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Jest to okres, kiedy cofamy się w przeszłość, sięgamy w mroki dziejów i ta analiza pokazuje nam, że historia 
Tuchowa jest historią bardzo bogatą. Jest to miasto, o którym możemy powiedzieć, że ma wspaniałego 

ducha. Mieszkali w  nim bardzo różni ludzie, jedni bardzo znamienici, którzy zapisali się w  historii złotymi 
zgłoskami. Jednak dzieje miasta tworzyli przede wszystkim mieszkańcy, ci, którzy swoją codzienną pracą 
zapisywali kronikę tego miasta. Byli to obywatele pełniący różne zawody i ten przekrój był podobny jak teraz. 
Bardzo różnorodny, ale cechą historyczną tego miasta jest fakt, że miało ono szczęście do wspaniałych obywateli, 
do mądrych władz. Bogata historia również przez lata obfitowała w tragiczne i trudne wydarzenia. Jednakże 
całokształt tych osiągnięć jest budujący i ogromnie zobowiązujący dla aktualnego pokolenia. 

Z okazji roku jubileuszu należałoby życzyć przede wszystkim tego, abyśmy żyli w dobrych, spokojnych czasach, 
abyśmy byli zarządzani przez mądre władze. Chcemy mieszkańcom Tuchowa życzyć, aby miało szczęście do 
samorządowców. 

Władzom samorządowym Tuchowa, mieszkańcom Tuchowa życzymy kolejnych, pomyślnych lat rozwoju. 
Życzymy, aby każda podejmowana decyzja jak najlepiej służyła miastu, aby każda podejmowana decyzja 
promowała Tuchów w regionie, w kraju, w Europie i świecie. 

Przede wszystkim, żebyście Państwo mieli swoje wielkie marzenia i żebyście mieli odwagę te marzenia realizować. 
Życzymy Państwu tylko wyjątkowych dni, a jubileusz niech będzie inspiracją do kolejnych, wyjątkowych wyzwań.

Radna i sołtys Ewa Michałek 
wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami wsi Zabłędza

Szanowni Mieszkańcy Tuchowa,
Rok jubileuszu 680-lecia istnienia grodu to czas podsumowań, 

analizy dotychczasowych dokonań, analizy historii. 
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Zabłędza to 
malownicza 

miejscowość z du-
żym potencjałem rozwoju. W szybkim 
tempie przybywa wiele domów jednoro-
dzinnych, osiedlają się też osoby przyby-
wające z różnych stron, nie tylko rodo-
wici mieszkańcy Zabłędzy, co niezwykle 
cieszy i świadczy o dobrych warunkach 
życia. 

Pojawił się też nowy punkt gastrono-
miczny. Nie oznacza to jednak, że nie mo-
głoby być lepiej. Jako burmistrz gminy sta-
ram się dbać o zrównoważony rozwój wszyst-
kich miejscowości tak, aby żadna nie czuła 
się pozostawiona na uboczu czy zapomniana. 
Tak też jest w przypadku Zabłędzy i zrealizo-
wanych w niej zadań inwestycyjnych, a także 
przyszłych planów. 

W 2019 roku udało się wykonać odcinek 
oświetlenia ulicznego, wyremontować dro-
gę ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych, przywrócić tak ważne dla mieszkań-
ców przejście dla pieszych. Ale to nie wszyst-
ko, bo w bieżącym roku zaplanowaliśmy 
w budżecie gminy środki na odwodnienie bu-
dynku szkoły i rozpoczęcie zagospodarowania 

terenu przy szkole. Jest to kontynuacja duże-
go projektu, którego pierwszym etapem była 
budowa hali sportowej. Cieszy mnie, że rów-
nież mieszkańcy mogą i chcą z niej korzystać. 
W najbliższym czasie przystępujemy do kom-
pleksowego projektowania sieci kanalizacyj-
nej tej części gminy, która jeszcze jej nie po-
siada. Projekt będzie obejmował Karwodrzę,  
Zabłędzę, Piotrkowice, Buchcice i Łowczów. 
Jest to proces skomplikowany i długotrwa-
ły, ale w przyszłości będzie podstawą do po-
zyskiwania środków zewnętrznych na budo-
wę kanalizacji. Już dzisiaj proszę was o dobrą 
i owocną współpracę w zakresie projektowa-
nia, bo tylko działając wspólnie, mamy szan-
sę powodzenia w tym dużym przedsięwzię-
ciu. Bez waszych zgód i współdziałania nie jest 
możliwe wykonanie projektu.   

Jesteśmy w przededniu corocznego Świę-
ta Plonów, dziękczynienia za pomyślne żniwo. 
Niestety, z powodu panującej epidemii koro-
nawirusa będą one inne niż wszystkie, w cie-
niu zagrożenia. Zwyczajowo w Zabłędzy 
mieszkańcy licznie uczestniczyli w tych uro-
czystościach. Był piękny wieniec, dobry wiej-
ski chleb i oczywiście miód z miejscowych pa-
siek. Nie brakowało występów, konkursów, 

nagród, zabaw. Przy-
bywali liczni i zacni 
goście. Tym razem 
ze względu na zagro-
żenie w całej gminie rezygnujemy z biesiady, 
jednak zawsze najważniejsze jest podziękowa-
nie Panu Bogu i zachowanie tradycji. Dlatego 
zachęcam do wykonania wieńca dożynkowego 
i wzięcia udziału w uroczystościach kościel-
nych. Na biesiadach spotkamy się w kolejnych 
latach, kiedy będzie już bezpiecznie i radośnie.  

Mieszkańców Zabłędzy zapraszam też do 
Tuchowa! To tutaj jest wiele instytucji i miejsc, 
które czekają na was z ofertą. Zapraszam do 
domu kultury, kina i muzeum. W tym ostat-
nim znajdziecie wiele ciekawostek historycz-
nych, które związane są też z Zabłędzą. Zapra-
szam do biblioteki, która oprócz książek ma 
dla was wiele innych atrakcji. Dla osób aktyw-
nych cały czas otwarte jest boisko z bezpieczną 
nawierzchnią przy szkole podstawowej, a dla 
wszystkich rodzin świetnym miejscem wypo-
czynku stała się tuchowska Skałka. Cała gmi-
na, w tym jej centrum, miasto Tuchów, stoi dla 
was otworem.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Przygotowanie 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.

Drodzy Mieszkańcy!

Szanowni Mieszkańcy wsi Zabłędza!  Szanowni Goście!

Jak co roku radna i sołtys Ewa Michałek wraz z Radą Sołecką Zabłędzy oraz Dom Kultury w Tuchowie zapraszają wszyst-
kich Mieszkańców wsi Zabłędza oraz Gości na dobrą zabawę. W tym roku miał odbyć się XIV Festyn Sołectwa Zabłędza 

z okazji uroczystych wydarzeń. Są nimi: 
- 14. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Zabłędzy imienia Jana Pawła II, 
- 9. rocznica wręczenia sztandaru szkole, 
- zabłędzkie święto wyrobów tradycyjnych i regionalnych, 
- Diamentowe i Złote Gody, 
- oraz doroczne dożynki wsi Zabłędza.
Zwykle na imprezie, która jest organizowana od trzynastu lat w sierpniu, spotyka się wielu mieszkańców i gości. Dzięki temu jest dobra 

okazja, aby świętować. Jednak ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczny XIV Festyn 
Sołectwa Zabłędza, który zaplanowany był na 22 sierpnia 2020 roku.

Koronawirus i epidemia, która się rozszerza, to realne i globalne zagrożenie. Światowa Organizacja Zdrowia proponuje podjęcie radykal-
nych działań ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego my też, w poczuciu odpowiedzialności - chcemy raczej 
zapobiegać niż leczyć. Zdrowie publiczne jest naszym najwyższym priorytetem.

Wierzymy, że wrócą stare dobre czasy i spotkamy się w przyszłym roku.  
Dziękujemy za zrozumienie. Do zobaczenia za rok na XIV Festynie Sołectwa Zabłędza. 

Radna i Sołtys Ewa Michałek 
wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami wsi Zabłędza
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Czas pomiędzy sierpniem 2001 
a sierpniem 2020 roku to wiele 

pięknych, pracowitych, radosnych i mniej 
radosnych dni, tak na polu wewnętrz-
nym, jak i zewnętrznym. 

To on zawiera czas pracy kolejne-
go pasterza wspólnoty parafialnej w parafii  
pw. św. Michała Archanioła w Piotrkowicach. 
Po osiągnięciu wieku emerytalnego przekazu-
ję pałeczkę nowo mianowanemu pasterzowi, 
a sam pozostaję w roli emeryta. Wspominając 
miniony czas, dziękuję Panu Bogu za zdrowie 
i wszelką pomoc do realizacji dzieł zleconych 
przez Pana Boga. 

Po Panu Bogu należy podziękować wielu 
oddanym ludziom, którzy włączyli się w re-
alizację tego, co zostało dokonane przez ten 
miniony czas. Ze swej strony jestem ogrom-
nie wdzięczny władzom samorządowym,  
lokalnym, strażakom, pracownikom szkół, 
kapłanom współpracownikom, a zwłaszcza 
ks. mgr. Mariuszowi Urbańskiemu za ostat-
nie 7 lat owocnej pracy i pomocy w chwi-
lach, kiedy Pan stawiał krzyżyk na mojej 
drodze życia. 

Słowa wdzięczności kieruję do pana or-
ganisty, pana Mieczysława Turaja, do pani go-
spodyni Emilii za niemal matczyną opiekę.  
Pamięcią i wdzięcznością należy otoczyć  
śp. Helenę i Józefa Szelągów, wieloletnich ko-
ścielnych w tutejszej parafii, Andrzeja Witka 
w Łowczowie. Niech dobry Ojciec nagradza 
ich wieczną szczęśliwością. Żyjącym pani Ma-
rii i pozostałym niech nadal błogosławi. Obraz 
kościoła i jego otoczenia, kaplicy w Łowczo-
wie, cmentarza mówią same za siebie, co zo-
stało dokonane dzięki wierze i oddaniu wspól-
nej sprawie. Historia oceni najlepiej ten czas. 
Ze swej strony pragnę jeszcze raz podzięko-
wać Panu Bogu i wam, drodzy parafianie, za 
wyrozumienie i wszelką pomoc, bo to wasze 
dzieło i wasza ofiara materialna. 

Jeżeli kogoś dotknęło moje słowo lub za-
chowanie, serdecznie przepraszam i obiecu-
ję modlitewną pamięć oraz posługę, na ile po-
zwolą siły. Proszę również o modlitwę w in-
tencji nowego waszego duszpasterza ks. Stani-
sława, a także mojej. 

Życzę wszelkich łask Bożych w dalszej 
pielgrzymce do domu Ojca. 

                                        Wasz były proboszcz 
ks. Stefan Michalski

Drogi Księże Proboszczu! 

Jest nam niezmiernie miło, że naszą gazetkę wybrał Ksiądz – jako 
miejsce przekazania informacji o zakończeniu misji Proboszcza 

w parafii pw. św. Michała Archanioła w Piotrkowicach. W imieniu czy-
telników i wiernych wyrażamy serdeczne podziękowania za ogrom pra-
cy w wymiarze blisko dwóch dekad – na rzecz kształtowania wiary i du-
chowości naszej społeczności, troski o wygląd i utrzymanie piotrkowic-

kiej świątyni i jej otoczenia, kaplicy w Łowczowie oraz cmentarza.  
Dziękujemy za liczne inicjatywy duszpastersko-społeczne, które na 
długo pozostaną w pamięci każdego z nas. Wielkie dzięki za słowa 
wiary, nadziei, a także otuchy w trudnych sytuacjach.

Liczymy, że jako Proboszcz Senior będzie Ksiądz wspierał swo-
jego następcę dobrą radą i doświadczeniem. Nie żegnamy się, po-

nieważ nadal będzie Ksiądz pracował w naszej społeczności.
Życzymy dobrego zdrowia, obfitego strumienia  

Bożej Łaski na dalsze lata życia oraz aby kiedyś, u kre-
su doczesności mógł Ksiądz powtórzyć za św. Pawłem: 

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, 
wiary ustrzegłem”. Niech Maryja – nasza najlep-

sza Matka – otacza Księdza Proboszcza Seniora 
swoją przemożną opieką, zwłaszcza w chwilach 
trudnych i wyprasza nadal łaskę radosnej i gor-

liwej służby Bogu i braciom. Szczęść Boże!

Redakcja
„Nasza Wieś Zabłędza”

SŁOWO PROBOSZCZA
zas pomiędzy sierpniem 2001 Słowa wdzięczności kieruję do pana or

„Wspomnijmy na minione dni”
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Zespół redakcyjny serdecznie 
dziękuje po raz kolejny za pomoc przy 
wydaniu gazety Państwu Bernadecie 
i Kazimierzowi Szablowskim z Firmy 
KOREX z Tuchowa, Państwu Edy-
cie i Krzysztofowi Suchanom z Firmy 
Pol-Farm w Tuchowie, Panu Łukaszo-
wi Sadko z Firmy SADKO w Zabłę-
dzy, Państwu Ewie i Adamowi Krucz-
kom z Bistro „SMACZNY KĘS” 
w Zabłędzy, Panu Piotrowi Kępie 
z Firmy Usługi Transportowe w Woli 
Rzędzińskiej, Właścicielom Lokal-
nego Portalu Informacyjnego RY-
GLICE-OKOLICE.pl, Panom Zbi-
gniewowi Michałkowi i Grzegorzo-
wi Lisowi z Firmy SIGMA w Tarno-
wie, Panu Robertowi Mrukowi z Fir-
my Handlowo-Usługowej „ERNET” 
z Tuchowa, Panu Piotrowi Skrobo-
towi z Firmy MIKULEC z Tucho-
wa, Państwu Ewie i Łukaszowi Mar-
cinkom z Zabłędzy, Leonowi Lacho-
wiczowi - Usługi Budowlane w Za-
błędzy oraz Panu Dyrektorowi Janu-
szowi Kowalskiemu z Domu Kultu-
ry w Tuchowie. To dzięki Państwa po-
mocy (pokrycie kosztów druku) mógł 
zostać wydany kolejny numer gazety. 
Szczególne podziękowanie kierujemy 
do Rady Sołeckiej, która od pierwsze-
go numeru zajmuje się rozprowadza-
niem gazety do wszystkich mieszkań-
ców naszej wsi. Dziękujemy! 
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OKIEM RADNEJ I SOŁTYSA
Szanowni Mieszkańcy Zabłędzy,

Minął kolejny rok. Przekazujemy Państwu 13. numer 
gazety „Nasza Wieś Zabłędza”, w którym pragniemy 

przybliżyć sprawy naszego sołectwa zapisane na kartach histo-
rii wsi. 

Spotykamy się w bardzo trudnym czasie dla wszystkich. Pandemia, 
zakazy i obostrzenia uniemożliwiają nam realizację wielu planów i zamie-
rzeń. Pomimo wszystko zdecydowaliśmy nie przerywać tradycji corocz-
nego wydawania naszej gazety. Chcemy przekazać Państwu informacje 
o działalności rady sołeckiej, sołtysa i sołectwa w ostatnim czasie.  
Wierzymy, że trudne czasy już nie wrócą, wszyscy chorzy szybko po-
wrócą do zdrowia – czego serdecznie życzę, a my będziemy ubogaceni 
w nowe doświadczenia, silniejsi i ostrożniejsi.

W 2019 r. w Zabłędzy odbyło się jedno zebranie wiejskie i siedem 
spotkań rady sołeckiej. Do dyspozycji sołectwa była kwota 36 937,60 zł – 
jako fundusz sołecki. Środki te wydatkowane zostały zgodnie z uchwa-
łą Zebrania Wiejskiego w następujący sposób:

• 2 000 zł – organizacja Festynu Dożynkowego;
• 2 000 zł – wykonanie projektu oznakowania drogi w kierunku 

Piotrkowic;
• 6 200 zł – wykonanie projektu wizualizacji zagospodarowania 

działki nr 271/1 dla potrzeb wsi i potrzeb mieszkańców oraz wy-
konanie mapy do celów projektowych;

• 1 700 zł – zakup korytek betonowych (100 szt.) na przysiółek Brzegi;
• 25 037,60 zł – remont drogi nr 177 na przysiółku Góry (profilo-

wanie nawierzchni, poszerzenie drogi, zebranie skarpy i zniwelo-
wanie wąwozu, zakupienie i wbudowanie przepustów na zjazdy 
do pól, odtworzenie rowu w celu odwodnienia drogi, utwardze-
nie nawierzchni kamieniem klińcem – pierwsza warstwa grubym, 
druga drobnym oraz skropienie emulsją (remonterem) i zasypanie 
drobnym grysem. 
Dwa razy koszone były pobocza dróg i boisko wiejskie (583,20 zł).
Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy regularnie wyka-

szają pobocza dróg wzdłuż swoich działek i posesji. W szczególny spo-
sób dziękuję Panu Pawłowi Słowikowi i Łukaszowi Turajowi, którzy od 
wielu lat bezinteresownie koszą pobocza dróg na swoich przysiółkach. 
Słowa wdzięczności kieruję również do wszystkich mieszkańców, któ-
rzy dbają o przepustowość drogi w rowach, czyszcząc regularnie koryt-
ka w rejonie swoich domostw. To wyraz troski o bezpieczeństwo naszej 
małej ojczyzny.

Z dodatkowych środków gminnych zakupione i zamontowane zo-
stały znaki drogowe i namalowane linie na jezdni na drodze w kierun-
ku Piotrkowic, z uwzględnieniem oznakowania skrzyżowań, dróg pod-
porządkowanych oraz terenu zabudowanego w rejonie nowego osiedla.  

Serdecznie dziękuję Pani burmistrz za przekazane środki na ten cel 
w kwocie 6 833,88 zł. Na drodze w kierunku Piotrkowic remonterem 
połatane zostały największe ubytki w asfalcie.

Za kwotę 57 810 zł wykonane zostało oświetlenie uliczne dróg na 
Brzegach i Podlesiu. Zamontowane zostały lampy na odcinkach będą-
cych własnością Gminy Tuchów, natomiast do ukończenia zostały tyl-
ko te miejsca, które są własnością Zakładu Energetycznego. Będziemy 
czynić starania, aby w nieodległym czasie cały projekt został zakończo-
ny i brakujące lampy zostały zamontowane. Takie inwestycje poprawia-
ją bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Na remont drogi nr 177 na przysiółku Góry otrzymaliśmy dota-
cję z „Dróg Transportu Rolnego” w kwocie 39 436 zł, a gmina dołoży-
ła 39 437 zł. Bardzo dziękuję Pani burmistrz i jej zastępcy za przekaza-
ne środki finansowe i koordynowanie prac w czasie remontu tej drogi. 
Wspólnymi siłami, dobrą współpracą (środki dotacji + gminy + sołec-
twa) udało się wykonać modernizację całej drogi. Na ten remont miesz-
kańcy czekali wiele lat. W modernizowanym odcinku drogi wykonane 
zostało rozgraniczenie geodezyjne uwzględniające poszerzenie (koszt 
prac geodezyjnych 5 400 zł). Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkań-
com, właścicielom działek przylegających do tej drogi za nieodpłatne 
przekazanie swoich gruntów na ten cel i zrozumienie potrzeby oraz ko-
nieczności takiego działania. 

Na drodze wojewódzkiej nr 977 w naszej miejscowości zostało 
oświetlone przejście dla pieszych (wcześniej zlikwidowane i przywró-
cone dzięki wspólnym staraniom). Koszt inwestycji to kwota 38 118 zł, 
w tym 19 060 zł to środki naszej gminy. Po długotrwałych moich stara-
niach w ciągu tej drogi w rejonie szkoły i przejścia dla pieszych zamon-
towane zostały czerwone, poprzeczne, ostrzegawcze linie grubowar-
stwowe na jezdni (tzw. spowalniacze) w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa i ograniczenia prędkości pojazdów. Te działania poczynione zostały 
przede wszystkim w trosce o dzieci z pobliskiej szkoły. 
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W ubiegłym roku wyremontowana i odnowiona została przydroż-
na kapliczka zlokalizowana przy drodze w kierunku Piotrkowic. Cał-
kowity koszt re-
montu to kwota 
24 400 zł, w tym do-
tacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego Wo-
jewództwa Małopol-
skiego pn. „Mało-
polskie Kapliczki”, 
a reszta 10 593 zł to 
wkład własny gminy. 
Bardzo serdecznie 
dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się 
do odnowienia tego 
obiektu: Pani bur-
mistrz, jej zastępcy, 
radnemu wojewódz-
kiemu z naszego te-
renu oraz rodzinie 
Państwa Kępów za 
zaangażowanie i po-
moc przy pracach re-
montowych kaplicz-
ki oraz dbałość o nią. 
Niech pięknie odno-
wiona będzie ozdobą naszej wsi, przyciąga oczy podróżnych, a Matka 
Boża otacza swym płaszczem ochronnym całą naszą miejscowość.

Na działce nr 271/1 dla celów wsi został wyrównany teren. Wyko-
nany został projekt koncepcyjny zagospodarowania tego terenu zgodnie 
z uchwałą Zebrania Wiejskiego. Projekt wykonała firma BNG STU-
DIO Tomasz Krzemiński z Tuchowa. Uwzględnia on siłownię plenero-
wą, mały plac zabaw dla dzieci, altanę z grillem, parking oraz nowocze-
sny budynek wielofunkcyjny, czyli tzw. „Centrum Wsi”. Zgodnie z tym, 
co zostało uzgodnione na Zebraniu Wiejskim, teren ten będziemy zago-
spodarowywać etapami, czyniąc starania i szukając możliwości pozyska-
nia środków zewnętrznych na ten cel. Projekt nowoczesnego budynku 

wielofunkcyjnego uwzględnia wszystkie ekologiczne instalacje i stan-
dardy w trosce o czyste powietrze i niskie koszty utrzymania w przy-
szłości. W obiekcie zaplanowana jest duża sala, zaplecze kuchenne, sa-
nitarne, magazynowe i pomieszczenia na bawialnię dla dzieci. Budowa 
tego budynku będzie w przyszłości uzależniona od możliwości finan-
sowych naszej gminy oraz pozyskania środków zewnętrznych na ten 
cel. Konsekwentnie będziemy czynić starania, aby marzenia mieszkań-
ców Zabłędzy się spełniły, gdyż nasza wieś potrzebuje takiego miejsca 
od wielu lat. Na pewno przyczyniłoby się do większej integracji nasze-
go społeczeństwa. 

3.08.2019 r. mieszkańcy naszej wsi brali udział w Festiwalu Stowa-
rzyszeń i Organizacji Non Profit w Tuchowie. Przedstawiane były wy-
roby i produkty lokalne, gawędy ludowe, rękodzieła artystyczne i lu-
dowe oraz przeprowadzone zostały zawody i konkursy zręcznościo-
we. Naszą reprezentację nazwano „Mocną grupą z Zabłędzy”. Na nasze 
stoisko przygotowaliśmy tradycyjne wyroby kulinarne nazwami zwią-
zane z naszą miejscowością, tj. „Zabłędzka kwaśnica z niespodzianką”,  
„Leśne nieloty”, „Tradycyjne jadło po zabłędzku”, „Zabłędzkie grzybo-
branie”, „Miody zabłędzkich pasiek”. Wystrój stoiska i potrawy do de-
gustacji przygotowane zostały w leśnej scenerii, nawiązujące do histo-
rii i legendy o powstaniu naszej miejscowości. W czasie degustacji na-
sze wyroby cieszyły się dużym powodzeniem, przyciągały wyglądem 
i smakiem oraz szybko znikały ze stoiska. Nasza reprezentacja ubrana 
była w barwne stroje ludowe, co w szczególny sposób podkreślało cha-
rakter przedsięwzięcia. Uczestniczyliśmy we wszystkich konkurencjach 
sprawnościowych, zajmując wysokie lokaty. W ubijaniu piany i robie-
niu masła zajęliśmy pierwsze miejsce. Wszystkie nasze zawodniczki sta-
nęły na wysokości zadania i były bezkonkurencyjne. Gratuluję wygra-
nych, odniesionych sukcesów oraz pomysłów. Nasze miejscowe artyst-
ki zaprezentowały swoją twórczość poetycką, przedstawiając „Wiersze 
na każdą okazję”, a także tomiki i książeczki dla dzieci. Bardzo dziękuję 
wszystkim za uczestnictwo, przygotowanie potraw i wyrobów oraz ga-
wędę ludową. To był wspaniale spędzony czas na dobrej zabawie i kul-
tywowaniu naszych ludowych tradycji. 



6 NASZA WIEŚ ZABŁĘDZA • Nr 1 (13) Sierpień 2020



7NASZA WIEŚ ZABŁĘDZA • Nr 1 (13) Sierpień 2020

17.08.2019 r. odbył się XIII Festyn Sołectwa Zabłędza połączo-
ny z dorocznymi Dożynkami Wiejskimi. Miał on szczególny charak-
ter, ponieważ honorowym patronatem objął go Starosta Tarnowski  
Pan Roman Łucarz. Pan starosta zaszczycił nas swoją obecnością i od 
społeczności Zabłędzy otrzymał tradycyjny wieniec dożynkowy. Szcze-
gółową relację z tej uroczystości zamieszczamy w oddzielnym artykule. 
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do organizacji naszego święta i wydania z tej okazji 
okolicznościowej gazety „Nasza Wieś Zabłędza”.

Delegacja naszej wsi brała udział 15.08.2019 r. we mszy św. do-
żynkowej w kościele parafialnym w Piotrkowicach, poświęcając wie-
niec dożynkowy. 18.08.2019 r. z wieńcem uczestniczyliśmy w Do-
żynkach Gminnych w Tuchowie, a 1.09.2019 r. na Jasnej Górze 
w Częstochowie z rolnikami z całej Polski dziękowaliśmy za zebrane 
plony. Jasnogórskiej Pani poleciliśmy całą naszą miejscowość i jej miesz-
kańców, zamawiając mszę św. przed cudownym obrazem w tej intencji.  

W delegacji z wieńcami uczestniczyli: Małgorzata i Jacek Tyrkowie,  
Danuta i Wojciech Krasowie, Diana i Piotr Karasiowie, Dorota  
i Robert Czaplowie, Lucyna i Andrzej Kępowie. Bardzo serdecznie 
dziękuję Państwu za trud i poświęcenie oraz godne reprezentowanie 
naszego sołectwa. To dowód waszej odpowiedzialności i troski o naszą 
wieś oraz kultywowanie naszych pięknych tradycji ludowych. 
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Cykl obchodów dziękczynie-
nia za plony poprzedził turniej spor-
towy „Festyn na sportowo”. Odby-
ły się rozgrywki gry w piłkę nożną 
dzieci i dorosłych pod kierownic-
twem trenera pana Łukasza Jurka. 
Mecze cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem wśród zawodników, tatu-
siowie też zadbali o poprawę kondy-
cji, rywalizując w zaciętym meczu. 
Na zakończenie wszyscy uczestni-
cy obdarowani zostali słodkościami.

27.09.2019 r. delegacja naszej 
wsi gościła w Starostwie Powiato-
wym w Tarnowie, aby przekazać 
wieniec dożynkowy panu staroście  

Romanowi Łucarzowi. Było to bardzo miłe i serdeczne spotkanie.  
Na specjalne zaproszenie wraz z delegacją wieńcową pojechała nasza 
młoda poetka Patrycja Chwistek, która podczas festynu zaprezentowała 
swój wiersz dedykowany panu staroście. Jako wyraz wdzięczności pan 
starosta podarował Patrycji pióro z okolicznościową dedykacją, a człon-
kom delegacji pamiątkowe prezenty. Podziękował za wieniec i zapro-
szenie na festyn, zapewniając, że na pewno jeszcze odwiedzi Zabłędzę.

10.01.2020 r. uczestniczyliśmy w wieczornicy „Zaśpiewajmy Jezu-
sowi dziś”. Dzieci pod opieką nauczycieli przygotowały jasełka bożonaro-
dzeniowe i odtworzyły sceny narodzenia Jezusa. Przedstawienie bardzo 
się wszystkim podobało i wprowadziło radosną, świąteczną atmosferę. 
W drugiej części spotkania odbyło się wspólne śpiewanie kolęd oraz 
promocja tomiku wierszy naszej mieszkanki Janiny Halagardy -  
„Jeden uśmiech, jedna łza”. Było wiele gratulacji, ciepłych słów, wy-
razów uznania i podziękowań za dotychczasową twórczość dla autor-
ki. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście, rodzice i dziadko-
wie oraz mieszkańcy Karwodrzy i Zabłędzy. Swoją obecnością zaszczy-
ciła nas również Pani burmistrz Magdalena Marszałek. Skierowała go-
rące podziękowania dla autorki książki. 
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Chcę dziś powiedzieć o pewnym człowieku,
Co z żoną przeżył ponad pół wieku!
Ten człowiek radnym jest zasłużonym
I nigdy nie opuszcza na długo swej żony!
Zawsze służy swoją pomocą.
Szczere chęci i uśmiech są Jego mocą!
Na myśli mam Pana Adolfa Kępę 
Wraz z małżonką i ich wspólnym wdziękiem!
W tym roku mieli przepiękną rocznicę,
Na którą puzzle składało życie.
Więc z okazji wspaniałej i bardzo dostojnej 
Życzenia ślę szczere i bardzo hojne!
Życzę w rodzinie i małżeństwie,
By zdrowie długo służyło Wam jeszcze!
By dobry humor, pomoc i wsparcie
Stało każdego dnia na warcie!
A miłość piękna, przez lata pielęgnowana,
Jeszcze długo owoce Wam wydawała!
Niech te pół wieku przeżyte w miłości
Owocuje Wam nadal obficie w przyszłości!

Patrycja Chwistek

Pomocna dłoń

Za całoroczną pracę i dobrą współpracę bardzo dziękuję Pani burmistrz Magdale-
nie Marszałek, jej zastępcy Panu Wiktorowi Chrzanowskiemu, członkom Rady 

Sołeckiej Zabłędzy, Panu Krzysztofowi Jasińskiemu, Panu Waldemarowi Duszy, właścicie-
lom Bistro „Smaczny Kęs”, firmom z naszego terenu i wszystkim mieszkańcom Zabłędzy 
za wszelką pomoc i zaangażowanie w sprawy naszej wsi, aby w niej się żyło lepiej, bezpiecz-
niej i wygodniej.

Rolnikom na czas żniw życzę dobrej pogody, bezpiecznego zebrania plonów, opieki 
i wstawiennictwa Matki Bożej Tuchowskiej.

Wszystkim życzę dużo zdrowia, szybkiego powrotu do „normalności” bez ograniczeń 
i zakazów oraz realizacji własnych planów i zamierzeń. 

Radna i Sołtys
Ewa Michałek

Na zakończenie karnawału w tłusty czwar-
tek panie z Zabłędzy zostały zaproszone przez 
właścicieli Bistro ,,Smaczny Kęs” na spotkanie 
ostatkowe. Stara tradycja przetrwała do dziś 
w Zabłędzy i (pomimo braku lokalu wiejskie-
go na takie spotkania) dzięki gościnności na-
szych lokalnych przedsiębiorców w serdecznej 
i miłej atmosferze na tańcach i śpiewach nasze 
panie świętowały babski comber. Oprawę mu-
zyczną i kelnerską zapewnili panowie. Bardzo 
dziękujemy właścicielom baru Państwu Ewie 
i Adamowi Kruczkom za zaproszenie kobiet, 
przygotowanie smakowitego i obfitego poczę-
stunku, dobrą zabawę i wspaniałą współpracę 
z naszym sołectwem. Było to już kolejne takie 
spotkanie w naszym lokalu. Myślę, że wspól-
nie będziemy tę tradycję kultywować. 

Pod koniec maja tego roku planowaliśmy 
zorganizować trzydniową wycieczkę do Lwo-
wa – jednego z najpiękniejszych miejsc Ukrainy. 
Niestety wirus i związane z nim zakazy nie po-
zwoliły na realizację tych planów. Pomimo du-
żego zainteresowania zmuszeni byliśmy odwo-
łać wycieczkę. Myślę, że jeżeli sytuacja się uspo-
koi, wróci „normalność”, że będzie można bez-
piecznie podróżować, to do tematu wrócimy. 

Przez ograniczenia przesunięte zosta-
ły w czasie zaplanowane remonty na drogach 
w naszej miejscowości. Sytuacja, w jakiej zna-
lazła się nasza gmina, uniemożliwiła przepro-
wadzenie w zaplanowanym czasie (wielokrot-
nie przesuwanego) objazdu dróg i ustalenie 
realizacji szczegółowych prac i zadań. Myślę, 
że w niedługim czasie uda nam się zrealizować 
wszystkie przedsięwzięcia. Subwencja wiejska 
na ten rok dla Zabłędzy wynosi 38 800 zł i jest 
realizowana sukcesywnie zgodnie z uchwa-
łą Zebrania Wiejskiego i zaplanowanym po-
działem na poszczególne zadania. W czasie 
pandemii koronawirusa pani burmistrz zor-
ganizowała szeroką akcję pomocy potrzebują-
cym, zwłaszcza służbom medycznym, pożar-
niczym, ośrodkom pomocy społecznej, urzęd-
nikom i przedsiębiorcom z naszej gminy po-
przez przekazanie uszytych bawełnianych ma-
seczek ochronnych. Wiele osób chętnie włą-
czyło się w to dzieło. Jedni przekazywali tka-
niny, inni nici, gumy, drut, a jeszcze inni kro-
ili i szyli maseczki. Zabłędzanie chętnie przy-
łączyli się do akcji. Pan Waldemar Dusza za-
kupił potrzebne materiały, a panie Zofia Ka-
łucka, Anna Zarzycka, Wiesława Sosnow-
ska, Sylwia Stanuszek i ja kroiłyśmy i szyły-
śmy maseczki. Pani Ewelina Mikos z mężem 
pomagała w krojeniu tkaniny. Cała akcja szy-
cia była dziełem charytatywnym. W Zabłędzy 
uszyliśmy ponad 1000 szt. maseczek ochron-
nych i przekazaliśmy część do Urzędu Gmi-

ny, a część do Dziecięcego Szpitala w Krako-
wie - Prokocimiu. Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim za zaangażowanie, przekazany dar 
serca i zrozumienie potrzeby chwili,  niesienie  
pomocy innym. ,,Dobro wraca…”.

Gorące słowa wdzięczności kieruję do 
Pana Jerzego Krasa, który założył i od wie-
lu lat prowadził oraz opłacał stronę interne-
tową Zabłędzy. To dzięki jego pracy i zaan-
gażowaniu zamieszczane są wszystkie waż-
ne i istotne informacje oraz relacje z wyda-
rzeń dotyczących naszej miejscowości. Sze-
rokie kręgi odbiorców, rodaków kraju i za 
jego granicami mogą na bieżąco śledzić dzia-
łalność naszego sołectwa i gminy oraz oglą-
dać fotografie związane z tymi wydarzenia-
mi. Od tego roku koszty utrzymania stro-
ny wzrosły, w związku z czym mieszkańcy 
na Zebraniu Wiejskim zdecydowali, iż te opła-
ty będą uiszczane ze subwencji wiejskiej.  
Bardzo dziękuję Panu Jerzemu za dotychcza-
sowe działania i opłaty z tym związane. 

24.05.2020 r. w Kościele Parafialnym 
w Piotrkowicach, jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego świętowali Państwo Helena  
i Adolf Kępowie. Delegacja Rady Sołeckiej Za-
błędzy uczestniczyła we mszy św. w intencji 
zacnych jubilatów, a następnie złożyła życze-
nia i gratulacje. Państwo Kępowie zawsze za-
angażowani w sprawy wsi, czynnie uczestni-
czą w działalności sołectwa. Pan Adolf przez 
długie lata jest aktywnym członkiem Rady 
Sołeckiej. Zawsze chętny do pracy i pomoc-
ny w wielu działaniach. Przy tej okazji ser-
decznie dziękuję za wszelkie dobro i zaanga-
żowanie w sprawy wsi, a na kolejne lata ży-
czę Państwu dużo zdrowia, radości i zadowo-
lenia. Gratuluję wspaniałego jubileuszu i ży-
czę długich lat życia oraz przeżywania kolej-
nych pięknych rocznic. 

Szanowni Mieszkańcy wsi Zabłędza!    Szanowni Goście!
Przekazujemy Państwu trzynasty 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 nume-
rach. To Państwo będziecie decydować, co ma być w przyszłości w tej gaze-
cie, o czym będziemy pisać.
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Gdzie Pani się urodziła i skąd pocho-
dzi?

- Urodziłam się w 1938 r. w Olszynach. Tam 
też się wychowałam. 

Kiedy i gdzie Pani poznała swojego 
męża?

- Męża poznałam w 1955 r. u mojego wuj-
ka w Olszynach, chociaż widywałam go wcześniej, 
ponieważ pochodził z tej samej miejscowości co ja.

Kiedy i jak wyglądał Wasz ślub i we-
sele w tamtych ciężkich i innych czasach?

- Mąż pracował w hucie Batory, dlatego po-
stanowiliśmy ślub cywilny zorganizować w Chorzo-
wie, w listopadzie 1956 r. Ślub kościelny odbył się 
już w Olszynach, w marcu 1957 r. Do ślubu je-
chaliśmy saniami, co dzisiaj może wydawać się nie-
codzienne i romantyczne, ale samo przyjęcie, które 
odbyło się w domu, było bardzo skromne, bo cza-
sy były ciężkie. 

Jak to się stało, że zamieszkaliście 
w Zabłędzy?

- Po ślubie jeszcze jakiś czas mieszkali-
śmy w Olszynach, ale w 1959 r. mąż zrezygno-
wał z pracy w hucie i moja mama, Anna Gurbisz 

z domu Radwan, pozwoliła nam osiedlić się w Za-
błędzy, na swojej rodzinnej ziemi. Przyszliśmy 
praktycznie na pusty plac, na którym zbudowali-
śmy mały drewniany domek, obok którego później 
powstał większy, murowany. W nim zamieszkali-
śmy z naszą pierwszą córką. 

Czy marzyliście z mężem, żeby mieć 
tak liczną rodzinę?

- W tamtych czasach, kiedy zakładaliśmy ro-
dzinę, chyba niewielu było ludzi, którzy marzy-
li o licznym potomstwie. Każdy wie, jak ciężkie to 
były czasy. Jednak każde dziecko w naszej rodzi-
nie było kochane. Dbałam o nie, jak tylko mogłam. 

Kiedy na świat przyszło pierwsze 
dziecko i jakie otrzymało imię?

- Pierwsza córka urodziła się jeszcze  
w Olszynach, w kwietniu 1958 r. i otrzymała imię 
Kazimiera. Potem kolejno przyszli na świat: Bogdan,  
Jadwiga, Czesław, Jerzy, Wacław, Iwona, Dariusz,  
Jan, Bernadetta (zmarła w 3. miesiącu życia),  
Bernadetta, Elżbieta, Andrzej i Maciej. 

Poza wychowaniem dzieci Pani pra-
cowała zawodowo, gdzie?

- Kiedy dzieci były maleńkie, dorabiałam 
w PGR-ze przy plewieniu buraków. Otrzymy-
wałam za to drobne sumy. Gdy dzieci podrosły, do-
stałam pracę w rzeźni w Tuchowie, najpierw jako 
sprzątaczka, później przeniesiono mnie do produk-
cji wędlin. 

Jak Pani dała radę pogodzić ciężką 
pracę, wychowując tyle dzieci, z pracą 
zawodową, w tamtych trudnych czasach? 

- Kiedy człowiek ma dużo obowiązków i duże 
potrzeby ze względu na liczną rodzinę, bardzo po-
trzebna jest dobra organizacja. Życie wymusiło na 
nas konieczność ciężkiej pracy, żeby utrzymać dzie-
ci, dlatego oboje z mężem dzieliliśmy się obowiązka-
mi tak, żeby móc pracować zawodowo i jednocześnie 
wychowywać dzieci. Mąż pracował na zmiany, dla-
tego jakoś udawało się nam to pogodzić.

Jak wyglądał w rodzinie podział obo-
wiązków?

- Mieliśmy małe gospodarstwo. Kiedy pierwsze 
dzieci podrosły, starsze córki zajmowały się młod-
szym rodzeństwem i domem, starsi chłopcy pomaga-
li ojcu w gospodarstwie. 

Czym zajmował się mąż i kiedy 
zmarł?

- Mąż po przejściu na rentę chorobową zajmo-
wał się tylko gospodarstwem. Zmarł w 2007 r. po 
ciężkiej chorobie.

Sam to potwierdzam i wielu naszych 
mieszkańców zawsze mówiło i podkre-
ślało, że byliście i jesteście wyjątkową ro-
dziną, która zawsze dążyła do celu ciężką 
pracą. Proszę w kilku słowach coś na ten 
temat powiedzieć? 

- Nie było nam łatwo. Nasze dzieci od ma-
leńkiego nauczone były pracowitości i uczciwości.  
Nie stać nas było na zbytki, zabawki. Dlatego dzieci 
często na swoje potrzeby, nawet na przybory szkol-
ne, musiały sobie zapracować same, pomagając np. 
sąsiadom w pracach polowych. Dorastały w czasach, 
kiedy bardzo ciężko było zyskać szacunek i społecz-
ne poważanie, wywodząc się z wielodzietnej rodzi-
ny. Trzeba było nieustannie udowadniać sobie i in-
nym, że jest się uczciwym i wartościowym człowie-
kiem, a nie marginesem społecznym. Rodzina wie-
lodzietna nie mogła też liczyć na taką pomoc pań-
stwa, jaką się dzisiaj spotyka. Dlatego moje dzie-
ci nie tylko są uczciwe, pracowite i zaradne, ale też 
zżyte z sobą i ze swoimi rodzinami. Tworzą szczę-
śliwe związki, dbają o dzieci, dając im to, czego sami 
nie mieli ze względu na biedę. I nie chodzi tu tyl-
ko o dobra materialne, ale przede wszystkim o wy-
kształcenie. Moje wnuki chodzą do dobrych lice-

Rozmowa Krzysztofa Jasińskiego  

z Panią Józefą Wójcik,   
mieszkanką naszej wsi, matką, babcią i prababcią,  

która urodziła i wychowała czternaścioro dzieci.
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ów, studiują na najlepszych uczelniach w Polsce,  
m.in. AGH w Krakowie, Uniwersytecie w Rze-
szowie. Część z nich już ukończyła studia. Dwie 
wnuczki są absolwentkami wydziału ochrony środo-
wiska i dziennikarstwa. Jedna została nauczycielką. 

Proszę podać, jak obecnie jest liczna 
Pani rodzina? Ilu Pani doczekała wnu-
ków, prawnuków, a może i praprawnu-
ków?

- W tej chwili mam 13 dzieci, 40 wnucząt  
i 21 prawnucząt. 

Jak wygląda dzisiaj Pani życie?
- Dziś mieszkam z córką Elżbietą, jej syna-

mi i mężem. Mam zapewnioną opiekę. Odwiedzają 
mnie dzieci i wnuki. Nie nudzę się. Zaletą tak licz-
nej rodziny jest to, że zawsze ktoś jest w domu i cią-
gle coś się dzieje. Co prawda ciężko nam wszystkim 
spotkać się razem w jednym miejscu i czasie, ale ja-
koś sobie radzimy. Dzięki temu wszelkie uroczysto-
ści rodzinne – Dzień Matki, Dzień Babci czy imie-
niny trwają zawsze dłużej niż jeden dzień! Chcia-
łam jeszcze dodać, że sześciu moich synów odby-
ło służbę wojskową, jeden z nich odsłużył nawet  
2,5 roku ze względu na stan wojenny. Dlatego ra-
zem z mężem otrzymaliśmy od Wojska Polskiego 
medal ,,Za zasługi dla obronności kraju’’, za wy-
chowanie synów do służby dla ojczyzny.

Dziękuję za rozmowę.

Droga Pani Józefo!  

Jak napisał kiedyś Józef Ignacy Kraszewski: 
„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajem-

ność, nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza, odepchnięta 
wraca - to miłość macierzyńska’’. Przez swoje lata ży-
cia aż czternastoma owocami takiej miłości obdarowa-
ła Pani naszą podtuchowską małą ojczyznę, wzboga-
cając populację naszych mieszkańców o czternastu no-
wych obywateli w pierwszym pokoleniu, a w kolejnych  
o 40 wnucząt i 21 prawnucząt. To imponująca licz-
ba młodych serc i umysłów, które swoją wiedzą, przy-
wiązaniem do rodzinnych stron oraz przykładem życia 
wpisują się już i nadal będą się wpisywać we współcze-
sną rzeczywistość i przyszłość naszej lokalnej społeczno-
ści, a także Małopolski i naszej Ojczyzny. 
To szczególny dar od Boga, gdyż - jak napisał angielski 
poeta Matthew Arnold - ,,Bóg nie może być wszędzie, 
dlatego wynalazł matkę’’. 

Dlatego też w imieniu mieszkańców oraz naszej 
redakcji, dziękując za liczne owoce Pani życia, życzy-
my wielu jeszcze lat w zdrowiu i radości, miłości dzieci,  
wnuków i prawnuków oraz życzliwości otoczenia. 
Niech Pan Bóg, którego wspomagała Pani w dziele 
przyjścia na świat tak licznych nowych stworzeń, ma 
Panią w szczególnej opiece!

Ballada o Matce 
Tam na końcu wsi, gdzie Biała -
wstążką wody - płynie czas,
mała chatka sobie stała, 
znał ją niemal każdy z nas. 

W domku zwykła jest rodzina!
Czternaścioro dziatwy chowa.
A udźwignie taki bagaż,
tylko matka wyjątkowa!

Tylko miłość macierzyńska
to zrozumie i ocali.
Bo w tej trudnej, ciężkiej pracy
się nie ugnie i nie żali.

Jeszcze kury, jeszcze kaczki,
trzeba karmić kilka kóz,
w polu plewić, w żniwa zbierać,
bo nie było pięćset plus!

Ile płaczu, ile śmiechu, 
lęku, obaw i rozpaczy!
Tylko matka wie, bo kocha,
dla niej dziecko - więcej znaczy!

Nikt już nie wie, nie pamięta,
że jadło się chleb z kiełbasą
nie na co dzień, lecz od święta,
obiad - rzadko był z okrasą!

Spójrz mateczko dookoła:
Jak Ci błogosławi Bóg.
Tyle wnucząt roześmianych,
tyle dzieci u Twych stóp.

Bo to przecież nie tak dawno,
ledwie wczoraj, niedaleko,
a tu wnuki już dorosły, 
i prawnuków wdzięczny szczebiot.

Żadna burza, żadne krzyki,
nie zdeptały Twoich sił.
Zwyciężyła wielka  miłość
w małej chatce, gdzie Bóg był.

Janina Halagarda, 26.06.2020
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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 tym wydaniu gazety chcieliby-
śmy w sposób szczególny uho-

norować zacnych Jubilatów, którzy świę-
tują w tym roku diamentowe i złote gody. 

W zacnym gronie są Państwo:
 

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego  
diamentowe gody świętują Państwo: 
Janina i Kazimierz Halagardowie  
(13.10.1960)

Rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego  
złote gody świętują Państwo: 
Helena i Adolf Kępowie (17.05.1970)
Michalina i Stefan Krasowie (08.08.1970)
Krystyna i Eugeniusz Starostkowie   
(18.04.1970) 

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 mał-
żeńskiej. Pary połączyła wielka miłość, mi-
łość na wiele lat, piękne uczucia, ale również 
wspólne trudy dnia codziennego.

Wasze jubileusze uświadamiają nam,  
że dwoje kochających, wspierających i szanu-
jących 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 pły-
nące gratulacje i życzenia. Życzymy Wam,  
Drodzy Jubilaci, wielu wspólnych lat w zdro-
wiu i pomyślności, życzymy spokoju i życzli-
wości ludzkiej, a także tego, byście doczekali 
wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.

             
Redakcja 

„Nasza Wieś Zabłędza” 

Janina i Kazimierz Halagardowie 

Michalina i Stefan Krasowie 

Helena i Adolf Kępowie 
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Kwiat róży

Miłość… brzmi wspaniale prawda?
Każdy pragnie osoby, która ją właśnie mu da!
Każdy goni za odrobiną szczęścia,
Choć pogoń ta niełatwą drogą jest 
do przejścia…
Miłość na początku wyrasta niczym róża,
Taka niewinna i wcale nieduża.
Potem zakwita w pełni swego blasku
Nie oczekuje zachwytu ani oklasków.
Następnie wypuszcza pąk zrozumienia,
Miłego słowa, wspólnego marzenia,
I z czasem, gdy rośnie zgodą podlewana,
Kiełkuje potężna - nieokiełznana.
Przezwycięża wszelkie przeciwności  losu,
Odpiera ogrom zadawanych ciosów,
Swoją siłą i pięknem niewinnego kwiatu
Pragnie ukazać się całemu światu.
I tak przez lata zaufaniem podlewana,
Wypuszcza młode pąki wychowania.
Rodzi nowe kwiaty swej miłości,
Potęgując przy tym poczucie radości.
Najpiękniejsze jest to, że nie ustaje,
Trwa ciągle i słabszą nigdy się nie staje,
Choć los okrutny wystawia na próby,
Ona nie ciągnie wcale do zguby.
W końcu spełniona, silna i piękna
Zasiada, patrząc, co trzyma w rękach,
Widzi rodzinę, dzieci i wnuki
I skromnie nie widzi w tym żadnej sztuki,
Dojrzała w słowie i swej okazałości
Ukazuje oblicze nieokiełznanej miłości.

Miłości droga, nieokiełznana,  
w marzeniach wielu pielęgnowana,
Rozkwitaj z gracją i swą tajemnicą.
Niech pięknem twoim wszyscy się szczycą!
Niedościgniony kwiecie w czerwieni odcieniu
Nigdy nie chowaj się w mrocznym cieniu,
Uczuciem jesteś przecież wspaniałym
I każdy cię pragnie swym sercem całym!

Niewinna róża – miłości kwiat z kolcami
Obrazuje, co jest i było z wami.
Ta niezwykła róża wspólnie pielęgnowana
Waszym dziełem, Kochani, się stała!
Choć tylko wy wiecie, ile trudu sprawiło 
jej doglądanie,
Na drodze sukcesu nic już wam nie stanie!
Żyjcie więc w zgodzie, zdrowiu, radości,
Trzymając w ręku kwiat swej miłości.
Możecie być dumni ze swojego życia,
Bo sztuka miłości trudna jest do odkrycia!

Patrycja Chwistek

Krystyna i Eugeniusz Starostkowie 
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17 sierpnia 2019 roku odbył się XIII Festyn Sołectwa Za-
błędza, połączony z dorocznymi dożynkami wiejski-

mi. Miał on szczególny charakter, gdyż honorowym patronatem 
objął go Starosta Tarnowski – pan Roman Łucarz. Pan starosta 
zaszczycił nas swoją obecnością i stwierdził, że z wielką przy-
jemnością i radością obejmuje honorowym patronatem nasz fe-
styn oraz że po raz pierwszy od 7 lat jego pracy w samorządzie 
powiatowym został zaproszony jako gość honorowy na dożyn-
ki wiejskie. 

Aby wspólnie z nami świętować dziękczynienie za zebrane plony, 
przybyli zaproszeni goście: burmistrz Tuchowa – pani Magdalena Mar-
szałek, przewodniczący Rady Miejskiej – pan Stanisław Obrzut, poseł  
na Sejm RP – pan Michał Wojtkiewicz, radna Powiatu Tarnowskiego – 
pani Grażyna Karaś, radni Rady Miejskiej w Tuchowie: pan Marek Krze-
mień, pan Janusz Łukasik, sołtys sąsiedniej wsi Karwodrza, przewoźnicy 
wieńców dożynkowych na Jasną Górę – państwo Maria i Stanisław Sajda-
kowie oraz bardzo licznie mieszkańcy Zabłędzy wraz ze swoimi rodzina-
mi, którzy przyjechali z najbardziej oddalonych miast Polski.

Z tej okazji przygotowany został program artystyczny, który popro-
wadzili Patrycja Chwistek i Artur Starostka. Bardzo dziękuję im za po-
święcony czas i zaangażowanie. Dzieci w strojach krakowskich zatańczyły 
taniec ludowy „Krakowiak” i dedykowały go panu staroście. Bardzo dzię-
kuję paniom Justynie Jaworskiej-Lipce i Janinie Halagardzie za przygoto-
wanie dzieci, a także rodzicom za zaangażowanie, że pomimo wakacyjne-
go czasu chętnie włączyły się w organizację programu artystycznego. Jak 
przysłowie mówi: „Jak się chce, to się da”. Liczą się chęci… 

Nasza młoda poetka Patrycja Chwistek wyrecytowała napisany na 
tę okazję wiersz pt. „Nietypowy gość” i dedykowała go panu staroście. 

Przeprowadzone zostały konkursy, atrakcje i zabawy z nagroda-
mi dla rodzin, dzieci i dorosłych. Ciekawe i wartościowe nagrody na 
konkurencje ufundowali: pan starosta, Urząd Miejski w Tuchowie,  

pan Krzysztof Jasiński, pan Łukasz Marcinek i pan Janusz Michałek oraz 
firma WIS z Tarnowa. Bar „Smaczny Kęs” z Zabłędzy ufundował ro-
dzinny niedzielny obiad, Kino „Promień” w Tuchowie – bilety na ro-
dzinny seans filmowy, Pizzeria „Czardasz” w Tuchowie – dla dwóch ro-
dzin – zaproszenie na rodzinną pizzę oraz dla dwóch 13-latków – rów-
nolatków naszego XIII festynu – rodzinne zaproszenia na pizzę. 

Bardzo dziękuję wszystkim sponsorom za dar serca. Sprawili-
ście państwo wszystkim zawodnikom wielką radość, ponieważ każdy 
uczestnik otrzymał prezent. 

Dożynki to czas dziękczynienia za zebrane plony i uszanowanie 
ciężkiej pracy rolników, a przede wszystkim wdzięczność Panu Bogu 
za pogodę i błogosławieństwo podczas zbiorów plonów. To również 
wdzięczność za chleb powszedni, który trafia na nasze stoły. 

Chleby upieczone z tegorocznych zbiorów wraz z miodem z za-
błędzkich pasiek przekazałam od społeczności wsi burmistrzowi  
Tuchowa – pani Magdalenie Marszałek i staroście – panu Romanowi 
Łucarzowi. Wspólnie podzieliliśmy go wśród zgromadzonych osób. 
Wszyscy zaproszeni goście również otrzymali symboliczne chlebki 
i miody, wszakże stało się to tradycją Zabłędzy, że na dożynkach dzieli-
my się chlebem i miodem. 

Tradycyjny wieniec dożynkowy, uwity z kłosów zbóż, kształtem 
przypominający serce, w którego wnętrzu umieszczony został herb Po-
wiatu Tarnowskiego i Gminy Tuchów, od mieszkańców Zabłędzy prze-
kazałam panu staroście. Artur Starostka zaśpiewał piosenkę o kolorach 
herbu Tuchowa i zadedykował ją pani burmistrz. 

Nasze sołectwo od kilku lat w sposób szczególny na dożynkach 
honoruje swoich mieszkańców obchodzących złote i diamentowe 
gody. W tym roku jedna para obchodziła złoty jubileusz pożycia mał-
żeńskiego, a dwie diamentowy. Zacni jubilaci otrzymali gratulacje i ży-
czenia, kwiaty, chleb oraz miód. Młodzi artyści – Tymoteusz Marcinek 
i Arkadiusz Mruk zagrali dla jubilatów na skrzypcach. Szanow-
nym jubilatom życzymy dużo zdrowia, radości i miłości od bliskich  

XIII Festyn Sołectwa Zabłędza za nami 

Franciszka i Józef Solakowie Irena i Mieczysław Krasowie
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oraz serdecznie gratulujemy doczekania tak zacnych jubileuszy. Sąsiad-
ki z Karwodrzy w żartobliwej scence kabaretowej przedstawiły przysiół-
ki naszej wsi, ich mieszkańców, zawody, które wykonują, podkreślając 
ich tradycyjny charakter. 

Zabłędza od lat kultywuje i podtrzymuje tradycje ludowe i wiej-
skie, przekazując je młodemu pokoleniu. W tym roku odbył się pokaz 
robienia tradycyjnego masła wiejskiego, które było degustowane z do-
żynkowym wiejskim chlebem. Bardzo dziękuję pani Liliannie Iwan za 
przypomnienie dawnych tradycji. 

W tym roku po raz drugi prezentowane i degustowane były pysz-
ne i zdrowe wyroby tradycyjne i regionalne. Bardzo dziękuję wła-
ścicielom firm, którzy przekazali swoje wspaniałe wyroby, a byli to:  
Zakład Masarski „Amigos” – Michał Pitala i Piotr Zgórski, Zakład 
Rzeźniczo-Wędliniarski „Sajdak”, Piekarnia i cukiernia „Jasikowscy”, 
Piekarnia – Ewa Więcek, Bistro „Smaczny Kęs” z Zabłędzy. Dziękuję 
paniom, które obsługiwały stoiska z tradycyjnymi i regionalnymi wy-
robami. Wszyscy uczestnicy dożynkowych uroczystości, po części arty-
stycznej, degustowali tradycyjny polski bigos ufundowany przez pana 
starostę. Licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście dożynkowy wieczór 
spędzili na tańcach podczas zabawy dożynkowej. Do tańca przygrywał 
zespół AKORD.   

Po raz dwunasty z okazji zabłędzkich uroczystości wydana zosta-
ła gazeta „Nasza Wieś Zabłędza”. Przybliża ona mieszkańcom spra-
wy dotyczące sołectwa, przedstawia relacje z wydarzeń wsi i pokazu-
je wieś „dzisiejszą oraz wczorajszą” w archiwalnych fotografiach. Ser-
decznie dziękuję wszystkim piszącym i udostępniającym zdjęcia, czy-
nię to na ręce pana Krzysztofa Jasińskiego, który czuwa nad całością po-
wstania gazety. Dzięki jego zaangażowaniu i pokryciu kosztów druku 
przez sponsorów (firmy z Zabłędzy i okolic) jest ona wydawana bez-
płatnie co roku. 

Gorące słowa wdzięczności kieruję w stronę członków Rady So-
łeckiej naszej wsi za wszelką pomoc przy organizacji święta. To dzięki 
państwa ogromnemu zaangażowaniu, nakładom bezinteresownej pra-
cy, ciekawym pomysłom i wspaniałej współpracy kontynuowane są co-
roczne dożynki w Zabłędzy. Dzięki wam co roku do każdego miesz-
kańca Zabłędzy trafia kolejny numer gazety. Jeszcze raz wszystkim ser-
decznie dziękuję. 

Patrycja Chwistek ułożyła i wyrecytowała adekwatny wiersz dla 
członków Rady Sołeckiej jako podziękowanie od mieszkańców wsi 
za ich trud i pracę na rzecz naszej miejscowości. Współorganizatorom 
i sponsorom serdecznie dziękuję za wszelką pomoc. Staroście – panu 
Romanowi Łucarzowi za honorowy patronat, przekazane wartościowe 
i ciekawe nagrody oraz pokrycie kosztów posiłku dla wszystkich zgro-

Krystyna i Marian Michałkowie
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madzonych. Wszystkim przybyłym gościom i mieszkańcom dzięku-
ję za wspólne świętowanie, wspaniałą atmosferę i mile spędzony czas 
oraz uszanowanie naszych rolników, docenienie ich spracowanych dło-
ni i ciężkiej pracy na roli. 

W sposób szczególny pragnę podziękować panu Piotrowi Turajo-
wi za zorganizowanie banderii konnej i uświetnienie wspólnego prze-
jazdu na dożynki parafialne 15.08.2019 roku do kościoła w Piotrkowi-
cach oraz 18.08.2019 roku na Dożynki Gminne do Tuchowa. Dziękuję 
również naszym panom woźnicom – Robertowi Chwistkowi i Józefowi 
Iwanowi za bezpieczne przewiezienie reprezentacji naszej wsi z wień-
cem dożynkowym. 

Bardzo dziękuję małżeństwom, państwu: Dianie i Piotrowi Kara-
siom, Danucie i Wojciechowi Krasom, Małgorzacie i Jackowi Tyrkom, 
Dorocie i Robertowi Czaplom za uczestnictwo w strojach ludowych 
w obsadzie wieńca. To bardzo miłe, że zechcieliście państwo reprezen-
tować naszą wieś podczas uroczystości dożynkowych. 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświet-
nienia naszego Festynu Dożynkowego, bardzo serdecznie dziękuję.  
Tak duże zaangażowanie wielu osób pokazuje, że razem można wiele 
zrobić w trosce o dbałość i rozwój naszej małej ojczyzny. 

Ewa Michałek 
Radna i Sołtys Zabłędzy

Niesamowity dzień w roku
Pogoda w tym roku figle płatała,
Przeszkoda to dla nas była niemała!
Bo gdy nadszedł czas na „zbożo-zbiory’’,
Okazywać zaczęła nam swoje humory!

Możliwe, że była w jakiejś depresji,
Bo niemal dzień w dzień leciały jej łezki.
Chyba swój bunt nam przedstawiła
I krople swych łez w pola spuściła!

Lecz gdy udało się w końcu zakończyć zbiory,
Pogodzie przeszły kapryśne humory!
Słońce zaczęło świecić na niebie,
A rolnik znów myślał o świeżym chlebie.

I przyszedł czas na nasze dożynki,
Zaczęły się w końcu planów wspominki,
Spotkania gazety i sprawy wszelakie.
Ale nie mogę zdradzić Wam, jakie!

Brakowało nam tylko jeźdźców i koni,
A bez nich jechać wręcz nie przystoi!
Więc Pani Sołtys zasięgła języka,
I mieliśmy konie, i grała muzyka!

Bo Pan Piotrek Turaj - miłośnik koni,
Zaprosił swoich z Dąbrowy znajomych,
Przyjechali do nas z wielką ochotą,
Zdobiąc dożynki konną piechotą!

Festyn też był dla nas udany,
Pan Starosta przybył w nasze bramy,
Zachwycił się naszą wiejską gościnnością.
Powiedział, że za rok wróci z przyjemnością!

Kolejnego dnia były dożynki w Tuchowie,
Na szczęście nie lało nam wtedy na głowę!
Słońce świeciło i konie były,
Marzenia moje się znowu spełniły!

                 Patrycja Chwistek
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R  E  K  L  A  M A

Wzorem lat ubiegłych w minio-
nym roku szkolnym 2019/2020 

w hali sportowej przy Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Zabłędzy odby-
wały się cotygodniowe zajęcia sportowe 
dla dzieci. 

W treningach uczestniczyło ponad  
20 dzieci w dwóch grupach wiekowych:

- Grupa I – dzieci młodsze brały udział 
w grach i zabawach oraz ćwiczeniach ogólno-
rozwojowych.

- Grupa II – dzieci starsze – w ćwicze-
niach oraz treningach piłkarskich.

Wieczorem z sali korzystali dorośli, roz-
grywając mecze halowej piłki nożnej.

Rozgrywki sportowe to już stały ele-
ment poprzedzający obchody dożynkowe wsi  
Zabłędza.

Po raz drugi zostały rozegrane 16 sierpnia  
2019 roku w hali sportowej szkoły.  
Do rozgrywek przystąpiły dzieci młodsze 
i starsze, uczestniczące w treningach piłkar-
skich pod opieką trenera Łukasza Jurka. Od-
był się również mecz piłki halowej dorosłych. 
Bardzo dziękuję pani radnej i sołtys Ewie Mi-
chałek za ufundowanie dzieciom słodyczy.    

Korzystając z okazji dziękujemy pani bur-
mistrz Magdalenie Marszałek za przekazanie 
oraz zamontowanie bramek na boisku asfal-
towym przy szkole, dzięki czemu w sezonie  

letnim oraz w czasie wakacji mieszkańcy będą 
mogli bezpłatnie korzystać z dostępnej infra-
struktury. 

Łukasz Marcinek

Zajęcia i rozgrywki sportowe
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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

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 

III Miejsce dla drużyny z Zabłędzy 
na X Drużynowym Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Tuchowa

Szachy to gra o wielowiekowej tra-
dycji, która rozwija pamięć oraz 

logiczne myślenie. Intelektualne i sportowe 
elementy szachów mają pozytywny wpływ 
zarówno na charakter, jak i na umysł. Sza-
chy przez swój aspekt sportowej rywaliza-
cji uczą myśleć obiektywnie i nie lekcewa-
żyć przeciwnika. 

29 lutego 2020 roku w Domu Kul-
tury w Burzynie odbył się X Drużynowy 
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza 
Tuchowa. Uczestniczyła w nim rekordo-
wa ilość szachistów i szachistek: 72 zawod-
ników w 18 zespołach (9 zespołów junio-
rów i 9 seniorów). 

Mistrzem turnieju na rok 2020 zo-
stała drużyna z sołectwa Burzyn, wice-
mistrzem  - Tuchów Centrum, nato-
miast trzecie miejsce i puchar wywalczyła 
drużyna z Zabłędzy. W drużynie zagrali:  
Tadeusz Zakrzewski, Marek Surdel 
oraz Mariusz i Radosław Kruczek.

Trofea sportowe ufundowała bur-
mistrz Tuchowa Magdalena Marszałek,  
a wręczał organizator Roman Kawa.  
Sędzią zawodów był Czesław Markie-
wicz z Tarnowa. 

Gratulacje dla drużyny reprezentu-
jącej naszą miejscowość.

Krzysztof Jasiński
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XIII FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA 2019
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10 stycznia 2020 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II 

w Zabłędzy odbyła się wieczornica pt. 
„Zaśpiewajmy Jezuskowi dziś” połączo-
na z prezentacją książki Jeden uśmiech, jed-
na łza Janiny Halagardy. 

W bajecznym bożonarodzeniowym na-
stroju dzieci szkolne przedstawiły piękne  
jasełka, a następnie licznie zgromadzeni 
mieszkańcy Zabłędzy i Karwodrzy oraz zapro-
szeni goście wspólnie śpiewali polskie kolędy. 
Muzyczną oprawę zapewnił rodzinny, mło-
dzieżowy zespół.

Zaproszeni goście recytowali kilka wier-
szy naszej poetki z prezentowanego tomiku  
Jeden uśmiech, jedna łza.

Bardzo mi miło, że to już kolejna książka 
napisana przez mieszkańców naszej wsi. Przy-
pomnę, że wcześniej były to:

• Kamienie milowe – tom I i II – gdzie historię 
Zabłędzy i kolei tuchowskiej opisywał Krzysz-
tof Jasiński, który również wydaje od 2007 roku 
corocznie gazetę Nasza Wieś Zabłędza.

• Album o pszczołach – wydany z okazji  
80-lecia Koła Pszczelarzy w Tuchowie oraz 
wiele publikacji związanych z pszczelarstwem 
i ornitologią opisanych przez pana Alberta Ra-
dwana,

• oraz publikacje naszej lokalnej poetki 
pani Janiny Halagardy, a ostatnio tomik wier-
szy Jeden uśmiech, jedna łza.
Pragnę państwu przybliżyć autorkę tej książki.

Janina Halagarda to mieszkanka na-
szej miejscowości, emerytowana nauczyciel-
ka i poetka.

W 1981 r. rozpoczęła pracę w na-
szej szkole w Zabłędzy jako nauczyciel. 
W tym czasie studiowała i robiła awans za-
wodowy – nauczyciela dyplomowanego. 
W Zabłędzy wyszła za mąż i tu zamiesz-
kała. To osoba o wielkim sercu i pasji twór-
czej, kochająca dzieci i bardzo zaangażowana 
w wychowanie młodego pokolenia. Wspól-
nie z mężem wychowała czworo własnych 
dzieci. Obecnie dużo czasu poświęca wnu-
kom. Po przejściu na emeryturę swój wol-
ny czas wypełniała, realizując pasję twórczą, 
jaką jest pisanie wierszy o różnorodnej te-
matyce: dla dzieci i dorosłych. Prowadzi blog  
pt. Jeden uśmiech, jedna łza. Jej wiersze są kon-
tynuacją relacji z dziećmi, żywym słowem da-
jącym radość i zabawę. W swoim dorobku ma 
ponad 1000 wierszy. Od kilku lat publikuje je 
w lokalnej gazecie „Kurier Tuchowski” oraz 
w Internecie. 

W 2015 roku Dom Kultury w Tucho-
wie wydał jej publikację pt. Koszyczek Mańki, 
zawierającą 50 wierszy dla dzieci o tematyce 
wiosennej.

W 2017 r. ukazały się Zimowe całusy - 
wiersze o tematyce zimowej oraz Malowane 
Fraszki - zabawna kolorowanka do spędzania 
wolnego czasu z dziećmi i do rodzinnego czy-
tania. Wiersze jej autorstwa ukazały się w licz-
nych antologiach. Od kilku lat pracuje w gru-
pach poetyckich i literackich tj.: Peron Literac-
ki, Kształty Słów, Satyna, Poezja, Kawiarenka 
Poetycka, a także almanachu „Uczta”. 

Za swoje utwory była wielokrot-
nie nagradzana w Polsce i za granicą przez  

Stowarzyszenie Artystów, Dziennikarzy 
i Prawników w Belgii, a także profesora Jana 
Miodka w konkursie - „Czy to gwarą, czy pol-
szczyzną nasza mowa jest ojczystą”. W swo-
im dorobku wydała kilka książek, a jej wier-
sze znajdują się w podręcznikach szkolnych 
w Chicago w USA w polskiej Szkole Św. Fer-
dynanda.

Autorka w swoich utworach promuje 
również naszą miejscowość, gminę, naszych 
mieszkańców i piękno wspaniałego krajobra-
zu i przyrody, która nas otacza. Napisała kil-
ka wierszy specjalnie na nasze Festyny Dożyn-
kowe, tematycznie związane z obchodami do-
rocznego święta w Zabłędzy. Zawsze chętna 
i zaangażowana w sprawy naszej małej ojczy-
zny. Bardzo dziękuję jej za wieloletnią pomoc 
i troskę o nasze lokalne środowisko.

Książka Jeden uśmiech, jedna łza to tomik 
zawierający 130 wierszy o różnorodnej tema-
tyce. Serdecznie polecam do nabycia i prze-
czytania.

Autorce gratuluję serdecznie i podziwiam 
jej twórczość, zdolność oraz talent. Cieszę się 
bardzo, że nasza wieś się rozwija i ma tak za-
cnych i utalentowanych mieszkańców. Asiu 
– kontynuuj i rozwijaj swoje pasje, przyno-
sząc innym radość i szczęście, zarażaj uśmie-
chem i gorącym sercem, ciepłem i dobrocią.  
Życzę Ci za poetą, abym dożyła tej pociechy, 
aby Twoje książki trafiły (nie pod strzechy, bo 
ich nie ma już), ale do jak najliczniejszego gro-
na odbiorców.

Ewa Michałek 
Radna i Sołtys Zabłędzy 

Wieczornica w Zabłędzy 
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Wybory Miss Małopolski 2020
Wśród półfinalistek konkursu 

Miss Małopolski 2020 jest rów-
nież mieszkanka naszej wsi Zabłędza - 
Natalia Krzyszkowska, która walczy o ty-
tuł najpiękniejszej kobiety Małopolski. 

Dla niej konkurs to nie tylko wspania-
ła przygoda, ale też drzwi do wielkiego świa-
ta. Wybory Miss to niezwykłe widowisko eks-
ponujące wdzięk, naturalność i młodzieńczy 
sposób bycia. Konkurs promuje piękno, radość 
i młodość oraz wszystko, co z tym związane.  

Proszę, opowiedz nam, jak to wszyst-
ko się zaczęło? 

- W sumie bardzo zwyczajnie, od dziecka 
uwielbiałam, jak ktoś robił mi zdjęcia. Kochałam 
się przebierać i pozować, podkradać mamie ciuchy 
i udawać, że chodzę po wybiegu. Nie odstępowa-
łam aparatu na krok, czy to był wyjazd czy spotka-
nie z rodziną, zawsze chciałam, by robiono mi zdję-
cia. Ale po co mi one wtedy były? Szczerze? Nie 
mam pojęcia, zapisywałam zdjęcia na komputerze 
i tak się gromadziły przez kilka lat, była to dla mnie 
tylko zabawa. 

W 2013 roku założyłam mojego pierwsze-
go bloga, zaczęłam tam dodawać nagromadzone 
zdjęcia. Bardzo się cieszyłam, że w końcu mo-
głam się nimi podzielić. Udostępniłam blog na 
Facebooku z nadzieją na dobry odbiór ze stro-
ny rówieśników. Fala hejtu, jaka na mnie spa-
dła, była ogromna. Wyśmiewanie na każ-
dym kroku sprawiało mi okropny ból. Jak so-
bie radzi z tym 13-latka? Na początku uda-
je silną, chodzi z podniesioną głową, jak-
by wszystko było dobrze. Ale w pewnym mo-
mencie pęka, poddaje się i zamyka w sobie. Tak 
właśnie było ze mną. Nie radziłam sobie, nie 
chciałam chodzić do szkoły i oczywiście usunę-
łam blog, całkowicie odcięłam się od Internetu. 
W 2015 roku znalazłam w sobie na nowo siłę 
i postanowiłam wrócić do blogowania, ale po ci-
chu. O mojej działalności w Internecie wiedzie-
li tylko najbliżsi. Chodziłam na zdjęcia tak, 
aby nikt mnie nie zauważył. W tamtym cza-
sie udało mi się nagromadzić 400 obserwatorów 
i 60000 wyświetleń. Było to dla mnie swego ro-
dzaju sukcesem. Mój spokój trwał rok, po czym 
blog znów został znaleziony. Pamiętam moją 
pierwszą reakcję, gdy się o tym dowiedziałam.  
Od razu chciałam biec do domu, żeby wszyst-
ko usunąć. Na szczęście zostałam powstrzyma-
na. Blog został, a następny dzień w szkole był dla 
mnie dużym wyzwaniem ze względu na wcze-
śniejsze doświadczenia. Na szczęście nie było cze-
go się bać. Co prawda nadal spotykałam się z hej-
tem, jednak na przestrzeni czasu nabrałam pew-
ności siebie i dystansu. W końcu najważniejsze 
było to, że kocham to, co robię i czuję się z tym 
dobrze. Nie robiłam nikomu krzywdy, więc cze-
mu miałabym się przejmować czyjąś opinią? 
Po czasie postanowiłam założyć Instagram, do-

dawałam zdjęcia bardzo rzadko i liczba mo-
ich obserwatorów stała w miejscu. Ponad rok 
temu postanowiłam sobie, że zdjęcia będę po-
stować systematycznie. Zainteresowało mnie 

to na tyle mocno, że zajmuję się tym do dziś. 
Teraz jestem, gdzie jestem. Mam swoich obserwato-
rów, których z dnia na dzień przybywa. Na blog za-
glądam rzadko, jednak to od niego zaczęła się moja 
podróż i to on ukształtował moją obecną osobowość, 
dlatego nie mam serca go usunąć. Mimo to bardziej 
skupiam się na Instagramie, ponieważ to on przy-
nosi mi najwięcej korzyści. Kontynuuję współpracę 
i nawiązuję nowe. Są to m.in. Kukla Studio Fry-
zur, SheIn, Xtreme fitness gym.

Jakiś czas temu zostałam zaproszona do wzię-
cia udziału w konkursie Miss Małopolski, w tym 
momencie jestem w półfinale. Mam nadzieję, że 
gdy to czytacie, jestem już zakwalifikowana do fi-
nału i bardzo liczę na wasze głosy. A jeśli nie, była 
to dla mnie świetna przygoda i oby więcej takich na 
mojej drodze.

Życzymy wszystkiego, co najlepsze, 
spełnienia najskrytszych marzeń, samych 
pięknych chwil. Powodzenia w kolejnych 
etapach! 

Opracowanie: Krzysztof Jasiński
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
  Oddział Regionalny w Krakowie 
Placówka Terenowa w Tuchowie

Informacja dotycząca działalności 
prewencyjnej prowadzonej przez KRUS 

Postępowanie powypadkowe

Podczas postępowania powypadkowego po zgłoszeniu wypad-
ku przy pracy rolniczej zbierane są informacje, które mogły mieć 
wpływ na powstanie wypadku, sprawdzany jest stan techniczny maszyn                      
i urządzeń, a następnie identyfikowane i określane przyczyny zdarzenia 
oraz wydawane zalecenia prewencyjne w celu zmniejszania ryzyka po-
nownego zaistnienia wypadku. Sprawdzany jest także stan bezpieczeń-
stwa w całym gospodarstwie. Sporządzane zostają listy kontrolne. Po-
nadto KRUS w 2020 roku prowadzi kampanie prewencyjne mające na 
celu zmniejszenie wypadkowości w rolnictwie.

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/kampanie-prewen-
cyjne-krus-w-2020-roku/

Statystyka wypadków i rolniczych 
chorób zawodowych

W 2019 roku do Placówki Terenowej KRUS w Tuchowie – która, 
obejmuje swoim zasięgiem gminy: Ciężkowice, Gromnik, Rzepiennik 
Strzyżewski, Szerzyny oraz Tuchów – zgłoszono 52  zdarzeń wypadko-
wych, o 8 mniej niż w 2018 r. W 2019 r. odnotowano 3 rolnicze choro-
by zawodowe – wzrost o 1 w porównaniu do 2018 r. 

Statystyka porównawcza

Liczba zgłoszeń wypadków w latach 2015 – 2019

Wypadki osób w 2019 roku,  
które stanowiły największą  

grupę wypadkową

Jak to na wsi

Cały teren działania PT w Tu-
chowie to teren górzysty, co powo-
duje, że poruszanie się po terenie po-
dwórka gospodarstwa, na którym nie 
ma odpowiednich ciągów komuni-
kacyjnych i dodatkowo w niewła-
ściwym obuwiu, kończy się często 
upadkami powodującymi urazy koń-
czyn. Schody w budynkach gospo-
darczych są zanieczyszczone, nie po-
siadają barierek ochronnych, nato-
miast drabiny są ustawione niewła-
ściwie  i niezabezpieczone.

Przyczyny wypadków:
• Śliska nierówna nawierzchnia podłoża.
• Nieostrożność, nieuwaga, pośpiech, rutyna.
• Zły stan techniczny drabin.
• Używanie nieodpowiedniego obuwia.
• Nieporządek w obejściu gospodarstwa, zastawione ścieżki ko-

munikacyjne, przejścia, dojścia.

Liczba zgłoszeń wypadków w

ściwym obuwiu, kończy się często 
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Śliska, oblodzona i nachylona 
powierzchnia podwórka.

Progi w otworach drzwiowych były 
przyczyną potknięć i upadków.

Wchodź i schodź tylko 
przodem do drabiny, 
trzymając się szczebli
i stosując trzy punkty 

podparcia

Ustawiaj drabinę 
pod kątem 65 do 
75 stopni i aby 

wystawała  
co najmniej 75 cm 
nad powierzchnią

Zabezpieczenie 
rozstawu winno być 
całkowicie napięte

Do wypadków z użyciem drabin 
dochodzi najczęściej w wyniku:

• wychylania się,
• przeciążenia,
• niezachowania, co najmniej 3 punk-

tów kontaktu z drabiną,
• niewłaściwego ustawienia drabiny,
• braku zabezpieczenia drabiny przed 

osunięciem czy przewróceniem.

Kurs e-learningowy dla dzieci 
Bezpiecznie na wsi mamy 
upadkom zapobiegamy

Ukończ kurs 
e-learningowy  
i zdobądź  
               hulajnogę

100 hulajnóg zostanie 
rozlosowanych wśród dzieci 

rolników, które nadeślą zgłoszenia 
w wymaganym terminie

Zasady przyznawania nagród  
dostępne są na stronie www.krus.gov.pl  

https://krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja

Nieprawidłowo skonstruowane 
strome schody, bez barierek  
i poręczy.

Na drabinie 
może przebywać 

tylko jedna 
osoba

Unikaj wnoszenia 
i znoszenia

ciężkich przedmiotów

Rolnicy stosują do pracy różne obuwie, nie zawsze bezpieczne.

Bałagan w obejściu oraz w budynkach gospodarczych.

Materiały źródłowe:
Opracowanie wykonano w oparciu  

o publikację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  
Społecznego 

Opracował:  Samodzielny Inspektor PT KRUS 
w Tuchowie Stanisław Cich
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Wyróżnienie sołtysa wsi 
Ewy Michałek

TOMASZ
DROGOŚ

33-170 Tuchów

 ul. Sobieskiego 7

23 października 2019 roku pod-
czas sesji Rady Miejskiej 

w Tuchowie uhonorowano odznacze-
niami państwowymi zasłużonych sołty-
sów z gminy Tuchów. Uroczystego wrę-
czenia odznaczeń w imieniu Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał 
Zbigniew Starzec – wicewojewoda ma-
łopolski. 

Za zasługi w działalności na rzecz społecz-
ności lokalnej SREBRNYM KRZYŻEM ZA-
SŁUGI odznaczeni zostali: Ewa Michałek,  
Kazimierz Baran i Aleksander Kajmo-
wicz. Serdeczne gratulacje oraz podziękowa-
nia za długoletnią pracę i włożony trud zło-
żyli: wicewojewoda małopolski, burmistrz 
Tuchowa i przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tuchowie. 

Do gratulacji dla wszystkich, a szczegól-
nie dla sołtysa Ewy Michałek dołączają się 
Rada Sołecka oraz mieszkańcy wsi Zabłędza. 

Krzysztof Jasiński

R  E  K  L  A  M A

FO
T. A

RCH
IW

U
M

Wyniki głosowania 
w wyborach 

Prezydenta RP 2020

Komisja nr 10 - ZABŁĘDZA 

I tura – 28.06.2020   Frekwencja 62,37 %

BIEDROŃ Robert - 6, BOSAK Krzysztof – 31, DUDA 
Andrzej Sebastian – 288, HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 49, 
JAKUBIAK Marek – 0, KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 
– 8, PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0, TANAJNO Paweł 
Jan – 0, TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 21, WITKOWSKI 
Waldemar Włodzimierz – 0, ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 1.

II tura – 12.07.2020   Frekwencja 66,62 %

DUDA Andrzej Sebastian  353
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz     77
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Ocena stanu porządku publicznego 
na terenie miejscowości Zabłędza

Jak co roku zostałem poproszo-
ny o przedstawienie stanu bezpie-

czeństwa na terenie miejscowości. Jak już 
państwo wiecie, teren działania Komisa-
riatu Policji w Tuchowie obejmuje trzy  
duże gminy tj. Tuchów, Ryglice i Szerzy-
ny, łącznie  25 miejscowości, które obsłu-
guje 23 funkcjonariuszy policji z naszego 
komisariatu.

Od br. nowym komendantem Komisaria-
tu Policji w Tuchowie jest podkom. Tomasz 
Stachurski. Wcześniej pracował w Komen-
dzie Miejskiej Policji w Tarnowie w Wydziale 
do Walki z Przestępczością Gospodarczą. 

Na podstawie przeprowadzonej anali-
zy z policyjnych baz danych wynika, że na te-
renie Zabłędzy w tym roku odnotowaliśmy 
28 interwencji. Były to głównie sprzeczki ro-
dzinne, sąsiedzkie oraz kolizje  na ciągu drogi 
W977. W większości przypadków były to ko-
lizje ze zwierzętami leśnymi. Zatrzymaliśmy 
też kilku nietrzeźwych kierujących pojazda-
mi mechanicznymi. W porównaniu z innymi 
miejscowościami z terenu gmin, które obsłu-
gujemy, miejscowość Zabłędza należy do jed-
nych z najbezpieczniejszych miejscowości. Na 
poprawę stanu bezpieczeństwa niewątpliwie 
ma wpływ przeniesienie przystanku komuni-
kacji zbiorowej znajdującego się przy drodze 

W977 w miejsce poniżej skrzyżowania z dro-
gą powiatową biegnącą w kierunku Karwo-
drzy. Obecnie korzystający z przystanku mogą  
w bezpieczny sposób dotrzeć do niego, nie ła-
miąc tym samym przepisów dotyczących po-
ruszania się pieszych.  

Drugą  bardzo istotną sprawą, która przy-
czyniła się do poprawy bezpieczeństwa, jest za-
instalowanie oświetlenia przejść dla pieszych 
na drodze W977. W dalszym ciągu apeluję do 
osób poruszających się poboczami dróg w po-
rze wieczorowo-nocnej o noszenie elementów 
odblaskowych, które powodują, że pieszy jest 
widoczny już ze znacznej odległości.  

W dalszym ciągu istnieje problem z oso-
bami, które poruszają się motocyklami tzw. 
„crossami” po lasach i polach uprawnych. Nie-
stety, policja nie dysponuje sprzętem, którym 
można by się udać w pościg za takimi osobami. 
Dlatego też mam prośbę do osób, które posia-
dają 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.

Niestety, naszej gminy nie oszczędził 

również wirus o nazwie COVID-19, popular-
nie nazwany koronawirusem. Jak państwo do-
brze wiedzą,  w naszej gminie  zakażonych tym 
wirusem  było kilkadziesiąt osób, a poddanych 
samej kwarantannie w szczytowym okresie  
- ponad pół tysiąca ludzi. Wspierając służby sa-
nitarne, sprawdzaliśmy, czy te osoby znajdu-
ją się w miejscu kwarantanny oraz czy nie po-
trzebują pomocy. Jako komisariat nie byliśmy 
w stanie samodzielnie podołać takiemu zada-
niu, dlatego wspomagali nas funkcjonariu-
sze z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. 
Wirus jeszcze nas nie opuścił i pewnie pręd-
ko tego nie zrobi, dlatego apeluję, aby stosować 
się  do wydanych  przepisów i obostrzeń  z tym 
związanych, a przede wszystkim do zakładania 
maseczki na usta i nos.

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.

asp. szt. 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
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Czas zatrzymany  
fotogra�czne archiwum wsi Zabłędza

Zapraszam wszystkich mieszkańców wsi po raz kolejny do od-
kurzenia 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 za-
trzymany - fotograficzne archiwum wsi Zabłędza. 

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

Wszystkie wypożyczone zdjęcia po skanowaniu zostaną zwrócone 
właścicielom. 

Zdjęcia z rodzinnych albumów mieszkańców wsi Zabłędza
Reprodukcje zdjęć: 
Krzysztof Jasiński

Stare i bardzo stare … zdjęcia
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To już tyle lat...

Ogłoszenie z początku XX w. Zabłędza Bank parcelacyjny  
we Lwowie

 Ogłoszenie o sprzedaży wsi Zabłędza (powiat Tuchów) z 1863 r.
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TUCHÓW – Zarys historii 

Kiedy Tuchów pojawił się jako 
osada – tego na pewno stwier-

dzić się nie da; być może już w cza-
sach rzymskich, a może nawet wcze-
śniej, o czym świadczyć mogą znalezi-
ska archeologiczne (siekierka krzemien-
na, fragmenty ceramiki cienkościennej). 
We wczesnym średniowieczu Małopol-
ska weszła w skład organizmu państwo-
wego plemienia Wiślan, a po upadku 
Państwa Wielkomorawskiego (906 r.) – 
w skład powstającego państwa polskiego. 
Wyniki dotychczasowych badań historyków 
zdają się wskazywać na epokę Bolesława Chro-
brego jako na początek osady; był to bowiem 
okres pierwszej kolonizacji doliny Białej. Przy-
puszcza się, że istniał tu gródek, stanowiący 
aprowizacyjne zaplecze królewskiej drużyny; 
mieszkańcy osady trudnili się hodowlą, o czym 
świadczą niektóre nazwy miejscowe (Gadów-
ka, Wołowa, Karwodrza). Pochodzenie nazwy 
osady jest niejasne i nie zostało dostatecznie 
wyjaśnione. Być może jest to nazwa dzierżaw-
cza, pochodząca od nazwiska Tuch (może za-
sadźcy), które jednak w źródłach nie zostało tu 
odnotowane. Z tego to okresu pochodzi – jak 
powiada legenda – najstarszy kościółek, usy-
tuowany na wzgórzu Lipie – obecne Bazylika 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika z klasztorem 
redemptorystów w Tuchowie. 

Pierwszym dokumentem, w którym poja-
wia się nazwa osady – „Tucov” – jest tzw. przy-
wilej Idziego z roku 1125. Dokument ten do-
starcza ważnej informacji o jej historii: druga 
żona króla Władysława Hermana, Judyta Salij-
ska, w skład posagu której wchodziły te ziemie, 
podarowała je pod koniec XI wieku benedyk-
tynom tynieckim, a papież donację tę potwier-
dził. Odtąd benedyktyni zarządzali nie tylko 
Tuchowem, ale całym tzw. „kluczem tuchow-
skim”. Dbali o osadę i kiedy w początkach 
XIV wieku odkryto tu pokłady bardzo cennej 
wówczas kopaliny – soli, wystąpili (ówczesny 
opat Bogusław) do króla Kazimierza Wielkie-
go o podniesienie osady do rangi miasta. Król, 
wziąwszy pod uwagę dotychczasowe zasługi 
opata dla królewskiego majestatu (o czym wy-
raźnie mówi na początku aktu erekcyjnego), 
postanowił się do prośby przychylić i 2 listo-
pada 1340 roku decyzję taką podjął. Osada sta-
ła się miastem na prawie niemieckim (magde-
burskim). Otrzymała samorząd, herb (obec-
nie nieco zmodyfikowany) i prawo jarmarku 
co wtorek. Na lewym brzegu Białej wytyczo-
no rynek, który zachował swój kształt do dziś. 
Wkrótce obok rynku pobudowano kościół pod 
wezwaniem św. Jakuba, ponieważ komuni-
kacja z tym starszym, położonym na prawym 
brzegu rzeki, była utrudniona, a czasem wręcz 
niemożliwa.

Pomyślny rozwój miasta przypadł na wie-
ki XV i XVI. Pojawili się tu liczni rzemieślnicy: 

piekarze, rzeźnicy, piwowarzy, tkacze, szewcy, 
rozwinęło się życie cechowe. Tuchowscy kup-
cy utrzymywali ożywione kontakty handlo-
we, głównie z Węgrami. Handlowali solą, któ-
rą wydobywano przez około 300 lat, bydłem, 
przywozili wino.

Stopniowy upadek miasta nastąpił w wie-
ku XVII, zwłaszcza po szwedzkim potopie, kie-
dy Tuchów padł łupem wojsk Rakoczego, któ-
re mieszkańców ograbiły, a miasto w znacz-
nym stopniu zniszczyły. Dzieła dopełniły zbie-
rające obfite żniwo zarazy oraz pożary, z któ-
rych najbardziej dla miasta tragiczny był ten 
z roku 1789 – spłonęły 24 domy w rynku, ko-
ściół św. Jakuba, budynek szkolny i stodoła 
wojskowa, były ofiary w ludziach. Prawie 100 
lat po tym wydarzeniu powołano do życia straż 
pożarną (1883 r.)

Po I rozbiorze Tuchów znalazł się w Gali-
cji, co w znacznej mierze zadecydowało o dal-
szych losach miasta. Cesarz Józef II skasował 
w 1782 roku wiele zakonów, w tym benedykty-
nów. Ziemie wchodzące dotąd w skład klucza 
tuchowskiego przejęło państwo. Wystawiono 
je na licytację. Dobra tuchowskie kupił hrabia 
d’Altona, później baron Hirsch. Od niego od-
kupili je Rozwadowscy, którzy byli ich właści-
cielami do 1945 r. i wiele dobrego dla miasta 
zrobili, zwłaszcza hr. Ludwika z Zamojskich 
Rozwadowska, m.in. ufundowała ochronkę, 
przekazała teren pod cmentarz.

Powolne ożywienie gospodarcze odnoto-
wano w II połowie XIX wieku. Powstały: most 
na Białej, poczta, linia kolejowa, tarnowsko-
-leluchowska, łącząca z Wiedniem, dzięki któ-
rej charakterystyczny wyrób tuchowskich ma-
sarzy – kiełbasa tuchowska – do stolicy docie-
rał. Osiedlili się w mieście Żydzi. Przez kilka-
naście lat Tuchów był nawet „becyrkiem”, czy-
li czymś w rodzaju powiatu.

Kolejna fala zniszczeń to okres I woj-
ny światowej, podczas której Tuchów mocno 
ucierpiał, gdyż znajdował się w strefie fron-
towej i przechodził kilkakrotnie z rąk do rąk. 
Mieszkańcy narażeni byli na liczne grabie-
że, rekwizycje, konfiskaty; padali ofiarami za-
bójstw i działań bojowych, w tym wielkiej bi-
twy armatniej w czasie ofensywy gorlickiej 
w maju 1915 r. W klasztorze i dworze Roz-
wadowskich utworzono szpitale, a w budyn-
ku „Sokoła” – cerkiew. Pałac Rozwadowskich 

został doszczętnie obrabowany, uszko-
dzony został niedługo przed wojną wyre-
montowany kościół św. Jakuba, zniszczo-
no ratusz i most na Białej, przy rynku zo-
stało zaledwie kilka całych, ale obrabowa-
nych domów. Z trzech tysięcy mieszkań-
ców po wojnie zostało około pięciuset. Na 
pograniczu gmin Pleśna i Tuchów toczy-
ła się w dniach 22 – 25 XII 1914 r. bitwa, 
w której wzięła udział I Brygada Legionów 
pod dowództwem ppłk. Kazimierza Sosn-
kowskiego, a która przeszła do historii jako 

„bój pod Łowczówkiem”. Wielu mieszkańców 
Tuchowa i gminy brało udział w walkach Le-
gionów. Tradycje walki o wolność sięgają tu 
czasów Grunwaldu, powstań narodowowy-
zwoleńczych; przed I wojną światową działały 
w gminie Polskie Drużyny Strzeleckie, z któ-
rych rekrutowali się legioniści. Chlubną rolę 
odegrał też ruch sokolski – w Tuchowie przed 
I wojną i w okresie międzywojennym działało 
prężnie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

W okresie międzywojennym miasto 
dźwigało się powoli z upadku spowodowane-
go wojennymi zniszczeniami. Działały tu licz-
ne organizacje polityczne; szczególnie rozwi-
nięty był ruch ludowy. Tuchów był jedynym 
miasteczkiem w powiecie tarnowskim, które 
zachowało prawa miejskie.

Kontynuacją patriotycznych tradycji był 
ruch oporu w czasie II wojny światowej, któ-
ry zaowocował udziałem w Akcji „Burza” Ba-
talionu „Barbara” 16 Pułku Piechoty Armii 
Krajowej, a także odbywającym się tu w kil-
ku ośrodkach tajnym nauczaniem. Z działań 
wojennych – w przeciwieństwie do pierwszej 
wojny – Tuchów wyszedł z niewielkimi tyl-
ko zniszczeniami: spalona bóżnica, wysadzo-
ny most na Białej i uszkodzony ratusz. Trage-
dia dotknęła mieszkających w Tuchowie i oko-
licy Żydów, których zamknięto w getcie i wy-
wieziono do obozu zagłady w Bełżcu. Oprócz 
tego za udział w ruchu oporu Niemcy wymor-
dowali rodzinę Solarzów w Karwodrzy, Siwa-
ków w Buchcicach oraz matkę i syna z rodziny 
Ulatowskich w Tuchowie.

Po II wojnie światowej nastąpił rozwój 
miasta: powstało liceum ogólnokształcące oraz 
szkoła zawodowa, szpital, drobne zakłady pra-
cy, osiedla mieszkaniowe, dom kultury, oczysz-
czalnia ścieków, wodociągi, ujęcie wody pitnej 
w Lubaszowej, stacje paliw, przeprowadzono 
gazyfikację, wyremontowano ratusz i rynek, 
zbudowano lub gruntownie zmodernizowano 
budynki szkolne w mieście i gminie.

Opracowano na podstawie publikacji o Tucho-
wie, a w szczególności: S. Derus, Tuchów. Miasto 
i gmina do 1945 r.; Kamienie milowe cz. I i II pod red. 
J. Kozioła; J. Kozioł, Tuchów i okolice; A. Krupiński, 
Krajobrazy i zabytki ziemi tuchowskiej; Pokłosie tu-
chowskich jubileuszy pod red. A. Kowalika i J. Ko-
zioła oraz folderów i wydawnictw okolicznościowych.   

Źródło: www.tuchow.pl 
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Są jej bogactwem 
i przejawem ludo-

wej pobożności i religijno-
ści. Na ogół mijamy je obo-
jętnie, nie zastanawiamy się 
nad tym, dlaczego i kto je 
postawił. Tymczasem każ-
dy przydrożny krzyż czy ka-
pliczka ma własną historię 
i swego fundatora. Stawia-
ne były w dowód wdzięcz-
ności za doznane łaski i dla 
upamiętnienia ważnych wy-
darzeń w życiu fundatora. 
Wznoszono je też w okre-
ślonej intencji, prosząc o ła-
skę Boga. Miały chronić 
przed chorobą, pożarem 
i powodzią. 

Kapliczki, �gury i krzyże przydrożne  
stanowią nieodłączny element krajobrazu naszej wsi Zabłędza 



ul. Fryderyka Chopina 6

33-170 Tuchów

Tel. 14 652 32 97

Zapraszamy codziennie:

10:00 - 23:00

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




