyscy mogli również spróbować ciast 
domowych, kawy i herbaty. Zabawę do póź-
nych godzin nocnych uświetniła grupa tanecz-
na „Sempre” z Krakowa. Dziękuję za przybycie 
i zaprezentowanie tańców towarzyskich. 

Z okazji naszego XII Festynu wydany zo-
stał kolejny numer gazety „Nasza Wieś Zabłę-
dza”, która przybliża nam sprawy i wydarze-
nia naszej miejscowości. Serdecznie dziękuję 
wszystkim piszącym i udostępniającym zdję-
cia, czynię to na ręce redaktora naczelnego, 
Krzysztofa Jasińskiego, który czuwa nad cało-
ścią gazety. Dzięki jego zaangażowaniu i wspar-
ciu sponsorów powstaje ona już od jedena-
stu lat. Pokrycie kosztów druku sponsorowa-
li: Bernadeta i Kazimierz Szablowscy z firmy 
„KOREX”, Edyta i Krzysztof Suchan z firmy 
„Pol-Farm”, Łukasz Sadko z firmy „SADKO”, 
Ewa i Adam Kruczkowie z Bistra „Smaczny 
Kęs”, Piotr Kępa – usługi transportowe, właści-
ciele portalu informacyjnego „Ryglice i Okoli-
ce”, Grzegorz Lis i Zbigniew Michałek z  firmy 
„SIGMA”, Robert Mruk z firmy „ERNET”, 
Magdalena Stefan z firmy „AUTO KOMIS”, 
Piotr Skrobot z firmy „MIKULEC”, Ewa i Łu-
kasz Marcinek z firmy „ARCO ART.”, Janusz 
Kowalski - dyrektor Domu Kultury w Tucho-
wie. Wszystkim gorąco dziękuję za ten odruch 
serca i pomoc od wielu już lat. Dziękuję ser-
decznie całej radzie sołeckiej za rozprowa-
dzanie gazety wśród wszystkich mieszkańców 
oraz za całokształt prac włożonych w przygo-
towanie festynu, pomoc w czasie uroczystości, 
jak i porządkowanie po zakończeniu. Gorące 
podziękowania składam wszystkim mieszkań-
com, ich rodzinom i gościom za udział w fe-
stynie, za zaszczycenie swoją obecnością naszej 
małej ojczyzny oraz troskę o jej rozwój. 

Ewa Michałek 
Sołtys i Radna wsi Zabłędza

Tekst był publikowany w Kurierze Tuchowskim  
Nr 7-8-9 (69-70-71) Lipiec-Sierpień-Wrzesień 2018

XII Festyn Sołectwa Zabłędza za nami 
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Genowefa Chwistek

Józefa Piórkowska

Stanisław Solak

Genowefa Wojtanowska

Józefa Radwan +16.01.2019

Stanisława Kawa +25.04.2019

Joanna Michałek

Piotr Gurbisz

Zofia Cich

„Najstarsi mieszkańcy naszej wsi 
w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości” 1918-2018
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Rozgrywki sportowe to już stały ele-
ment poprzedzający obchody dożynkowe 
wsi Zabłędza. 

W ubiegłym roku były one szczegól-
ne, ponieważ zarówno turniej piłki siatkowej, 
jak i nożnej został przeprowadzony w nowo 
otwartej i tak długo wyczekiwanej hali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Zabłędzy. Turniej odbył się 16.08.2018 r. 
Do rozgrywek siatkarskich przystąpiły 2 dru-
żyny z Zabłędzy, rozegrano 3 sety na bardzo 
wysokim poziomie. 

Kolejnym elementem był mecz piłki ha-
lowej. Najpierw zmierzyła się z sobą mło-
dzież, a następnie doszło do międzypokole-
niowego pojedynku: oldboje kontra młodzież. 
Bardzo dziękuję pani radnej i sołtys Ewie Mi-
chałek za ufundowanie upominków dla za-
wodników oraz za czuwanie nad bezpiecznym 
przebiegiem rozgrywek. Słowa podziękowania 
kieruję również do Krzysztofa Jasińskiego za 
zaopatrzenie zawodników w wodę mineralną 
oraz fotograficzne udokumentowanie rozgry-
wek. Mając świadomość tego, że aktywność fi-
zyczna jest gwarantem wszechstronnego roz-
woju człowieka, wszystkim zawodnikom gra-
tuluję postawy zaangażowania i czerpania ra-
dości ze zdrowej rywalizacji.

Siatkówka - Składy Zabłędza 1: Bartło-
miej Czapla, Jakub Serwin, Konrad Kępa, Da-
wid Kępa, Piotr Czapla. Zabłędza 2: Michał 
Czapla, Jakub Szablowski, Jakub Pawłowicz, 
Wiktor Kamykowski, Krystian Jasiński. Pił-
ka halowa, Oldboye: Łukasz Marcinek, Artur 
Michałek, Grzegorz Jasiński, Krystian Mły-
niec, Krzysztof Tuman, Łukasz Turaj. Mło-
dzież: Bartłomiej Czapla, Konrad Kępa, Jakub 
Serwin, Krzysztof Wantuch.

Łukasz Turaj

TURNIEJ SPORTOWY

TOMASZ
DROGOŚ
33-170 Tuchów

 ul. Sobieskiego 7
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Czy można w kilku zdaniach opisać 
to, co przeżyło się przez siedem miesięcy 
na innym kontynencie? 

Oczywiście, że nie! Czy po zobaczeniu 
kilku zdjęć można poczuć klimat Ameryki Po-
łudniowej? Również nie. Warto zostawić ro-
dzinę, przyjaciół, pracę i wyjechać w niezna-
ne? Warto. Warto zrobić to, aby poznać świat, 
a przede wszystkim dla siebie, aby każdego 
dnia przekonać się, że niemożliwe nie istnieje. 

Przez te kilka miesięcy przemierzyłam 
z plecakiem i polską flagą Amerykę Środko-
wą i Południową. Przejechałam tysiące ki-
lometrów różnymi środkami transportu: od 
wspaniałych oldtimerów na Kubie, autobu-
sami, tuk-tukami, statkami, łodziami bardziej 
i mniej bezpiecznymi, taxi colectivo, ame-
rykańskimi Jeepami i Willi’s z drugiej wojny 
światowej, motorem i rowerem, a nawet chic-
ken busami, gdzie zdarzyło się nawet, że świn-
ka jechała jako pasażer. 

W każde miejsce udało się dotrzeć, a po 
dotarciu moim oczom ukazywały się krajobra-
zy zapierające dech w piersi: cudowne karaib-
skie plaże, kolonialne miasteczka, które tętnią 
życiem na każdym kroku, wodospady, dżun-
gle, Andy, ruiny Majów i Inków. Byłam na 
snorkelingu w Meksyku, pływałam w ceno-

tach, widziałam Muzeum Podwodne, prze-
żyłam najbardziej kolorowe i radosne Święto 
Wszystkich Świętych w Meksyku, a Boże Na-
rodzenie spędziłam w Kolumbii na plaży. 

Widziałam flamingi, krokodyle, koliber-
ki, lamy, alpaki, leniwce, najwyższe palmy na 
świecie, erupcję wulkanu w nocy, banany na 
drzewie. Wspięłam się kolejno na 3, 4, 5 tys. 
m.n.p.m., spałam na wulkanie w Gwatema-
li, z którego podziwiałam erupcję czynnego 
wulkanu Fuego. W Peru przeżyłam trzęsie-
nie ziemi, a w Ekwadorze próbowałam zna-
leźć receptę na długowieczność. W Meksyku 
grałam z dziećmi w piłkę i to chyba ja byłam 
wtedy największą atrakcją. Kąpałam się w nocy 
w Morzu Karaibskim w planktonie fluore-
scencyjnym. Spróbowałam mnóstwa owoców, 
których nigdy wcześniej nie widziałam. Wypi-
łam hektolitry świeżo wyciskanych soków. 

Byłam na kursie salsy na Kubie i na kursie 
hiszpańskiego w Gwatemali i Peru. Nauczy-
łam się grać w sapo, narodową grę Peru. Po-
znałam niesamowitych ludzi z całego świata, 
a nawet Polaków, którzy wspierali mnie pod-
czas podróży. Odwiedziłam plantację kakao 
na Kubie i kawy w Kolumbii. Znalazłam się 
w najbardziej na północ wysuniętym punkcie 
Ameryki Południowej, a w Kolumbii widzia-

łam stacje benzynowe, gdzie paliwo sprzeda-
wane jest w butelkach po coca-coli. Po pięcio-
dniowym trekingu dotarłam do Machu Pic-
chu, aby tylko przez kilka minut móc zoba-
czyć zaginione miasto. 

Jadłam w przeróżnych miejscach, na 
ulicznych straganach, gdzie jedzą miejsco-
wi i na szczęście nie miałam żadnych przygód 
żołądkowych. Najlepszym daniem, jakie ja-
dłam, była typowa peruwiańska potrawa cevi-
che i świnka morska z piekarnika. W Kolumbii 
zostałam pogryziona przez tysiące muszek, bo 
żaden spray nie działał. A z chorobą wysoko-
ściową walczyłam, żując liście koki. 

Najpiękniejszy czas spędziłam w Boliwii, 
gdzie w ramach wolontariatu zajmowałam się 
dziećmi w Ochronce Sióstr Służebniczek. Ak-
centem kończącym podróż była wyprawa po 
największej Pustyni Solnej Uyuni, przez któ-
rą przebiega trasa Dakar i w tym miejscu zo-
stawiłam polską flagę, która towarzyszyła mi 
przez całą podróż. Wiele razy dzięki znajomo-
ści hiszpańskiego udało mi się załatwić parę 
spraw, ale i tak kilka razy zostałam oszuka-
na, ale to w sumie tylko kilkadziesiąt dolarów. 
Zrobiłam kilka tysięcy zdjęć, a te najpiękniej-
sze chwile mam w sercu.

Anna Sikora

Z Zabłędzy z plecakiem i polską flagą 
przez Amerykę Środkową i Południową

Boliwia, Cochabamba, wolontariat w Ochronce Sióstr  Służebniczek

Boliwia, Pustynia Solna Uyuni

Gwatemala, wschód słońca na wulkanie Acatenango 3976 m n.p.m.

Kolumbia, Cartagena
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Gotowanie i pieczenie to moja pasja. Cieszę 
się, że tak wielu mieszkańców Zabłędzy korzysta 
już z naszych usług i docenia ich jakość – mówi 
Ewa Kruczek właścicielka Firmy Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowej w Zabłędzy. 

Aby zrobić większe zakupy czy zjeść do-
bry obiad, mieszkańcy Zabłędzy od kilku lat 
nie muszą już jeździć do sklepów i restauracji 
w Tuchowie czy w Tarnowie. W naszej miej-
scowości tuż przy głównej drodze, naprzeciw-
ko Szkoły Podstawowej, mieści się bowiem 
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa, 
w skład której wchodzą sklep „Malinka Mar-
ket” oraz Bistro „Smaczny Kęs”.

Wszystko zaczęło się w kwietniu 2013 
roku. Wtedy to Ewa Kruczek, mieszkanka po-
bliskiej Trzemesnej, wynajęła budynek, w któ-
rym dotychczas znajdował się niewielki sklep 
oraz niedziałający już bar. –Gotowanie i pie-
czenie to moja pasja. Przez wiele lat pracowałam 
w różnych firmach gastronomicznych z regionu, 
zdobywałam cenne doświadczenie, aż wreszcie po-
stanowiłam zrobić coś na własną rękę – wspomina.

Właścicielka firmy wykorzystała więc do-
finansowanie z Urzędu Pracy, za które ku-
piła pierwsze urządzenia kuchenne, i z en-
tuzjazmem zakasała rękawy. Początkowo we 
wszystkim pomagali jej syn oraz mąż, z cza-
sem pojawili się inni pracownicy.

Firma od początku działalności była roz-
wijana dwutorowo– z jednej strony pani Ewa 
skupiła się na usługach gastronomicznych 
(przyrządzaniu posiłków, które można zjeść 
w uruchomionym w budynku Bistro „Smacz-
ny Kęs”, a także przygotowywaniu cateringu do 
szkół czy na imprezy okolicznościowe), z dru-
giej strony zaczęła rozwijać sklep z dotychczas 
niewielkim asortymentem, który odtąd został 
znacząco poszerzony, a sam sklep stał się z cza-
sem częścią większej sieci „Malinka Market”.

Szybki rozwój firmy sprawił, że w 2015 
roku Ewa Kruczek zakupiła działkę wraz 
z budynkiem, a następnie rozpoczęła jego 
gruntowną rozbudowę, która zakończy-
ła się w 2018 roku. Dziś firma posiada Bistro 
„Smaczny Kęs” z dużą i nowoczesną salą oraz 
wyposażeniem, znacznie powiększony sklep 
handlowy, a także duże zaplecze. Przygotowy-
waniem posiłków i obsługiwaniem klientów 

zajmuje się już ponad dziesięcioro pracowni-
ków – kucharki, sprzedawcy czy kierowcy.

Bistro mieszkańcom Zabłędzy oraz 
wszystkim przejezdnym osobom, które się 
w nim coraz częściej zatrzymują, oferuje na 
miejscu oraz na wynos (także z dowozem) 
smaczne posiłki w bardzo atrakcyjnych ce-
nach. Ponadto zarówno osoby prywatne, jak 
i firmy oraz instytucje z regionu chętnie ko-
rzystają z cateringu– Bistro codziennie przy-
gotowuje jedzenie m.in. do szkół i przedszko-
li w regionie tarnowskim, a z jego usług re-
gularnie korzystają m.in. Starostwo Powiato-
we w Tarnowie, Urząd Miejski w Tuchowie, 
Mościckie Centrum Medyczne i Centrum 
Zdrowia Tuchów, Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Tuchowie i Pleśnej, Dom Kultury w Tu-
chowie czy Parafia Św. Jakuba Starszego Apo-
stoła w Tuchowie.

Elegancka, duża sala z podestem dla ze-
społu muzycznego na co dzień ma restauracyj-
ny charakter, ale w weekendy zamienia się tak-
że w miejsce różnych imprez okolicznościo-
wych – odbywają się w niej chrzciny, komunie 
(czasem nawet dwie jednocześnie) czy urodzi-
ny. Co roku firma organizuje również zabawę 
andrzejkową i sylwestrową, przygotowuje sto-
iska z napojami i jadłem podczas dożynek, sta-
rając się w ten sposób animować życie lokalnej 
społeczności. Na przykład mieszkanki Zabłę-
dzy mogły niedawno wziąć udział w impre-
zie babski comber, która była okazją do wspól-
nych rozmów, śpiewów i tańców, ale też choć-
by obejrzenia pokazu wykonywania profesjo-
nalnego makijażu przez zaproszoną stylistkę. 

Odbiorców usług firmy pani Ewy przy-
ciąga połączenie przystępnej ceny z jakością 
potraw. Bistro oferuje przede wszystkim co-
dziennie przygotowywane na miejscu tra-
dycyjne polskie jedzenie –zupy (żurek, ro-
sół, barszcz, ogórkową, pomidorową, jarzy-
nową, ale też kremowe), drugie dania (kotle-
ty z ziemniakami i surówką, kopytka, gołąbki, 
krokiety, roladki schabowe czy placki po wę-
giersku) oraz pyszne ciasta i przekąski. 

Znakiem rozpoznawczym firmy stały się 
jednak przede wszystkim znakomite pierogi 
z różnego rodzaju farszami, które można zjeść 
na miejscu w bistro i kupić na wynos nie tylko 
w Zabłędzy, ale także w innych sklepach w ca-

łym regionie. – Przykładamy wagę do tego, żeby 
nasze firmowe pierogi wyróżniały się pod względem 
smaku, co doceniają klienci. Niektórzy przyjeżdża-
ją z różnych miejscowości specjalnie po nie – mówi 
Ewa Kruczek. – Co więcej, nasze pierogi można 
kupić też choćby w Krakowie, gdzie jako małopolski 
produkt regionalny cieszą się sporym zainteresowa-
niem, właśnie ze względu na swój smak.

Firma z Zabłędzy dba jednak nie tyl-
ko o jakość usług gastronomicznych w Bi-
stro ,,Smaczny Kęs’’, ale także stawia na cią-
gły rozwój oferty sklepu ,,Malinka Market’’. 
Dziś mieszkańcy nie muszą już jeździć do po-
bliskich miast, aby zrobić większe zakupy, bo 
w większość produktów codziennego użyt-
ku (i nie tylko) mogą zaopatrzyć się w naszej 
miejscowości. Sklep oferuje m.in. świeże, do-
starczane codziennie o świcie wędliny, pieczy-
wo, warzywa i owoce. Nie brakuje także licz-
nych promocji na produkty z gazetki.

W ten oto sposób w Zabłędzy można 
dziś zjeść smaczny obiad, zamówić jedzenie 
na wynos z dowozem, zrobić większe zakupy 
do domu czy zorganizować niemałą imprezę 
okolicznościową. A wszystko to dzięki pasji do 
gotowania i pieczenia, którą od kilku lat Ewa 
Kruczek pożytkuje w ramach rodzinnej firmy. 
– Cieszę się, że tak wielu mieszkańców Zabłędzy 
korzysta już z naszych usług i docenia ich jakość – 
mówi właścicielka. – Równocześnie wciąż stara-
my się rozwijać. Wszystkich zainteresowanych za-
chęcamy do korzystania z naszej różnorodnej oferty.
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Zakład 
Rzeźniczo-

Wędliniarski 
„SAJDAK” 
a produkt 
lokalny

Produkt lokalny to wyrób lub 
usługa, z którymi utożsamiają się 
mieszkańcy regionu, wytwarzane 
w sposób niemasowy i przyjazny 
dla środowiska, z surowców lokal-
nie dostępnych. Produkt lokalny staje się 
wizytówką regionu poprzez wykorzysta-
nie jego specyficznego i niepowtarzalne-
go charakteru oraz angażowanie miesz-
kańców w rozwój przedsiębiorczości lo-
kalnej.

Z produktem lokalnym nierozerwalnie 
związany jest jego wytwórca, który dzięki nie-
mu realizuje swą pasję, kultywuje rodzinną 
czy lokalną tradycję, ale przede wszystkim zy-
skuje miejsce pracy lub źródło dodatkowego 
dochodu. Tworzenie miejsca pracy w oparciu 
o produkt lokalny wymaga od wytwórcy zna-
lezienia klienta, który wybierze jego wyrób. 
W dzisiejszych czasach konkurencja na rynku 
jest tak duża, że o zakupie produktu nie decy-
dują już tylko cena i jakość, ale dodatkowe in-
formacje, wartości.

Produkcja wędlin w Tuchowie posia-
da wielowiekową tradycję. Na tych terenach 
cechy rzeźnicze istniały od czasów średnio-
wiecznych, ale najpełniejsza dokumentacja 
dotycząca tradycji masarskich sięga XIX wie-
ku.

„Tuchów od wieków słynął z dwóch rze-
czy: Wielkiego Odpustu przed cudownym ob-
razem Matki Bożej Tuchowskiej i wspaniałych 

wyrobów tuchowskich masarni, zna-
nych daleko poza ziemią tarnowską”. 

Popularną do dziś wędliną przy-
gotowywaną według rodzinnych re-
ceptur jest kiełbasa tuchowska. Pier-
wotnie sprzedawana była na jarmar-
kach, gdzie obok siebie przy straga-
nach swoje wyroby oferowali znani 
tuchowscy masarze.

Zakład Rzeźniczo-Wędliniar-
ski „SAJDAK” jest firmą rodzinną, 
od ponad 70 lat produkuje najwyż-
szej jakości smaczne i zdrowe wędli-
ny. Specjalizuje się w produkcji wyro-
bów tradycyjnych, z zastosowaniem 
starych technologii opartych głównie 
na recepturach zaczerpniętych z bo-
gatej wędliniarskiej tradycji Tucho-

wa. Wędliny wędzone są w tradycyjnych pie-
cach wędzarniczych na drzewie bukowym. 
Bazuje wyłącznie na polskim surowcu pocho-
dzącym z lokalnych skupów. To właśnie w Tu-
chowie powstała receptura produkcji kiełba-
sy tuchowskiej i do dziś z pieczołowitością dba 
się o smak tuchowskiej kiełbasy produkowa-
nej w tradycyjny sposób.

TUCHÓW
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PIEKARNIA 
Jasikowscy 

to firma rodzinna, która funkcjonuje na rynku lokalnym 
od 16 lat. Powstała w miejscu, gdzie swoją działalność 
prowadziła popularna w latach 90. piekarnia „GS”. Z tej 
racji pozostaliśmy wierni dawnym recepturom i tradycyj-
nej formie wytwarzania chleba na zakwasie, wypiekanym 
w ceramicznym piecu węglowym. Produkujemy głów-
nie chleb (ok. 15 rodzajów), bułki, drożdżówki, struc-
le, chałki, babki i makowce. Działamy przede wszystkim 
na rynku lokalnym, ale nasze wyroby można też spotkać 
w tarnowskich czy podkarpackich sklepach. Cieszymy się, 
że możemy oferować naszym klientom tradycyjny polski 
chleb, taki, jaki pamiętają jeszcze nasi rodzice i dziadkowie. 

33-170 Tuchów, ul. Kolejowa 42

Zakład Masarski „AMIGOS” S.C.
Michał Pitala, Piotr Zgórski 

jest rodzinną firmą działającą od 1990 roku. 
W swojej ofercie posiada szeroki asortyment wę-
dlin, podrobów oraz mięs. Wszystkie produk-
ty oparte są na staropolskich recepturach, wędzo-
ne w tradycyjnych wędzarniach opalanych drew-
nem, co czyni je wyjątkowymi i smacznymi. Su-
rowiec pozyskujemy z polskiej trzody oraz małych 
gospodarstw. Zakład produkuje wyroby pod mar-
ką: “Wędliny Z Burzyna”.

Dla zakładu najważniejszym atutem jest jakość 
i korzystanie z wyselekcjonowanych składników, 
między innymi: czosnku polskiego z własnej plan-
tacji, soli z Wieliczki, przypraw świeżo mielonych. 

W 2012 roku zakład zdobył III miejsce w 8. 
Małopolskim Festiwalu Smaku za produkt Kieł-
basa Wiejska Tuchowska. W 2015 roku dwa pro-
dukty zostały wpisane na „Listę Produktów Tra-
dycyjnych” prowadzoną przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Produktami tymi są Kiełbasa Wiej-
ska Tuchowska oraz Kiełbasa Tuchowska.

Produkty, które oferujemy, można oglądnąć 
na www.wedlinyzburzyna.pl

Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów 
firmowych:
BURZYN 92B, 33-170 TUCHÓW (SKLEP 
PRZYZAKŁADOWY)
TARNÓW, HALA TARGOWA BUREK LOK. 33 
MARYI PANNY 2

R  E  K  L  A  M A

NAJLEPSZE REGIONALNE PRODUKTY Z NASZEJ GMINY
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MM Mobilny Make UP 
Ewa Marcinek
Zabłędza 40 
33-170 Tuchów
NIP: 8141554213
tel: 518 820 600

www.mobilnymakeup.pl  | kontakt@mobilnymakeup.pl

MOBILNYMAKEUP
Ewa Marcinek

PIEKARNIA
Ewa Więcek

Produkcję zapoczątkował w 1997 roku 
w Tuchowie śp. Marian Starostka, który prze-
kazał piekarnię i technologię córce 
Ewie. Kontynuuje ona do dnia 
dzisiejszego wspaniałe trady-
cje rodzinne. Większość za-
łogi przeszkolona została 
jeszcze przez mistrza piekar-
nictwa Mariana Starostkę. 
Oferta piekarni została 
wzbogacona o pro-
dukty cukiernicze 
przez Ewę Więcek.

Najwyższa jakość 
wyrabianego pieczy-
wa to dla piekarni prio-

rytet. Wcześniej stawiany jest 
rozczyn, tak jak to robiły nasze 
babcie, co wzbogaca smak pie-
czywa. Jest ono wyrabiane tra-
dycyjnymi metodami, na za-
kwasie naturalnym. Nie uży-
wane są kombajny do pieczy-

wa. Natomiast używa się  
wyłącznie natural-

nych składników, 
bez konserwan-

tów i spulch-
n i a c z y . 
D z i ę -
ki temu wyroby są takie 

smaczne i zdrowe.
Chleb graham i razo-

wy produkowany jest z mąki 
pełnoziarnistej. Ziarno pozyski-

wane jest od lokalnych rolników, 
a mielone w rodzinnym młynie. 

Chleby mieszane zawierają naturalny zakwas, 
a od niedawna drożdże z drożdżowni z Mało-
polski, wzbogacone o witaminę D.

Produkcja piekarni spełnia wymogi ry-
gorystycznego systemu HACCP. Dzięki temu 
klient zyskuje pewność, że spożywana przez 
niego żywność jest całkowicie bezpieczna.

U S Ł U G I  B U D O W L A N E

• Oferujemy montaż podłóg drewnianych, laminowanych oraz winylowych 
• Specjalizujemy się w stolarce okiennej i drzwiowej
• Bezpłatny pomiar oraz sprawdzenie wilgotności wylewek 
• Współpracujemy z najlepszymi producentami 

LEON LACHOWICZ
33-170 Tuchów, Zabłędza 131

Tel. 883 329 942 

NAJLEPSZE REGIONALNE PRODUKTY Z NASZEJ GMINY
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Kleszcz – poznaj 
swojego wroga
Kleszcze są stawonogami zaliczanymi do 

pajęczaków. 
Kleszcz pospolity, który przenosi choro-

by groźne dla zdrowia, a nawet życia, to bar-
dzo niewielki organizm – jego rozmiary w za-
leżności od fazy życia wahają się od 1 do 5 
mm. Kleszcz przechodzi przez trzy stadia roz-
wojowe: dwa młodociane – larwy i poczwarki 
(nimfy) oraz stadium dojrzałe (imago).

W każdej fazie żywi się tylko raz, zawsze 
wybierając inną ofiarę. Dojrzałe kleszcze po 
żerowaniu składają jaja. Krew kręgowców jest 
niezbędna do przekształcenia w kolejną for-
mę rozwojową. Mikroskopijne larwy wylęga-
ją się wiosną, po około miesiącu od znacznego 
wzrostu temperatury.

                                                                    
Larwy żerują kilka dni głównie na ma-

łych gryzoniach (myszach i nornicach), ale 
także na ludziach. Napojona krwią larwa od-
pada od ofiary i w ciągu około 35 dni prze-
obraża się w poczwarkę. Są one stadium zi-
mującym, a ich dalszy rozwój następuje do-
piero następnej wiosny. Wtedy żerują do 5 dni 
na większych zwierzętach, np. lisach, zającach 
czy psach. Ponownie przeobrażają się – tym 

razem w dojrzałe osobniki (imago), które po-
jawiają się masowo w październiku oraz w li-
stopadzie i wyruszają na żer. Te, którym żer 
nie powiódł się, zapadają w stan odrętwienia 
do kolejnej wiosny. Wtedy atakują, wybierając 
na swoje ofiary większe zwierzęta – sarny, jele-
nie, psy, a także ludzi.

Najbardziej niebezpiecznym sta-
dium rozwojowym kleszczy są stadia 
młodociane. Pajęczaki w tej fazie są naj-
bardziej agresywne i najtrudniejsze do 
z a o b s e r w o -
wania – ich 
ciało ma bar-
dzo małe roz-
miary i bywa 
niemal prze-
zroczyste.

K l e s z -
cze, wysysa-
jąc krew swo-
jej ofiary, mogą 
zwiększyć swo-
ją masę na-
wet o 100 razy      
i „urosnąć” nie-
mal dziesięcio-
krotnie.

Taki mały, a taki groźny
Dorosły, głodny kleszcz ma zaledwie kil-

ka milimetrów, a mimo to jest bardzo nie-
bezpieczny dla zdrowia ludzi. Ofiarami (tak-
że śmiertelnymi) chorób, jakie przenosi, mogą 
być zarówno ludzie, zwierzęta domowe oraz 
gospodarskie.

Samica kleszcza może złożyć nawet 20 
tys. jaj. Pajęczaki są bardzo odporne – głod-
ne są w stanie przetrwać w odrętwieniu nawet 
800 dni. Żerują na ponad 300 gatunkach ssa-
ków (w przewadze na gryzoniach) i ptaków.

Borelioza jest chorobą najczęściej prze-
noszoną przez 
kleszcze, zwykle 
jednak dochodzi 
do zarażenia tak-
że innymi cho-
robotwórczy-
mi mikroorgani-
zmami przeno-
szonymi przez te 
pajęczaki, (tzw. 
koinfekcji).

Czym jest borelioza?
Borelioza (krętkowica kleszczowa) to 

groźna choroba zakaźna atakująca wiele na-
rządów. Jest dziś najczęściej stwierdzaną cho-
robą odkleszczową. Przebiega wieloetapowo, 
a każda z jej faz daje inne objawy. Wywołu-
ją ją bakterie zaliczane do krętków (Borrelia 
sp.). Na człowieka i inne zwierzęta przenoszą 
je kleszcze należące do rodzaju Ixodes, w któ-
rych układzie pokarmowym bytują krętki. Ist-
nieją podejrzenia, że krętki wywołujące bore-
liozę mogą być przenoszone także przez owa-
dy m.in. gryzące muchy, komary, pchły. Podej-
rzewa się także możliwość zakażenia boreliozą 
przez mleko zwierzęce i ludzkie.

Ważne, by mleko i mięso, m.in. krów, kóz 
czy owiec, przed spożyciem poddawać obrób-
ce cieplnej.

Podstępna choroba
Borelioza przebiega w dwóch fazach – 

wczesnej, trwającej do kilku tygodni od zaka-
żenia i późnej, mogącej trwać nawet lata. Róż-
nią się one objawami, których liczba powodu-
je często błędne diagnozowanie. U różnych 
osób choroba może przebiegać całkowicie od-
miennie.

Ważne, by zgłaszać lekarzowi wszystkie 
niepokojące objawy – nawet te pozornie nie-
związane z ukąszeniem przez kleszcza. Kręt-
ki boreliozy atakują układ nerwowy (penetru-
ją płyn mózgowo-rdzeniowy, mózg i opony 
mózgowo-rdzeniowe) krótko po zakażeniu, 
wpływając na zachowanie osoby zarażonej.

Borelioza bywa więc mylona z choroba-
mi psychicznymi, nerwicą, reumatoidalnym 
zapaleniem stawów, wadami serca, stward-
nieniem rozsianym czy chorobą Alzheimera. 
Tylko rozpoznany rumień wędrujący jest po-
twierdzeniem zakażenia i podstawą do roz-
poczęcia leczenia. Jeśli nie wystąpił (został zi-
gnorowany lub pomylony z innym objawem),                
do zdiagnozowania boreliozy konieczne jest 
wykonanie testów diagnostycznych.

Objawy
boreliozy wczesnej:

• rumień wędrujący i inne zmiany skórne
• objawy grypopodobne kilka lub kilkana-

ście dni po ugryzieniu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie
                      Placówka Terenowa w Tuchowie

BORELIOZA  I  KLESZCZOWE ZAPALENIE 
OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH
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Objawy
boreliozy późnej:

• przedłużający się stan podgorączkowy, 
dreszcze, poty z nieznanych przyczyn

•  nawracające bóle głowy, mięśni i stawów
• dezorientacja, zagubienie, oszołomienie
•  huśtawki nastrojów, depresja
•  zaburzenia snu
•  duszności, kaszel
•  nagłe problemy ze słuchem
•  powiększone węzły chłonne
• nawracające bóle brzucha
• wszelkiego rodzaju nagłe i nawracające 

objawy, które wcześniej nie występowały

Rumień wędrujący
U 30–40% osób zakażonych borelio-

zą, w miejscu ukąszenia pojawia się tzw. ru-
mień wędrujący. To odpowiedź organizmu na 
rozprzestrzeniające się krętki. Najczęściej jest 
to koncentryczna, czerwona plama o różnej 
średnicy (zwykle ok. 5 cm). Środek rumienia 
jest znacznie bledszy od zewnętrznego obwo-
du. Rumień pojawia się kilka dni po ugryzie-
niu i znika po krótkim czasie bez śladu. Znik-
nięcie rumienia nie oznacza jednak końca 
choroby!  Pojawienie się rumienia jest wska-
zaniem do natychmiastowej wizyty u lekarza.

Odczyn czy rumień?
Rumienia nie należy mylić z odczynem, 

który pojawia się na 
skórze po ukąsze-
niu przez kleszcza. 
Odczyn, w przeci-
wieństwie do ru-
mienia, pojawia się 
już w momencie 
przegryzienia skó-
ry. Znika po kilku 
dniach od usunięcia 
pasożyta. To zwykle 
niewielkie zaczer-
wienienie o jed-
nolitej barwie, bez 
charakterystycz-
nych kręgów.

Testy diagnostyczne
Wykrycie boreliozy jest możliwe na kilka 

sposobów, choć postawienie diagnozy nie za-
wsze jest łatwe i jednoznaczne. Do diagnozo-
wania choroby służą testy wykonywane z pró-
bek krwi lub tkanek – Western Blot, ELISA, 
PCR i PCR RT.

Kleszczowe zapalenie 
opon mózgowo-

rdzeniowych
KZM to choroba, która daje objawy po-

dobne do grypy. Towarzyszą jej: gorączka, 
bóle głowy, nudności i wymioty. Choć zwykle 
choroba przebiega łagodnie, to w skrajnych 

przypadkach może prowadzić do uszkodze-
nia ośrodkowego układu nerwowego – pora-
żenia nerwów, niedowładów kończyn. KZM, 
podobnie jak borelioza, daje w pierwszej fazie 
objawy grypopodobne – bóle głowy, gorącz-
kę, bóle mięśni, które utrzymywać się mogą 
od kilku dni do dwóch tygodni. U niektórych 
osób następuje zaostrzenie objawów. Rośnie 
gorączka, pojawiają się wymioty i objawy ze 
strony układu neurologicznego (m.in. sztyw-
ność karku). Nie podjęte na czas leczenie 
może trwale uszkodzić układ nerwowy. No-
sicielami wirusa mogą być także zwierzęta go-
spodarskie, jednak same nie chorują na KZM.

Zapamiętaj! 
Aby zmniejszyć ryzyko 

ukąszenia przez 
kleszcza:

• możliwie szczelnie okrywaj ciało (koszu-
la z długimi rękawami, spodnie z długimi 
nogawkami, kryte buty, wysokie skarpe-
ty – nie muszą być grube, żeby skutecz-
nie ochronić – wskazane jest także na-
krycie głowy); o odpowiedni strój zadbaj 
zwłaszcza podczas prac polowych, pracy 
w lesie, zbierania owoców runa leśnego;

• nie siadaj bezpośrednio na trawie, na 
zwalonych drzewach;

• unikaj spacerów w wysokiej trawie, zaro-
ślach – wybieraj przetarte ścieżki;

• zachowaj szczególną ostrożność na tere-
nach masowego występowania kleszczy         
w sezonie ich wzmożonej aktywności;

• stosuj środki odstraszające kleszcze – za-
wsze zgodnie z instrukcją producenta;

• uważnie sprawdzaj ciało swoje i swoich 
dzieci po powrocie do domu.
Ryzyko ukąszenia najprościej mini-

malizować, stosując odpowiednią odzież 
i obuwie oraz środki odstraszające (repe-
lenty).

Dostępne 
niemal w każ-
dym sklepie 
czy aptece che-
miczne środ-
ki odstraszające 
są ważnym ele-
mentem pro-
filaktyki cho-
rób odkleszczo-
wych.

Stosować je można zarówno u ludzi, jak 
i u zwierząt.

Repelenty do stosowania przez ludzi do-
stępne są w formie sprayów, żeli, kremów 
a nawet nasączonych plastrów i opasek.

Jak się chronić?
Po każdym powrocie do domu nale-

ży dokładnie obejrzeć swoje ciało. Szczegól-
nie uważnie trzeba obejrzeć miejsca najchęt-

niej wybierane przez kleszcze – m.in. zgięcia 
łokci, kolan, pod pachami, w pachwinach, za 
uszami. Jeśli mimo stosowania odpowiedniej 
odzieży i środków odstraszających znajdziemy 
kleszcza wbitego w skórę, należy go prawidło-
wo i szybko usunąć.

Oto kilka
prostych zasad:

• jeśli kleszcz wbił się 
w trudno dostępnym 
miejscu, poproś o po-
moc drugą osobę;

• uchwyć kleszcza pę-
setą lub specjalnym 
przyrządem do usu-
wania kleszczy, moż-
na też podważyć 
kleszcza sterylną igłą;

• złap kleszcza tuż przy 
skórze, możliwie naj-
bliżej główki;

• pociągnij lekko, ale 
zdecydowanie i pro-
stopadle do skóry, wy-
ciągając kleszcza;

• dokładnie obejrzyj 
wyciągniętego paso-
żyta, sprawdzając, czy 
nie został rozerwa-
ny (ma główkę i od-
nóża);

• zgnieć kleszcza, wy-
rzuć go i dokładnie umyj ręce;

• przemyj miejsce po ukąszeniu środkiem 
dezynfekującym (np. spirytusem),  na-
stępnie przez kilka dni obserwuj, czy nie 
pojawiają się niepokojące objawy(opu-
chlizna, rumień).

NIE!!!
• nie smaruj kleszcza tłuszczem, masłem, 

benzyną czy jakąkolwiek inną substancją 
(kleszcz oddycha tchawkami położonymi 
na odwłoku – ich zatkanie powoduje, że 
pajęczak się dusi i wymiotuje wprost do 
wnętrza ciała);

• nie przypalaj kleszcza, nie podrażniaj go;
• nie łap kleszcza w najgrubszym miejscu, 

za odwłok (może to spowodować ode-
rwanie odwłoka i pozostawienie w skó-
rze główki);

• nie wykręcaj, nie szarp na boki.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, 

urwania odwłoka, pojawienia się rumie-
nia lub innych niepokojących objawów, 
zgłoś się do lekarza!

Materiały źródłowe:
Opracowanie wykonano w oparciu o pu-

blikację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego ,,Borelioza i kleszczowe zapalenie 
opon mózgowo- rdzeniowych”.

Opracował: Stanisław Cich
Samodzielny Inspektor PT KRUS 

w Tuchowie 
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Ocena stanu porządku publicznego 
na terenie miejscowości Zabłędza     

Od październi-
ka 2018 roku pełnię 
funkcję dzielnicowe-
go Komisariatu Policji 
w Tuchowie. W policji 
pracuję już 25 lat.

 W skład mojej 
dzielnicy wchodzi miej-
scowość Zabłędza. Jak 
już państwo wiecie, te-
ren działania Komisa-
riatu Policji w Tuchowie 
obejmuje trzy gminy tj. 
Tuchów, Ryglice i Szerzyny, łącznie 25 miej-
scowości.

Kolejnym punktem będzie analiza stanu 
bezpieczeństwa na terenie miejscowości Za-
błędza za rok 2018 do czerwca 2019. W cią-
gu podanego okresu policjanci podjęli 52 in-
terwencje, które w większości były związane 
z nieporozumieniami rodzinnymi lub sąsiedz-
kimi oraz zdarzeniami na drodze wojewódz-
kiej W-977. Z podanych interwencji odno-
towaliśmy 8 kolizji, jeden wypadek drogowy 
oraz zatrzymano jednego nietrzeźwego kieru-
jącego pojazdem mechanicznym. Podane dane 
obejmują jedynie miejscowość Zabłędza. Na 
podstawie tych danych i osobistych informacji 
oceniam stan poziomu bezpieczeństwa w Za-
błędzy jako dobry.

Następnym tematem, który poru-
szę, jest właśnie droga W-977, która prze-
chodzi przez Zabłędzę. Panuje na niej duży 
ruch. Od początku bieżącego roku objęto 

działaniem prioryteto-
wym drogę nr W 977 
w rejonie Szkoły Pod-
stawowej w Zabłędzy, na 
odcinku drogi pomię-
dzy przystankami auto-
busowymi znajdującymi 
się powyżej szkoły oraz 
w rejonie Bistro „Smacz-
ny Kęs”. Na tym odcinku 
znajduje się prawidłowo 
oznakowane przejście dla 
pieszych, jednak jest dużo 
przypadków, gdzie pie-

si nie korzystają z przejścia dla pieszych, tylko 
przechodzą przez jezdnię poza nim, powodu-
jąc tym samym zagrożenie w bezpieczeństwie 
ruchu drogowego. Wykroczenia popełnia-
ją rodzice odprowadzające i odbierające dzie-
ci ze szkoły oraz osoby wsiadające i wysiadają-
ce z autobusów. Do tych wykroczeń dochodzi 
najczęściej od poniedziałku do piątku, głównie 
w godzinach przedpołudniowych, jak i popo-
łudniowych. W związku z powyższym zwra-
cam się do wszystkich użytkowników tejże 
drogi: czy to pieszych, czy zmotoryzowanych 
o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 
W takim przypadku najniższą karą może być 
mandat nałożony za wykroczenie. Pamiętaj-
my, że przechodząc w tym miejscu, możemy 
ponieść wyższą karę, gdyż narażamy swoje ży-
cie i zdrowie. Tu chcę państwu przypomnieć, 
że pieszy, idąc drogą, ma obowiązek korzysta-
nia z chodnika, a w przypadku jego braku - 
z pobocza po naszej lewej stronie. A podczas 

przechodzenia przez jezdnię, mamy obowią-
zek korzystania z przejścia dla pieszych.

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

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

Cały czas działa aplikacja „Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” (w skrócie 
KMZB), gdzie każda osoba może zaznaczyć 
określony problem występujący w miejsco-
wości. Po zaznaczeniu danego problemu po-
licjanci będą go weryfikować poprzez kontrole 
wskazanego miejsca.

Osoby, które chcą nawiązać kontakt ze 
mną, mogą dzwonić na mój telefon służbo-
wy lub też nawiązać kontakt mailowy. Jed-
nakże w przypadku potrzeby interwencji po-
licji proszę dzwonić pod numer alarmowy 997 
lub 112.

aspirant sztabowy Piotr Kowalski
Dzielnicowy Ogniwa ds. Prewencji

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

email: piotr.kowalski1@tarnow.policja.gov.pl
dzielnicowy.tuchow43@tarnow.policja.gov.pl



29NASZA WIEŚ ZABŁĘDZA • Nr 1 (12) Sierpień 2019

Czas zatrzymany  
fotograficzne archiwum wsi Zabłędza

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

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

Wszystkie wypożyczone zdjęcia po skano-
waniu zostaną zwrócone właścicielom. 

Zdjęcia z rodzinnych albumów mieszkań-
ców wsi Zabłędza

Reprodukcje zdjęć: 
Krzysztof Jasiński

Stare i bardzo stare … zdjęcia

Czy to naprawdę moja pani … od matematyki, pan …  od historii, ksiądz … od religii
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 Moja koleżanka … z klasy, mój kolega … z boiska
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To już tyle lat …

Stare i bardzo stare … zdjęcia



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


