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Zaproszenie

W zeszłym roku festynu nie było
Tak jakoś ponuro na świecie się żyło
Lecz czas minął prędko i dał nadzieję
A w tym roku wszystko na nowo się dzieje.
I znów powstała nasza gazeta
Na którą każdy cały rok czekał!
Niesie zapowiedź o wiejskim festynie
W tym roku zabawa Cię nie ominie!
Gdy zaczniesz już czytać, co w niej napisane
Pamiętaj – Twoje przybycie jest wyczekiwane!
Więc zaplanuj już Sobie wolną sobotę
By na festynie potańczyć trochę!
Zabierz ze Sobą też znajomego
Brata i szwagra i rodzinę Jego
Usiądź wygodnie przy Swoim stoliku
Atrakcji będzie u nas bez liku!
Do tańca ubierz buty wygodne,
Wskocz prędko w ciuszki modne
I zabierz pod rękę swojego faceta
Zabawa na Was wspaniała czeka!
A Pan, jeśli jeszcze niezdecydowany
Niech szybko zmienia swoje plany!
I niech zakłada najlepszą koszulę
I z żoną pod rękę na festyn wędruje!
A ta gazeta niech będzie szczerym zaproszeniem
Garstką wiadomości i wesołym wytchnieniem!

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym
słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4b)

Myślę, że więcej nic mówić nie trzeba
A jeśli ktoś na mnie się o to pogniewa
To pogadamy o tym przy winie –
Widzimy się na festynie!
Patrycja Chwistek

ZAPROSZENIE

XIV FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA
21 sierpnia (sobota) 2021

Festyn pod patronatem Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza
Radna i sołtys Ewa Michałek wraz z Radą Sołecką oraz Dom Kultury w Tuchowie mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców wsi
Zabłędza oraz gości na dobrą zabawę z okazji
uroczystych wydarzeń. Są nimi:
• 15. rocznica nadania szkole podstawowej
w Zabłędzy imienia Jana Pawła II,
• 10. rocznica wręczenia sztandaru szkole,
• zabłędzkie święto wyrobów tradycyjnych
i regionalnych,

www.dktuchow.pl

• Diamentowe i Złote Gody,
• oraz doroczne dożynki wsi Zabłędza.
Program festynu:
Godz. 17.30 Okolicznościowy program atrakcje, konkursy, występy i zabawy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, degustacja produktów lokalnych. Wieczorem zabawa taneczna z zespołem „GROMY”.

www.tuchow.pl

W czwartek 19 sierpnia 2021 na boisku przy
Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II rozegrany zostanie turniej sportowy. Początek o godzinie 17.00.
Dożynkom towarzyszyć będą stoiska
z napojami i jadłem z BISTRO „SMACZNY
KĘS” Państwa Ewy i Adama Kruczków
z Zabłędzy.

GŁOS BURMISTRZA
Drodzy Mieszkańcy!

R

ozpoczął
się już trzeci rok mojego burmistrzowania, można rzec – jesteśmy na półmetku. Im dalej od wyborów, tym lepsza i skuteczniejsza staje się współpraca z Wami i Radą
Miejską w Tuchowie. Podobnie jak Wy podczas żniw zbieracie plony ze swoich pól, my
wszyscy w Małej Ojczyźnie zaczynamy dostrzegać owoce wspólnych działań.
Zgodnie z zamierzeniami udało się w tym
roku w Zabłędzy wykonać odcinek wodociągu, o który mieszkańcy zabiegali przez kilka
lat. W poprzednim numerze gazety wspominałam o planach kanalizacyjnych i to już staje się faktem, gdyż nasza spółka rozpoczęła
prace projektowe, przygotowując się do aplikowania o środki unijne na wykonanie inwestycji. Podobnie jak ostatnio proszę Was o zrozumienie i zgodność, ponieważ bez Waszych
zgód nie zdołamy w całości zrealizować zadania. Rozpoczęliśmy też projektowanie modernizacji drogi z Zabłędzy do Piotrkowic. Dzisiaj jest ona w złym stanie technicznym i na
niewiele zdają się doraźne remonty, jednak
bez projektu nie jesteśmy w stanie gruntownie
tej drogi przebudować. To pozwoli nam również uzyskać dotację, bo całość zadania będzie
bardzo kosztowna i potrzebujemy wsparcia finansowego na ten cel. W ostatnim czasie Rada
Miejska zabezpieczyła środki w budżecie na
projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej –

od zjazdu na Karwodrzę w kierunku szkoły.
Ten odcinek chodnika jest przewidziany do realizacji jako pierwszy w przyszłym roku, o ile
prace projektowe zostaną zakończone we właściwym terminie. W tym przypadku również
będziemy się starać o dotację z Województwa
Małopolskiego, co pozwoli nam zrealizować
jak największy zakres. Dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej Zabłędzy dobiegają końca prace projektowe placu naprzeciwko szkoły.
W najbliższym czasie przygotujemy kosztorys
inwestycji i zamierzamy etapami przystąpić do
realizacji planów uwzględnionych w projekcie, a w szczególności do wykonania siłowni
plenerowej.
Naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem jest dbałość o środowisko naturalne. Dlatego też, jako samorząd, przystępujemy
do wielu programów krajowych i zagranicznych, tak aby zmniejszać zanieczyszczenie powietrza i całego środowiska. Także mieszkańcy Zabłędzy przystąpili do wielu działań, jak
na przykład budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana starych kotłów, budowa instalacji fotowoltaicznych. Za to serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Zachęcam jednak do zapoznania się z programem
STOP-SMOG, który uruchomiliśmy w tym
roku. Dzięki niemu mieszkańcy o najniższych
dochodach mają szansę uzyskania dotacji do
53 tys. zł na przeprowadzenie w swoich domach prac remontowych, które mają za zada-

Zespół redakcyjny serdecznie dziękuje po raz kolejny za pomoc przy wydaniu gazety
Państwu Bernadecie i Kazimierzowi Szablowskim z Firmy KOREX z Tuchowa, Państwu
Edycie i Krzysztofowi Suchanom z Firmy Pol-Farm w Tuchowie, Panu Łukaszowi Sadko
z Firmy SADKO w Zabłędzy, Państwu Ewie i Adamowi Kruczkom z Bistro „SMACZNY KĘS” w Zabłędzy, Właścicielom Lokalnego Portalu Informacyjnego Ryglice–Okolice.
pl, Panom Zbigniewowi Michałkowi i Grzegorzowi Lisowi z Firmy SIGMA w Tarnowie,
Panu Robertowi Mrukowi z Firmy Handlowo-Usługowej „ERNET” z Tuchowa, Panu
Piotrowi Skrobotowi z Firmy MIKULEC z Tuchowa, Państwu Ewie i Łukaszowi Marcinkom z Zabłędzy, Leonowi Lachowiczowi - Usługi Budowlane w Zabłędzy oraz Panu
Dyrektorowi Januszowi Kowalskiemu z Domu Kultury w Tuchowie.
To dzięki Państwa pomocy (pokrycie kosztów druku) mógł zostać wydany kolejny
numer gazety. Szczególne podziękowanie kierujemy do Rady Sołeckiej, która od pierwszego numeru zajmuje się rozprowadzaniem gazety do wszystkich mieszkańców naszej
wsi. Dziękujemy!

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

nie ograniczyć straty ciepła. Te prace to
przede
wszystkim:
ocieplenie budynku,
wymiana okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, wymiana starego kotła, wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
Co ważne, mieszkaniec nie musi wykonywać
i zlecać tych prac samodzielnie; wszystkie obsługuje firma zewnętrzna, wybrana w przetargu przez gminę. Dlatego zapraszam do kontaktu z nami wszystkie zainteresowane osoby,
a także do składania wniosków, które zostały
maksymalnie uproszczone, tak aby ich wypełnienie było łatwe dla każdego.
Z okazji zbliżającego się Święta Plonów
życzę Wam, Drodzy Mieszkańcy zdrowia, pogody ducha i nadziei na powrót do życia, jakie znamy sprzed pandemii. Co prawda dzisiaj
COVID-19 jest w odwrocie, jednak nikt z nas
nie potrafi ocenić, czy już będzie tylko lepiej.
Mam jednak nadzieję, że uda się w sierpniu
spotkać na dożynkach, zarówno tych sołeckich, jak i gminnych, tak aby wspólnie dziękować Panu Bogu za zebrane żniwo.
Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Czas żniw
Żniwa – zboża już dojrzały
I pachnie nimi teraz świat cały.
Wiatr niesie zapach najpiękniejszy w roku,
Pachnie w dzień i pachnie po zmroku.
Szumią drzewa, wieje wiatr
Z ziarnem w dziobie leci ptak,
Bocian żabę złapał małą
I rodzinę karmi całą.
Kombajn zjeżdża migiem z pola
Zboża pełna jest stodoła,
Słońce znika za drzewami
A ja żegnam się z żniwami...
Patrycja Chwistek

Wydawca:

Redaguje zespół:

Dom Kultury w Tuchowie,
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

Grzegorz Brożek, Patrycja Chwistek,
Stanisław Cich, Krzysztof Jasiński,
Piotr Kowalski, Maria Kras,
Magdalena Marszałek, Ewa Michałek,
Artur Starostka, Barbara Sikora,
s. M. Katarzyna Sikora SBDNP.

Korekta: Anna Madejska
Skład: Małgorzata Wójcik
Druk: topdruk24.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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OKIEM RADNEJ I SOŁTYSA
Szanowni Mieszkańcy Zabłędzy!

C

zas szybko płynie. Za nami kolejny rok. Przekazujemy Państwu 14. numer gazety „Nasza Wieś
Zabłędza”. Za jej pośrednictwem pragniemy przybliżyć
wydarzenia i sprawy naszego sołectwa, które wydarzyły
się w ciągu ostatniego roku. Chcemy podzielić się z Państwem tym, co udało się wykonać i co jest w planach pracy
sołtysa i Rady Sołeckiej.
Przeżyliśmy bardzo trudny okres, wymagający wielu
wyrzeczeń i ograniczeń. Panująca pandemia uniemożliwiła realizację wielu planów i zamierzeń. Wirus robiący spustoszenie w organizmach ludzkich, obawa o nadchodzące,
niepewne jutro zmieniły wiele w naszych środowiskach.
Nasze sołectwo jednak pokonało te trudności i starało się funkcjonować w miarę normalnie, zgodnie z zaleceniami i obostrzeniami.
Do dyspozycji sołectwa w 2020 roku była kwota
38 800 zł oraz 5 700 zł na odśnieżanie dróg gminnych
w Zabłędzy. Po analizie wszystkich potrzeb wsi i wniosków mieszkańców na zebraniu wiejskim kwota ta została podzielona na wykonanie
najpotrzebniejszych prac w sołectwie:
• 3 000 zł – organizacja festynu dożynkowego oraz opłata serwera i domeny strony internetowej Zabłędzy
• 5 000 zł – modernizacja boiska wiejskiego
• 1 500 zł – wykaszanie poboczy dróg, boiska trawiastego oraz działki
wiejskiej
• 19 300 zł – drogownictwo (zakupy wyrobów betonowych,
odmulanie i udrażnianie rowów)
• 10 000 zł – zagospodarowanie działki nr 271/1 dla potrzeb wsi
(wkład własny do uzyskania dotacji na budowę siłowni plenerowej
i altany).
W czerwcu Rada Sołecka dokonała objazdu wszystkich dróg gminnych w Zabłędzy. Sporządzony został protokół uwzględniający wszystkie niezbędne prace remontowe i modernizacyjne dróg oraz kolejność
wykonywania poszczególnych zadań.
W 2020 roku ze środków sołectwa opłacono serwer i domenę strony internetowej Zabłędzy za kwotę 485,46 zł. Wykonany został projekt zagospodarowania działki nr 271/1. Nie było możliwości zdobycia dotacji (przez panującą pandemię) na budowę siłowni plenerowej
i altany, dlatego decyzją Rady Sołeckiej środki przeznaczone na wkład
własny wykorzystano na wykonanie projektu zagospodarowania tego
terenu, uwzględniając lokalizację małej architektury, altanę, grill, siłownię plenerową, plac zabaw, parking oraz inne niezbędne elementy
za kwotę 5 244 zł.
5 166 zł wykorzystano na modernizację boiska wiejskiego – nawiezienie ziemi, wyrównanie i wyplantowanie nawierzchni. Zakupiono
trawę na obsianie płyty boiska za kwotę 193,99 zł.
Wykaszanie boiska wiejskiego, poboczy dróg gminnych i działki
wiejskiej kosztowało 3 855,44 zł. Kwotę 8 733 zł wykorzystano na zakup wyrobów betonowych typu korytka (które mieszkańcy we własnym
zakresie wbudowali w przydrożnych rowach, za co im bardzo serdecznie dziękuję) oraz płyty typu Jumbo na wzmocnienie brzegu potoku
obok ostatnio wyremontowanej kapliczki przydrożnej.
Sołectwo zakupiło lustro drogowe w celu poprawy widoczności
przy wyjeździe z drogi podporządkowanej z przysiółka Ryje.
13 426,06 zł wykorzystano na remonty dróg – odmulanie i udrażnianie rowów przydrożnych, łatanie dziur i ubytków w nawierzchni
asfaltowej, montaż lustra, ułożenie płyt Jumbo na brzegu potoku oraz
ułożenie korytek w rowach przydrożnych tam, gdzie było to niezbędne,
a niemożliwe do wykonania przez mieszkańców wsi.
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2 sierpnia 2020 roku w kościele parafialnym w Piotrkowicach braliśmy udział w uroczystym pożegnaniu księdza proboszcza Stefana Michalskiego, który odchodził na emeryturę. W imieniu społeczności lokalnej podziękowaliśmy za lata pracy i zaangażowanie na rzecz naszej
wspólnoty parafialnej. Na dalsze lata posługi kapłańskiej życzymy dobrego zdrowia oraz wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Tuchowskiej.
4 sierpnia 2020 roku z wielkim smutkiem środowisko lokalne Zabłędzy przyjęło wiadomość
o śmierci pani Janiny Halagardy.
Odeszła nasza wybitna poetka,
emerytowana nauczycielka, osoba bardzo pogodna i pełna optymizmu. „(…) Brak słów, aby wyrazić, co czuły nasze serca: żal,
smutek, niedowierzanie, tyle pytań bez odpowiedzi, dlaczego tak
wcześnie (…)”.
W imieniu całej społeczności Zabłędzy pragnę jej serdecznie podziękować za wszelkie dobro, ciepło, uśmiech, wspaniałą
twórczość poetycką, zawsze pomocną dłoń i olbrzymią wiarę
w siłę słowa. Swoje utwory pozostawiła nam. Emanują tym, co czuła, co przeżywała, co ją otaczało
i gdzie podróżowała. Wspólne sołeckie wycieczki na zawsze pozostaną w naszej pamięci i miłych wspomnieniach. Były inspiracją do napisania pięknych wierszy, tj. Sandomierz, czy W góry. Od wielu lat pomagała przy tworzeniu gazety „Nasza Wieś Zabłędza”, pisząc z radością i olbrzymim zaangażowaniem utwory tematyczne, związane z naszym dożynkowym świętowaniem. Nigdy nie odmówiła pomocy, kiedy o nią prosiliśmy. Sprawy społeczne, wiejskie były dla niej ważne. Kochała ludzi i piękno otaczającego ją świata, pokazując je w swoich utworach. Do zeszłorocznego numeru naszej gazety napisała piękną Balladę
o matce. Tym samym uwieńczyła swoją twórczość. Ten utwór to podziękowanie dla matki za trud wychowania. W pewien sposób odzwierciedla
ją samą, bo była wspaniałą matką dla swoich dzieci i oddanym nauczycielem dla naszych pociech. Zawsze im „matkowała”, i taką ją zapamiętamy. Żegnaliśmy ją z bólem w sercu, ale i nadzieją, że jej utwory trafią
do wielu pokoleń, tak jak tego pragnęła. Pozostawiła nam siebie w swojej twórczości, pozostanie dla nas w wiecznej pamięci. Niech odpoczywa w pokoju, a dobry Bóg obdarzy ją radością i szczęściem wiecznym.
3

W sierpniu 2020 roku nasza gmina zleciła wykonanie pionowej
części podpiwniczonej budynku szkoły podstawowej w Zabłędzy wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół części budynku szkoły. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługowo-Handlowa Jan Marek Stanuch z Ciężkowic, za oferowaną cenę brutto 94 987,77 zł. Dokonano
rozbiórki istniejącego chodnika przed budynkiem szkoły oraz schodów
zewnętrznych. Wykonano izolację pionową budynku wraz z dociepleniem ścian piwnicznych, wymianę drenażu i odwodnienia oraz rur spustowych, wykorytkowano i utwardzono teren pod miejsca parkingowe
oraz wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej.
15 sierpnia 2020 roku w kościele parafialnym w Piotrkowicach,
wspólnie z sołectwem Piotrkowice, modliliśmy się, dziękując za zebrane plony, ciężką pracę naszych rolników, polecając ich opiece Matki Najświętszej.
Nowy proboszcz, ksiądz Stanisław Stec, poświęcił wieńce dożynkowe, kwiaty, zioła, owoce i warzywa. Nasz tradycyjny wieniec dożynkowy, tematycznie związany był z obchodami 680-lecia Tuchowa.
W swoim słowie, skierowanym do nas, ksiądz proboszcz podkreślił,
że pomimo ograniczeń pięknie podtrzymaliśmy tradycje ludowe naszych przodków i godnie w strojach ludowych reprezentowaliśmy nasze sołectwa. W obsadzie wieńcaZabłędzę reprezentowały panie: Lucyna Kępa, Aneta Krzyszkowska, Małgorzata Tyrka i Danuta Kras. Bardzo
dziękuję za trud i zaangażowanie. Na zakończenie uroczystości ksiądz
proboszcz przekazał mieszkance Zabłędzy, pani Józefie Wójcik list gratulacyjny od księdza biskupa ordynariusza Andrzeja Jeża za trud wychowania dzieci. To wielki zaszczyt otrzymać takie wyróżnienie, a dla
sołectwa radość z pozytywnych starań. W imieniu społeczności Zabłędzy złożyłam pani Józefie serdeczne gratulacje i bukiet 14 czerwonych
róż (tylu, ile urodziła dzieci) i symbolicznie otrzymała od społeczności Zabłędzy wieniec dożynkowy. Jest osobą nieliczną w naszej gminie
i kraju, ponieważ urodziła czternaścioro dzieci, wychowała trzynaścioro
(5 córek i 8 synów), ponieważ jedno z nich zmarło. Doczekała się
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40 wnuków i 21 prawnuków. Wraz z mężem stworzyli dużą i kochającą
się rodzinę. Pomimo trudnych warunków panujących wówczas w kraju dobrze wychowała swoje dzieci w duchu patriotyzmu, poszanowania dla tradycji i drugiego człowieka. Przekazała wiarę w Boga oraz dobry przykład życia. Nauczyła pracowitości, zaradności i dbałości o swoje rodziny. Dzisiaj z dumą może cieszyć się liczną i szanującą się rodziną oraz „Szczególnym Darem od Boga”.
Dziękujemy Pani Józefo za liczne owoce Pani życia oraz składamy
z serca płynące życzenia i gratulacje. Życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu, wszelkiej pomyślności, spokoju, życzliwości i wdzięczności od dzieci, wnuków i prawnuków. Niech dobry Bóg błogosławi na
każdy dzień, niosąc radość i zadowolenie, a Matka Boża otacza płaszczem swej opieki. Szczęść Boże!
Pani Józefie dedykowaliśmy wiersz Janiny Halagardy Ballada o matce, który autorka specjalnie dla niej ułożyła na tę okoliczność, lecz nie
zdążyła go sama zaprezentować.
W ubiegłym roku, ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią koronawirusa, zostaliśmy zmuszeni odwołać XIV Festyn Sołectwa Zabłędza, który był planowany na 22 sierpnia 2020 roku. Realizację
naszych planów i zamierzeń uniemożliwiło panujące zagrożenie epidemiczne i związane z tym radykalne działania ograniczające możliwość
rozprzestrzeniania się choroby. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności
chcieliśmy raczej „zapobiegać niż leczyć”. Zdrowie społeczeństwa jest
naszym najwyższym priorytetem.
W zeszłym roku w Zabłędzy świętowali również jubilaci – małżeństwa obchodzące złote i diamentowe gody. Rocznicę 50-lecia pożycia
małżeńskiego świętowali Państwo: Helena i Adolf Kępowie, Michalina
i Stefan Krasowie, Krystyna i Eugeniusz Starostkowie, a 60-lecie Państwo Janina i Kazimierz Halagardowie. Nie było okazji uhonorować jubilatów podczas festynu, ale uczyniliśmy to, składając życzenia osobiście. Przekazaliśmy pamiątkowe listy gratulacyjne od sołectwa, życzenia i kwiaty.
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23 sierpnia 2020 roku delegacja naszej wsi z wieńcem dożynkowym uczestniczyła we mszy świętej dożynkowej w tuchowskim amfiteatrze. Zeszłoroczne świętowanie gminnych dożynek miało ograniczony charakter ze względu na panującą sytuację epidemiczną i ograniczenia z tym związane. Z zachowaniem wymogów sanitarnych podtrzymaliśmy ludowe tradycje i potwierdziliśmy naszą tożsamość narodową.
Dziękuję paniom: Lucynie Kępie, Małgorzacie Tyrce, Dorocie Czapli
i BarbarzeWajdzie-Patyk z obsady wieńca za zaangażowanie, poświęcony czas i godne reprezentowanie naszego sołectwa.

FOT. DK TUCHÓW
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Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia z nią związane nie
można było tradycyjnie na początku roku zorganizować zebrania wiejskiego, (odbędzie się w późniejszym terminie) dlatego Rada Sołecka dokonała podziału środków Zabłędzy przeznaczonych na 2021 rok dla naszego sołectwa, uwzględniając najważniejsze potrzeby wsi.

FOT. DK TUCHÓW

30 września na sesji Rady Miejskiej w Tuchowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczenia Złotego Krzyża Zasługi dla naszej mieszkanki pani Józefy Wójcik. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 roku, na wniosek Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, w uznaniu trudu wychowania dzieci w rodzinie wielodzietnej przyznano Złoty Krzyż Zasługi pani Józefie Wójcik. W imieniu
prezydenta odznaczenie wręczyła burmistrz Tuchowa, Magdalena Marszałek. Serdecznie gratulujemy pani Józefie otrzymania tak prestiżowego odznaczenia i cieszymy się, że starania sołectwa się powiodły i nasi
mieszkańcy są doceniani i honorowani.
2 października 2020 roku wczesnym rankiem doszło do wybuchu
gazu w domu jednej z rodzin w Zabłędzy. W wyniku tego nieszczęśliwego wypadku ucierpieli właściciele budynku. Małżeństwo doznało licznych poparzeń ciała. Zostali przewiezieni na leczenie do szpitala w Krakowie. Wybuch był bardzo silny. Nie doprowadził do pożaru budynku, ale mocno go uszkodził. Zniszczone zostały okna, drzwi wejściowe, balkonowe, poszycie dachu oraz pomieszczenia wewnątrz budynku. Z profesjonalną pomocą pospieszyły jednostki ratownictwa energetycznego, gazowego, medycznego, Straż Pożarna, Policja, Nadzór Budowlany, władze naszej gminy, sąsiedzi oraz mieszkańcy wsi. Dzięki pomocy władz gminy zorganizowano pomoc firm i straży pożarnej w zabezpieczeniu budynku. Z pomocą obrządku inwentarza gospodarczego
pospieszyli poszkodowanym sąsiedzi oraz mieszkańcy Zabłędzy.
Wszystkim niosącym pomoc w tych trudnych chwilach składam
serdeczne podziękowania za bezinteresowny „dar serca”: Państwu Bernadetcie i Kazimierzowi Szablowskim – właścicielom firmy „KOREX”
– za nieodpłatne przekazanie płyt meblowych na zabezpieczenie zniszczonych otworów okiennych i drzwiowych, Panu Józefowi Guzemu –
właścicielowi firmy „DEKER” – za nieodpłatne udostępnienie profesjonalnego sprzętu i zabezpieczenie dachu przez pięciu pracowników
jego firmy, Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwodrzy pod
dowództwem Pana Michała Mikosa oraz Komendantowi Gminnemu
Straży Pożarnej – Panu Łukaszowi Giemzie za fachowe dowodzenie akcją w celu zabezpieczenia budynku, Państwu Ewie i Adamowi Kruczkom – właścicielom Bistro „Smaczny Kęs” z Zabłędzy za przekazanie
darmowego obiadu dla wszystkich pracujących przy zabezpieczeniu
domu po wybuchu.
Gorące słowa wdzięczności kieruję również do mieszkańców za
pomoc przy obrządku inwentarza, bydła, wykonanie niezbędnych prac
w jesiennych zasiewach zboża.
Rodzina zorganizowała internetową zbiórkę na pomoc przy remoncie budynku i leczeniu poszkodowanych.
Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe
przekazane tej rodzinie drogą internetową.
Członkowie Rady Sołeckiej naszej wsi zorganizowali zbiórkę
w swoich przysiółkach wśród mieszkańców Zabłędzy. Bardzo dziękuję radnym za pomoc, a mieszkańcom za duży dar serca, który przekazali
potrzebującym. Wiele osób przekazało wsparcie bezpośrednio poszkodowanej rodzinie. Wszystkim za szczodrość, wielkoduszność i pomoc
w tych trudnych chwilach dziękuję. Pamiętajcie… „Dobro wraca”…
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Kwotę subwencji 38 800 zł na 2021 rok podzielono na:
500 zł – opłata strony internetowej Zabłędzy
2 500 zł – organizacja festynu dożynkowego
30 000 zł – zagospodarowanie działki nr 271/1 na budowę małej architektury
5 800 zł – wykoszenie poboczy i dróg gminnych oraz boiska wiejskiego, dokończenie modernizacji boiska oraz prace ziemne koparką
i odmulanie rowów
Pod koniec maja bieżącego roku wykoszono pobocza dróg gminnych Zabłędzy, działkę 271/1 oraz boisko wiejskie.
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy regularnie
dbają o wykaszanie poboczy dróg w rejonie swoich posesji i działek oraz
tych, którzy w niektórych przysiółkach bezinteresownie wykaszają kosiarką rotacyjną pobocza dróg. Takie działania to wyraz troski i dbałości
o wygląd naszej Małej Ojczyzny.
Obecnie jesteśmy na etapie dokańczania modernizacji boiska wiejskiego. W najbliższym czasie wykonamy ogrodzenie boiska od strony
rzeki. Uzyskaliśmy niezbędne pozwolenie ze Starostwa Powiatowego
na wykonanie tej inwestycji. Mamy sponsorów na kupno siatki poliuretanowej, wysokiej na 4 m, służącej również, jako piłkochwyt (zgodnie z wymogami). Małżeństwo z Zabłędzy zadeklarowało kupno siatki i przekazało metalowe słupki ogrodzeniowe do zamontowania siatki.

Nasi mieszkańcy obiecali pomoc przy montażu i dokończeniu zagospodarowania płyty boiska. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Myślę, że obiekt w najbliższym czasie będzie
wykończony i dobrze posłuży wszystkim mieszkańcom do uprawiania
sportu i miłego spędzenia czasu.
486,31 zł – zapłaciliśmy za utrzymanie serwera i domeny strony internetowej Zabłędzy na 2021 rok. Ostatnio pojawiły się problemy z wirusem, ale pan Jerzy Kras pracuje nad tym, aby ponownie zaktualizować
stronę i myślę, że w najbliższym czasie uda się ją przywrócić.
Obecnie złożona jest w Starostwie Powiatowym w Tarnowie dokumentacja i projekt zagospodarowania działki nr 271/1 dla potrzeb wsi.
Oczekujemy na uzyskanie niezbędnego pozwolenia na budowę małej
architektury typu: siłownia plenerowa, plac zabaw, itp.
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie inwestycja ta zostanie przeprowadzona i mieszkańcy będą mogli korzystać z tych urządzeń.
W ostatnim czasie mieszkańcy Zabłędzy skorzystali z dotacji, w ramach realizowanego przez Gminę Tuchów projektu, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków typu biologicznego i napowietrzającego typu SBR. Zostało wybudowanych 9 oczyszczalni w Zabłędzy. Dotacja wynosiła 63,63%, a mieszkańcy ponosili koszty 36,37%. Obecnie
wykonywane jest projektowanie koncepcji kanalizacji sieciowej dla na7

FOT. UG TUCHÓW
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szej wsi przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej”. W pierwszej kolejności projekt jest wykonywany na terenie przylegającym do Karwodrzy,
a w dalszej kolejności reszta wsi. Planowane jest wykonanie 5,43 km sieci, co będzie stanowiło ok. 135 odbiorców. Zakończenie projektu planowane jest na 31 grudnia 2023 roku, a koszt to 5 654 518,00 zł.
W tym roku na terenie Zabłędzy rozbudowana została sieć wodociągowa. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
„EKOMONT” Krzysztof Brach z Moszczenicy, za kwotę 62 990,78 zł
brutto.

FOT. UG TUCHÓW
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Wykonano 408,5 m.b. sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Serdecznie dziękuję mieszkańcom za wyrażenie zgody na przeprowadzenie
sieci po ich gruntach.
Gmina Tuchów przeznaczyła kwotę 80 000 zł na wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977,
odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową do Karwodrzy aż do szkoły podstawowej w Zabłędzy. Myślę, że po wykonaniu niezbędnej dokumentacji projektowej w nieodległym czasie uda się pozyskać środki od
Zarządu Dróg Wojewódzkich i wspólnie z Gminą Tuchów przeprowadzić tę inwestycję, która jest bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców. Na pewno w dużym stopniu wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych, na bardzo ruchliwym i wypadkowym odcinku tej drogi.
Po wielu interwencjach do Zarządu Dróg Wojewódzkich przy wyjeździe ze szkoły podstawowej w Zabłędzy dokonano wymiany barierek
ochronnych w celu poprawy widoczności i większego bezpieczeństwa
dla wyjeżdżających samochodów.

Nasza Gmina zleciła również wykonanie projektu na modernizację drogi w kierunku Piotrkowic. Droga jest bardzo zniszczona, wymaga dużych nakładów finansowych i ani sołectwo, ani gmina nie są w stanie tego pokryć. Po wykonaniu niezbędnej dokumentacji będziemy się
ubiegać o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Inwestycja jest
bardzo potrzebna, ponieważ jej stan się szybko pogarsza, a uczestników
przybywa, zwłaszcza sprzętu ciężkiego przy nowo wybudowanych domach. Jest też alternatywnym objazdem podczas wypadków drogowych
na drodze nr 977. Remont jest bardzo pilny i niezbędny.
W ostatnim czasie przygotowana została dokumentacja do modernizacji drogi nr 160/5 o długości 315 m.b. Remont będzie obejmował:
wykonanie ofosowania i odwodnienia, profilowanie, podbudowę kruszywem i skropienie nawierzchni emulsją. Kosztorys przewiduje kwotę
55 368,19 zł. Obecnie odbywa się procedura przetargowa.
Bardzo serdecznie dziękuję burmistrzowi Tuchowa – pani Magdalenie Marszałek, jej zastępcy – panu Wiktorowi Chrzanowskiemu, radnym
Rady Miejskiej w Tuchowie oraz pracownikom urzędu za wszelką pomoc,
przekazane środki dla naszego sołectwa, zaangażowanie, dobrą współpracę oraz wiele potrzebnych, długo wyczekiwanych inwestycji w Zabłędzy.
Dyrekcji i pracownikom Domu Kultury w Tuchowie dziękuję za
życzliwość i dobrą współpracę oraz za pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć na rzecz naszej wsi.
Członkom Rady Sołeckiej w Zabłędzy za pracę i troskę na rzecz
naszej Małej Ojczyzny serdecznie dziękuję.
Wszystkim mieszkańcom, sponsorom gazety „Nasza Wieś Zabłędza”, ludziom dobrej woli, przychylnym dla naszego sołectwa składam
serdeczne podziękowanie za wszelkie dobro czynione dla naszej wsi.
Panu Krzysztofowi Jasińskiemu bardzo dziękuję za całokształt
działalności i pomoc na rzecz naszego sołectwa, a zwłaszcza za zaangażowanie przy powstaniu kolejnego już, 14. numeru gazety „Nasza Wieś
Zabłędza”.
Rolnikom na czas żniw życzę dobrej pogody i opieki Bożej, aby
bezpiecznie zebrali plony, byśmy mogli świętować dożynki. Wszystkim
mieszkańcom Zabłędzy życzę dużo zdrowia, powrotu do normalnego życia bez obostrzeń i pandemii oraz realizacji własnych planów i zamierzeń.
Radna i sołtys
Ewa Michałek
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Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
św. Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE
Dla wszystkich osób, firm, instytucji, mediów za bezinteresowną pomoc i życzliwość, która w szczególny sposób przyczyni się do poprawy warunków życiowych naszej rodziny, po tragedii, jaka miała miejsce w naszym domu. 2 października w godzinach porannych doszło
do eksplozji butli z gazem w naszym domu. Siła wybuchu była olbrzymia, uszkodziła dach, drzwi i wyrwała okna ze ścian. My, jako rodzice, znajdowaliśmy się wtedy w kuchni, doznając rozległych oparzeń, trafiając do szpitala w Krakowie. Przebywającym na piętrze dzieciom,
dzięki Bogu, nic się nie stało. Dom trzeba jednak wyremontować.
Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja naszych celów, zamierzeń oraz powrotu do zdrowia.
Jednocześnie życzymy Państwu samych pogodnych i radosnych dni.
Serdecznie dziękujemy!
Barbara i Paweł Lazarowiczowie z dziećmi z Zabłędzy

Ostatni Tatrzański kadr. Tatry z Zabłędzy z widocznym w centrum kadru kościołem w Jamnej.
Zdjęcie zostało wykonane 9 maja br. podczas niedzielnego zachodu słońca.
Fotografia Moja Pasja Radek Iwanicki
https://www.facebook.com/FotografiaMojaPasjaRadekIwanicki/
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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.
św. Jan Paweł II
FOT. ARCHIWUM RODZINNE

W

obecnym wydaniu gazety chcielibyśmy w sposób szczególny
uhonorować kolejnych zacnych jubilatów,
którzy świętują w tym roku Diamentowe
i Złote Gody. W zacnym gronie są:
Państwo Helena i Alojzy Kruczkowie,
obchodzący jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego – Diamentowe Gody
(27.07.1961)

Helena i Alojzy Kruczkowie

Państwo Halina i Józef Więckowie,
obchodzący jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego – Złote Gody (06.02.1971)
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Niewiele jest rzeczy tak cennych jak
złoto i diamenty, nic zatem dziwnego, że
święto półwiecza szczęśliwego pożycia
małżeńskiego nazwano złotymi, a sześćdziesięciolecia diamentowymi godami.
Rocznice ślubu to wzruszające uroczystości. Ożywają wspomnienia i wracają
chwile mieniące się swoistym blaskiem.
Pary, które dzięki swojej niezachwianej postawie, miłości i cierpliwości oraz
wzajemnemu poszanowaniu dotrzymały
złożonej sobie przed ponad 50. i 60. latami przysięgi małżeńskiej. Pary połączyła
wielka miłość – miłość na wiele lat, piękne uczucia, ale również wspólne trudy
dnia codziennego.
Wasze jubileusze uświadamiają nam,
że dwoje kochających, wspierających
i szanujących się ludzi, których połączyło
uczucie ponad 50 i 60 lat temu, wytrwało w swojej miłości, którą pielęgnowali
i o którą się troszczyli. Państwa postawa
jest godna naśladowania, zwłaszcza wśród
młodego pokolenia, gdyż dzisiejsze czasy
niestety nie zachęcają do podejmowania
wysiłku w walce o trwałość małżeństwa.
Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia. Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci, wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, życzymy spokoju i ludzkiej życzliwości, a także
tego, byście doczekali wspólnie kolejnych
pięknych jubileuszy.
Redakcja
„Nasza Wieś Zabłędza”

Halina i Józef Więckowie
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Co znaczy miłość?
Miłość – co to właściwie oznacza?
Ogrom odpowiedzi szeroki krąg zatacza...
Miłość to przyjaźń, troska, spełnienie
Miłość to największe, najszczersze pragnienie,
Miłość to uśmiech, duma i wsparcie
Kochać – znaczy czuwać i stać na warcie,
Kochać to oddać swe życie drugiej osobie
Tej, która zawsze będzie przy Tobie,
Kochać to bezgranicznie Jej właśnie zaufać
Czasami usiąść i żali posłuchać,
Kochać to okazywać uczucie w mowie
Zawsze nieść wsparcie w każdym słowie,
Być zawsze blisko – w zasięgu ręki
Cenić zalety – akceptować lęki,
Dojrzeć piękno zewnętrzne i to głęboko ukryte
Odkryć to, co dotąd nieodkryte,
Czasem przez łzy uśmiechnąć się szczerze
I rzec z przekonaniem: ,,Ja w Ciebie wierzę!”
Brzmi tak prosto – lecz proste nie jest wcale
Wyzwanie ogromne, lecz jakże wspaniałe,
Więc gdy podjęte zostanie świadomie
Usiądziesz przy mężu – usiądziesz przy żonie
I nigdy nie będziesz sam
Szepniesz: „Kochanie… dobrze, że Cię mam...”
Patrycja Chwistek

Wieści z parafii…
Wnętrze kościoła odzyskuje pierwotny blask

P
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race wokół kościoła zakończone sukcesem. Odnowione otoczenie świątyni zdumiewa zarówno miejscowych, jak i przybywających gości. Nadszedł czas na przywrócenie pierwotnego blasku jej wnętrzu.
Remont czterech zabytkowych ołtarzy i zabytkowej ambony oraz odświeżenie polichromii to zadania najpilniejsze do
zrealizowania, ale też bardzo pracochłonne i kosztowne. Aby
się ich podjąć – i żeby były one możliwe do stopniowej, rozłożonej w czasie realizacji – konieczne było podzielenie ich
na etapy. Ogrom prac, które są do wykonania, może przerażać, jednak już teraz możemy z przekonaniem stwierdzić, że
z pomocą Bożą i z życzliwością ludzi dobrej woli wszystko jest
możliwe.
Pomimo
trudności
spowodowanych
pandemią
COVID-19 początkiem tego roku ukończono pierwszy etap
prac – renowację ołtarza głównego, a jego efekty cieszą i wzbudzają zachwyt. Podczas trwających nieco ponad pół roku prac
odnowiono i zakonserwowano całą konstrukcję ołtarza, ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, obraz św. Michała Archanioła, figury i płaskorzeźby, a także wykonano złocenia

Ołtarz przed renowacją

Ołtarz po renowacji
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Podziękowanie ks. Mariuszowi

FOT. MARCIN STAROSTKA

Podziękowanie ks. Stefanowi

FOT. ARTUR STAROSTKA
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i gablotę na wota dziękczynne. Koszty przedsięwzięcia pokryto głównie z funduszy własnych parafii, pochodzących z ofiar składanych przez
wiernych specjalnie na ten cel oraz z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować za każdą złotówkę, dzięki której to dzieło mogło zostać wykonane oraz za każdy wyraz
wsparcia. Dzięki Waszemu zrozumieniu i ofiarności, Drodzy Parafianie,
nasz kościół – Dom Boży w naszej wspólnocie – pięknieje dla nas i dla
przyszłych pokoleń, ale przede wszystkim na chwałę Bożą.
Prace poprzedziła faza przygotowawcza, w tym skompletowanie
wymaganej dokumentacji, załatwienie formalności i starania o dotację. W tej fazie znaczną rolę odegrała pani Barbara Polek. Po zakończeniu prac renowacyjnych podjęto szereg działań przy wyposażeniu odnowionego ołtarza, w które czynnie zaangażowali się parafianie z Zabłędzy. To m.in.: wykonany przez pana Mariusza Sosnowskiego mechanizm odsłaniania obrazu; wypolerowane przez pana Adolfa Kępę lichtarze, do których zakupiono nowe świece; odnowiona przez państwa Barbarę, Kazimierza i Marzenę Sikorów lampa wieczna zawieszona na nowym uchwycie, a także prace organizacyjne, logistyczne i montażowe,
w których swą pomoc okazali, oprócz wcześniej wymienionych, także
panowie: Grzegorz Lis, Łukasz Sadko, Mateusz Mikos, Dominik Sosnowski oraz Kazimierz i Marcin Starostkowie. Nad całym prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia razem z członkami rady parafialnej
czuwali nasi duszpasterze – były proboszcz ks. Stefan Michalski oraz
obecny proboszcz ks. Stanisław Stec. Wszystkim zaangażowanym gorąco dziękujemy – Bóg zapłać! Wasza postawa dowodzi, że troska o naszą
świątynię nie jest dla Was obojętna.
Ostatni rok to
także
personalne
zmiany wśród duszpasterzy naszej parafii. 2 sierpnia 2020 r.
w kościele parafialnym odbyło się uroczyste dziękczynienie za proboszczowską posługę w naszej
wspólnocie w latach
2001-2020 ks. kanonika Stefana Michalskiego. Słowa podziękowania i serdeczne życzenia na
dalszą realizację kapłańskiego powołania skierowali do
niego przedstawiciele naszej wspólnoty: dzieci, młodzież
oraz rada duszpasterska,
przedstawiciele
lokalnych
Podziękowanie ks. Stefanowi
władz samorządowych i oświatowych.
Ksiądz kanonik po przejściu na emeryturę posługuje nadal w naszej parafii jako rezydent.
Tydzień później, 9 sierpnia 2020 r., miało miejsce liturgiczne wprowadzenie i inauguracja posługi nowego proboszcza naszej parafii –
ks. Stanisława Steca. Obrzędowi przewodniczył dziekan dekanatu tuchowskiego ks. Franciszek Kuczek, a w imieniu wszystkich parafian
duszpasterza powitali przedstawiciele rady duszpasterskiej. Ksiądz proboszcz pochodzi z parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku, a zanim przybył do naszej wspólnoty, był proboszczem w parafii
MB Częstochowskiej w Chojniku.
6 listopada 2020 r. pożegnać przyszło się nam z ks. Mariuszem
Urbańskim, który przez 7 lat (2013-2020) pełnił w naszej parafii funkcję
wikariusza. Wyrazy podziękowań zabrzmiały z ust księdza proboszcza
oraz przedstawicieli naszej wspólnoty: dzieci i młodzieży, rady duszpa-

Powitanie ks. Stanislawa

sterskiej, przedstawicieli władz oświatowych oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrkowic. Ksiądz Mariusz decyzją biskupa tarnowskiego został
mianowany proboszczem parafii MB Bolesnej w Chotowej.
Parafialna Rada Duszpasterska
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Miłości nigdy nam nie brakło
J

ózefa Wójcik z Zabłędzy odebrała 30 września 2020 roku Złoty Krzyż
Zasługi nadany jej przez Prezydenta RP.
W imieniu prezydenta odznaczenie wręczyła Magdalena
Marszałek, burmistrz Tuchowa.
- Sama pochodzę z wielodzietnej rodziny i zawsze myślałam, że siódemka
dzieci, bo tyle nas było, to jest już bardzo dużo. Ogromny szacunek mam do
pani Józefy za trud, poświęcenie, starania i wychowanie tylu dzieci. Myślę,
że takie osoby jak pani Józefa są pięknym przykładem dla młodszych – mówi
Magdalena Marszałek.
- W Piśmie Świętym czytamy: „Kobietę mężną któż znajdzie?”. My znaleźliśmy. Najmężniejszą w naszej gminie. Jest przykładem otwarcia na życie,
na macierzyństwo, na rodzinę – dodaje Stanisław Obrzut, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie. Józefę Wójcik dobrze zna Ewa Michałek, sołtys Zabłędzy. - Wraz z mężem stworzyli dużą i kochającą się rodzinę.
Do dziś te więzy są silne. Dzieci nauczyła wielkiej pracowitości, zaangażowania
i dbałości o swe rodziny. Dziś z dumą może patrzeć na miniony czas – mówi.
Józefa Wójcik urodziła 14 dzieci, z których jedno zmarło. Ma obecnie
40 wnucząt i 21 prawnucząt. - Było naprawdę ciężko. Była też bieda, ale to
była nasza bieda, z którą wspólnie sobie radziliśmy – mówi Józefa Wójcik.

Za mąż wyszła w 1957 r. W 1959 r. zamieszkali z mężem w Zabłędzy. - Kiedy
zakładaliśmy rodzinę, chyba niewielu było
ludzi, którzy marzyli o licznym potomstwie.
Jednak każde dziecko w naszej rodzinie
było kochane. Dbałam o nie, jak tylko mogłam – opowiada. 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 trzecim miesiącu życia), Bernadetta, Elżbieta, Andrzej i Maciej. - Kiedy człowiek ma dużo obowiązków i duże potrzeby ze względu na liczną rodzinę, potrzebna jest dobra organizacja. Życie wymusiło na nas konieczność ciężkiej
pracy, żeby utrzymać dzieci, dlatego oboje z mężem dzieliliśmy się obowiązkami tak, żeby móc pracować zawodowo i jednocześnie wychowywać dzieci. Mąż
pracował na zmiany, dlatego jakoś udawało się nam to pogodzić – mówi. Sama,
kiedy dzieci były małe, dorabiała w PGR przy plewieniu buraków. Gdy
dzieci podrosły, znalazła pracę w rzeźni w Tuchowie. - Nie stać nas było
na zbytki, zabawki. Dlatego dzieci często na swoje potrzeby, nawet na przybory
szkolne, musiały sobie zapracować same, pomagając np. sąsiadom w pracach polowych. Jedne podrastały, więc zajmowały się młodszymi. Dlatego dzieci od maleńkiego nauczone były pracowitości i uczciwości – mówi Józefa Wójcik.
Grzegorz Brożek

Miejsce straceń na Słonej Górze
Tato miał być wśród nich.
Ocalał z rozstrzelania, przeżył dwa obozy koncentracyjne. Jego syn zabiega dziś o pamięć tych, którzy zginęli.
- Na Słonej Górze w Porębie Radlnej koło Tarnowa w paru egzekucjach Niemcy rozstrzelali 70-80 więźniów,
z których tylko połowa jest znana z nazwiska – mówi Adam Ryba, historyk z Tarnowa. Kto na Słonej Górze nie zginął?
- Mój tata, Tadeusz Radwan z Zabłędzy koło Tuchowa. Aresztowali go, bo Niemcy uznali, że to on przeciął w Tuchowie
drut telegraficzny. Tak trafił do więzienia w Tarnowie – opowiada jego syn Albert Radwan, znany pszczelarz z Zabłędzy. Trzymali go w śledztwie przy ul. Urszulańskiej w Tarnowie. Spędził na naprzemiennych przesłuchaniach i katowaniu prawie miesiąc. Któregoś dnia jego i innych więźniów Niemcy zapakowali do ciężarówki i wywieźli na Słoną
Górę. Tadeusz siedział na końcu. Ślązak, który był jednym z żołnierzy pilnujących, widząc przestraszonego 15-latka,
kazał mu zostać w samochodzie. Innych rozstrzelano. Wrócił do Tarnowa. Stąd 15 kwietnia 1942 roku trafił do obozu w Auschwitz. Rok później przenieśli go do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. „Został przydzielony wraz
z 500 więźniami do pociągu Eisenbahnbaubrigade, którzy pracowali na zbombardowanych stacjach przy naprawie torów kolejowych i wykopywaniu niewybuchów bomb” – pisze Krzysztof Jasiński, który publikował materiały o Tadeuszu Radwanie. - Myślę, że dlatego tato przetrwał wojnę, doczekał wyzwolenia, bo był Niemcom potrzebny – opowiada Albert Radwan.
Po wojnie Tadeusz wrócił do rodzinnej Zabłędzy. Tu rozwijał swój talent m.in. plastyczny, bo malował i rysował.
Z czasem zaczął też rzeźbić. Zajmował się także kolekcjonerstwem. - Próba zewidencjonowania zbiorów Tadeusza Radwana skończyła się na policzeniu ponad 3 tys. eksponatów – mówi Krzysztof Jasiński. Wśród nich było m.in.: 80 róTadeusz Radwan ze swoim
żańców z całego świata, wiele muszli z całego świata, minerały, motyle z krajów tropikalnych, stare rzeźby, obrazy, inpasiakiem z Buchenwaldu
strumenty muzyczne, porcelana. Wiele z tych eksponatów można dziś oglądać w Muzeum Miejskim w Tuchowie, dokąd trafiły po śmierci darczyńcy. Tadeusz Radwan zmarł w 2003 roku. Perełkami w zbiorach pamiątek są piuska Jana
Pawła II i laska, z której korzystał polski papież w 1999 roku. - W maju 1999 roku przywiózł tacie te dary prof. Andrzej Półtawski, mąż Wandy Półtawskiej.
Półtawscy znali się dobrze z moim tatą. Odwiedzali się. Ich syn także czas jakiś spędził u nas na wsi – wspomina Albert Radwan.
Tadeusz Radwan był inicjatorem umieszczenia w kościele parafialnym w Piotrkowicach pamiątkowej tablicy dla uczczenia mieszkańców wsi, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych i w Katyniu. Dziś jego syn zabiega o coś innego. - Minęło 80 lat od pierwszych egzekucji na Słonej Górze. Ja bym
bardzo chciał, żeby dokładnie w miejscu egzekucji zostawić jakiś materialny ślad tego, co tu się wydarzyło. Pomnik, obelisk, krzyż z informacją – przyznaje
Albert Radwan. Znak pamięci o tych, wśród których miał być jego ojciec.
Grzegorz Brożek
„Gość Tarnowski” to część ogólnopolskiego tygodnika „Gość Niedzielny”, w którym można znaleźć najciekawsze i najważniejsze informacje z diecezji. Od paru lat jesteśmy też w internecie pod adresem tarnow.gosc.pl.
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A wszystko zaczęło się w Zabłędzy...
W

ywiad Krzysztofa Jasińskiego
z przedsiębiorcą Edytą Suchan,
właścicielką Firmy Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej „POL-FARM” w Tuchowie
Skąd narodził się pomysł na założenie własnej działalności gospodarczej
i jakie były jej początki?
- Zupełnie przez przypadek… Pracowałam w Tarnowie, szef kupił „dworek” w Zabłędzy,
a że mieszkałam właśnie tu, to zostałam przeniesiona na nową placówkę. Z czasem zaproponowano
nam udziały, a ostatecznie odkupiliśmy całość. Prowadziłam kilka lat sklep z rodzicami, potem doszedł
mąż. Firma zmieniała właścicieli, współwłaścicieli,
nazwę, siedzibę, tylko ja jestem łączącym ogniwem.
Czy prowadzenie sklepu w tej branży uważa pani za dobry wybór?
- Na początku marzył mi się kierunek bardziej
kobiecy, ale z perspektywy czasu myślę, że to jedna z niewielu branż, której nie dotyczy sezonowość.
Wiadomo, że są miesiące, kiedy ruch jest większy, ale
nie mamy całkowitych przestojów, z czego zadowoleni są też pracownicy. Daje nam to poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.
Która lub które z pani cech przyczyniła/przyczyniły się do rozwoju pani
firmy?
- Moja chyba żadna, to mąż ma do tego głowę.
To on obmyśla strategie, a ja je próbuję wcielić w życie. Jestem za bardzo asekuracyjna; mąż z kolei szuka nowości i dopiero to połączenie daje efekty. Na
pewno podejście do ludzi, które jest u nas w firmie
stawiane na pierwszym planie powoduje, że klienci
wracają i z tego, co słyszymy, lubią u nas robić zakupy. Służymy nie tylko towarem na półkach, ale też
dobrym słowem, rozmową, poradą.
Kto jest klientem pani sklepu?
- Można chyba śmiało powiedzieć, że mamy
szeroki asortyment, dlatego klientów też mamy

różnych. Zaczynając od właścicieli jednej doniczki, kończąc na dużych fermach. Weszliśmy trochę
w ogrodnictwo, próbujemy zadowolić działkowców,
a ostatnio ta grupa chyba znacznie się powiększyła. Praca zdalna i ciągłe siedzenie w czterech ścianach spowodowały, że ludzie poczuli potrzebę obcowania z przyrodą i łączą przyjemne z pożytecznym.
Są osoby, które dopiero uczą się ogrodnictwa. Staramy się im doradzić, wtedy więcej rozmawiamy niż
sprzedajemy, ale za jakiś czas, jak się im wszystko
uda, to przychodzą podziękować i to jest najlepsza
zapłata za poświęcony im czas.
Pierwszy pani sklep był w Zabłędzy.
Dlaczego usytuowała pani swój sklep
przy ulicy Ryglickiej w Tuchowie?
- Ryglicka od zawsze kojarzy się z zapleczem
rolniczym. Były tu kółko rolnicze, plac targowy,
mieszalnia pasz, tak więc poszliśmy w tym kierunku i to była dobra decyzja. Teraz powstała tu strefa przemysłowa Tuchowa. Zlokalizowanych jest tu

kilka firm różnych branż. Są klienci, którzy przejazdem wpadną, oglądną i za jakiś czas pojawiają
się na zakupach.
Coś nowego wybudowała pani w Zabłędzy, co to będzie?
- Jak widać z daleka stoi tam silos, ma on służyć do skupu zbóż od okolicznych rolników. Mamy
linie do pakowania, chcemy zająć się konfekcjonowaniem materiału paszowego i dalszą jego sprzedażą. Odpowiem od razu na pytania okolicznych
mieszkańców – nie planujemy tam otwierać punktu sprzedaży.
Czy jeżeli klient przyszedłby do pani
z nietypowym zamówieniem, zrealizowałaby je pani?
- Nietypowe zamówienie to bardzo szerokie
pojęcie; staramy się dogodzić klientom, ale w granicach rozsądku. Czasem dzwonię po kilku hurtowniach, żeby zlokalizować jakiś towar. Czasem dostaje sms z zamówieniem o 5 nad ranem.
Czy dobrze jest mieć własną firmę?
- I tak, i nie. Owszem jest się niezależnym, ale
to niesie za sobą dużo wyrzeczeń i odpowiedzialność
nie tylko za siebie, ale i pracowników. Ludzie myślą, że można iść na urlop, kiedy się chce, wychodzimy, kiedy nam pasuje, a wszystko samo się zrobi. Niestety tak nie jest! Chwila wolnego kosztuje
potem podwójnej uwagi, nawarstwią się dokumenty, faktury, zamówienia. Z drugiej strony, po tylu latach na pewno ciężko byłoby mi przyzwyczaić się do
pracy dla kogoś.
Co jest najważniejsze w prowadzeniu biznesu?
- Z biegiem czasu myślę, że ludzie. Mieliśmy
różne zespoły – mniejsze i większe, lepsze i gorsze.
Obecnie mam fajnych chłopaków, odpowiedzial-
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nych, pracowitych i z chęcią przychodzę do pracy.
Wiem, że możemy na nich liczyć w każdej sytuacji
i próbujemy się odwdzięczyć tym samym.
Co poradziłaby pani osobom, które
chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą?

- Że to ciężki kawałek chleba dla cierpliwych
i wytrwałych, ale jeśli wszystko pójdzie po naszej
myśli, możemy cieszyć się, że coś zrobiliśmy sami, że
coś od nas zależy, że mamy na coś wpływ. I zapominamy o wszystkich trudach i wyrzeczeniach.

Życzę pozytywnych zmian, nowych
szans, ciągłego rozwoju i niewyczerpanej
energii. Aby zamierzenia, plany, realizowane projekty tak w życiu osobistym, jak
i pracy zawodowej zakończyły się pełnym sukcesem.
Dziękuję za rozmowę!
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Zabłędza z powietrza
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Pomóż dokumentować
historię wsi Zabłędza
Mieszkańcy naszej wsi zaproponowali,
aby poszukać informacji o pokładach rudy żelaza w Zabłędzy.

Źródło: WIKIPEDIA – Wolna encyklopedia podaje:
„Pola między Karwodrzą a Zabłędzą są krwisto zabarwione od
czerwonych iłów. Potok płynący przez Zabłędzę (...) okazuje tylko czerwone lub zielone iły. (...) Wśród iłów zasługują na uwagę dwie cienkie
wkładki (...) przypominające zupełnie łupki menilitowe (Menilit to odmiana opalu zanieczyszczona tlenkami żelaza). Blisko szczytu potoczka spoczywa (...) partia piaskowca ciężkowickiego. (...) W korycie potoka leży w jednem miejscu blisko obok siebie kilka wielkich bloków czerwonego granitu (na wysokości karczmy). (…)
W 1937 r. we wsi, na terenie należącym do Michałka i Berkeli odkryto «pokłady rudy żelaznej (...) takiej właśnie, jaką sprowadza się
(...) ze Szwecji». Odkrycia dokonał górnik ze Śląska, bawiący na urlopie u krewnych. Rudy posiadały czystość 40-60%. Jesienią tego samego roku w Zabłędzy gościła delegacja ministerialna z Warszawy na czele
z ministrem Antonim Romanem”.
Sprawą zajęli się mieszkańcy wsi Zabłędza i nie tylko.
Pani Joanna Michałek, teściowa pani Ewy Michałek, tak wspomina tamten czas:
- Pomiędzy Zabłędzą a Karwodrzą na Rędzinach była kopalnia rudy.
Drewniane szyby znajdowały się na Rędzinach i Ryjach. Dużo osób z Zabłędzy pracowało przy wydobywaniu rud i przy budowie szybów, a niektórzy przewozili konno rudy do Tuchowa. Pamiętam, jak przyjechali górnicy ze Śląska do
pracy w kopalni. Byli to postawni i silni mężczyźni. Kilku z niech mieszkało
u nas. Moja mama Bronisława Florek była dobrą kucharką i gotowała im posiłki. Jedzenie musiało być syte. W piątki zawsze przestrzegali postu i zamiast mięsa musiał być gotowany groch jasiek. Górnicy po pracy odpoczywali, a my z siostrą (Emilią Turaj, wówczas Florek), jako kilkunastoletnie dziewczynki, czyściłyśmy im buty. Siostra była starsza i więcej pomagała mamie przy przygotowywaniu posiłków, a ja wówczas zajmowałem się czyszczeniem butów. Za to górnicy zawsze dali mi pieniążki. Byli to dobrzy i pracowici ludzie bardzo zżyci z nami. Gdy zbliżała się zawierucha wojenna, górnicy opuścili kopalnię i wyjechali z Zabłędzy.
Pan Albert Radwan, poinformował o tym, co słyszał w ten sposób:
- O tym, że w Zabłędzy przed II wojną światową funkcjonowała kopalnia rudy żelaza, jako dziecko słyszałem wiele razy. Rozmawiali o tym fakcie dorośli. Dlatego, kiedy Emilia Turaj o tym mówiła, nie miałem wątpliwości, że
podaje fakty. Z jej relacji wiem, że górnik-inżynier mieszkał u Turaja Tomka
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w Zabłędzy, a trzech górników kwalifikowanych (jeżeli dobrze pamiętam)
u Florka w Zabłędzy. Ponadto w kopalni pracowali mieszkańcy Zabłędzy. Pozyskaną rudę przewożono końmi na stację kolejową w Tuchowie. Rodzina Florków, w tym Emilia Turaj (wówczas Florkówna), dostarczała do kopalni prowiant. W ich domu stołowali się górnicy. Szyb znajdował się na Rędzinach,
a drugi w przysiółku Ryje. Pamiętam również z dzieciństwa wypowiadaną przez
mieszkańców Zabłędzy opinię, że wydobywana ruda była wysokiej, jakości. Sądzę, że mógł to być HEMATYT (z zawodu jestem hutnikiem).
Pan Łukasz Turaj, przeprowadził rozmowę z ciocią Heleną Zielińską i wujkiem Franciszkiem Turajem…
- Górnik ze Śląska, to Teofil Siwek, wysoki i smukły. Żona wypędziła
go z domu, tułał się po Polsce. Przed przybyciem do Zabłędzy mógł mieszkać
w Ryglicach w domu rodzinnym Natalii Turaj. Ciocia go kojarzy od 1944 roku.
Później pracował w cegielni w Tuchowie. Wujek mało pamięta, nie pamięta,
czy byli górnicy w Zabłędzy. Dom rodzinny był duży, wynajmowano pokoje.
Teofil Siwek pojawił się przed wojną, wujek miał wtedy kilka lat. Złoża rudy
szukano w przysiółku Ryje.
Pan Franciszek Okaz po rozmowie z Józefem Czaplą podaje:
- Właścicielem gruntu w przysiółku Ryje, gdzie kopano rudę żelaza, był
Piotr Czapla. Syn Józef Czapla pamięta z opowiadania, że ruda była dobrej jakości, lecz silnie zanieczyszczona. Długość chodnika kończyła się na wysokości
drogi do Tarnowa, celem było połączenie z Karwodrzą.
Oto, co pani Zdzisławie Krzemińskiej powiedziała pani Zofia
Michałek z Zabłędzy, obecnie mieszkanka Domu Pogodnej Jesieni
w Tuchowie:
- No pewnie, że była kopalnia w Zabłędzy. Widywałam ludzi, co szli tam
do roboty. Wydobywali z głęboka, spod ziemi. Potem mówiono, że już wszystko wydobyli i nie ma więcej. To było dawno… nie wiem, za jaki czas, ale gospodarze zaczęli na tym miejscu uprawiać i przestali gadać o kopalni. Moja pamięć nie jest taka dobra, jak powinna, ale to, że kopalnia u nas we wsi była,
to wiem na pewno.
Jeżeli ktoś z Państwa posiada jakieś informacje na ten temat, może opowiadali starsi dziadkowie, rodzice, prosimy o podzielenie się nimi. Zostaną wykorzystane w dokumentowaniu
historii naszej wsi.
Krzysztof Jasiński
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Konkurs
„Jak wyobrażasz
sobie naszą wieś
w przyszłości?”

USŁUGI
•
•
•
•

W

czerwcu br. zorganizowany został konkurs plastyczny dla
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy (klasa II i III) pn. „Jak wyobrażasz sobie naszą wieś w przyszłości?”.
Patronat nad konkursem objęła gazeta „Nasza Wieś Zabłędza”.
Do konkursu zgłosiło się i swoje prace przygotowało tylko troje dzieci: Nikola Cesarz, Kamila Srebro i Krystian Leszkiewicz.
Technika wykonania prac była dowolna.
Redakcja dziękuje pani dyrektor i nauczycielom za ogłoszenie
i przeprowadzenie konkursu oraz dzieciom za przygotowanie prac konkursowych. Główną nagrodą dla uczestników konkursu jest prezentacja
prac w gazecie „Nasza Wieś Zabłędza”. Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników były upominki ufundowane przez Krzysztofa Jasińskiego oraz Dom Kultury w Tuchowie.
Redakcja „Nasza Wieś Zabłędza”

BUDOWLANE

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
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Młody muzyk z Zabłędzy

T
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- Pierwsze miejsce w VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Online –
Trzciana 2020.
- Pierwsze wyróżnienie w Szkolnym
Konkursie „Od duetu do nonetu” w duecie
smyczkowym z siostrą Julią.
- Pierwsze miejsce Międzyszkolnym
Konkursie z Kształcenia Słuchu w Gorlicach.
Ostatni sukces to kwalifikacja do rozpoczynającej właśnie działalność Małopolskiej
Regionalnej Orkiestry Symfonicznej. Gra
w Orkiestrze Symfonicznej była jego marzeniem, które zaczyna się spełniać…
Poza muzyką lubi czytać książki i grać
w gry komputerowe.
Młody Muzyku! Wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń.
Krzysztof Jasiński

FOT. M. GIBA

ymoteusz Marcinek ma 12 lat, jest
młodym mieszkańcem wsi Zabłędza
i uczniem Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w klasie skrzypiec Wioletty Synycji.
Tymoteusz powiedział, że mając 3 lata,
swoją przygodę z muzyką rozpoczął od wspólnego śpiewania piosenek z dziadziem, który
przygrywał na harmonijce ustnej.
Pan Łukasz, tato Tymka dodał, że w przedszkolu także wykazywał się poczuciem słuchu i rytmu. Więc na badanie przydatności do
szkoły muzycznej zabrał syna z założeniem nauki gry na instrumentach perkusyjnych. Komisja oceniająca zaproponowała Tymkowi zmianę instrumentu na skrzypce, co początkowo
nie zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem…
Postanowił jednak spróbować. - Obecnie nie zamieniłby już skrzypiec na żaden inny instrument –
dodaje ojciec.
Drugim instrumentem, na którym gra,
jest fortepian. Naukę gry na nim rozpoczął
dopiero przed rokiem, a mimo to ma już na
swym koncie pierwsze konkursowe sukcesy.
Nauka równolegle w dwóch szkołach wymaga dużego zaangażowania i wielu wyrzeczeń, ponieważ poza uczęszczaniem na popołudniowe zajęcia w szkole konieczne jest poświęcenie czasu na dodatkową naukę i systematyczne ćwiczenia gry w domu. Przynosi to jednak efekty w postaci osiągnięć w konkursach zarówno skrzypcowych, jak i z wiedzy
teoretycznej.
Do największych sukcesów Tymka związanych z kształceniem muzycznym należy zaliczyć:
- Wyróżnienie specjalne na Międzynarodowym Konkursie Skrzypiec Vivaldi 340
w Wieliczce.
- Pierwsze miejsce w Regionalnym
Konkursie z Kształcenia Słuchu i Rytmiki
w Dobczycach.
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Złoty Medal FIAP na Międzynarodowym
Konkursie Fotografii Artystycznej „Kuferek 2021”
w Jarosławiu dla Pauliny Michałek
P

aulina Michałek urodziła się
w Tuchowie, pochodzi z Zabłędzy.
Jest absolwentką V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie.
Zdobyła Złoty Medal FIAP na Międzynarodowym Konkursie Fotografii Artystycznej „Kuferek 2021” w Jarosławiu za pracę pt.:
„BABUSZKA” (prace pt.: „Bańka” i „Maślniczka” zostały zakwalifikowane do wystawy
pokonkursowej, której otwarcie zaplanowane
jest na 25 sierpnia 2021 roku w Jarosławiu).
Zwyciężczyni – jak zawsze skromnie –
mówi o sobie: - Chęć wyrażenia siebie za pomocą sztuk audiowizualnych była we mnie zawsze... Najpierw była muzyka, a później, jako że
nie uczęszczałam do szkół plastycznych i nie posiadam warsztatu z rzeźby czy malarstwa, postanowiłam sięgnąć po pozornie łatwiejsze medium – fotografię. Staram się wykorzystać każdą chwilę do pogłębiania wiedzy w zakresie fotografii artystycznej.
Dodajmy, że uczęszczała na zajęcia

OtwARTej pracowni TCK w 2020 roku i brała udział w VIII Salonie BWA Tarnów 2021
– Kultura. Tarnów – praca pt.: „Molekularna
cząstka istnienia”.
Prezentujemy wyróżnione prace autorstwa Pauliny Michałek.

Życzymy sukcesów w życiu zawodowym
i powodzeń w życiu prywatnym.
Krzysztof Jasiński

FOT. PAULINA MICHAŁEK
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SIOSTRA KATARZYNA
SŁUŻEBNICZKA Z ZABŁĘDZY
Z

robiłam to! 15 sierpnia 2020 r.,
w dzień Wniebowzięcia
NMP, złożyłam śluby wieczyste, by
teraz już nie żyć dla siebie, ale dla
chwały Boga, czci Niepokalanej
Dziewicy i zbawienia ludzi.
Wszystko zaczęło się pewnego lipcowego dnia podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Pośród różnych punktów powołaniowych, które znajdowały się w Redemptorystowskim Muzeum Misyjnym, moje kroki
skierowały się do punktu prowadzonego przez
siostry służebniczki. Zwyczajnie przeglądałam album. Podeszła do mnie siostra i zapytała, czy myślę o życiu zakonnym. W dziwnym przypływie szczerości od razu odpowiedziałam, że tak. Tą odpowiedzią zaskoczyłam
samą siebie. Kolejne pytanie siostry brzmiało:
- Do jakiego zgromadzenia chciałabyś iść? Odpowiedziałam: - TUTAJ, a w głowie miałam
myśl: „Co ja mówię! Przecież myślę o innym
zgromadzeniu”. Dziś wiem, że to właśnie dzięki Matce Bożej Tuchowskiej
jestem służebniczką. Tutaj, teraz już
w moim zgromadzeniu, odnalazłam
swoje szczęście.
15 sierpnia 2020 roku jest dniem, który już na zawsze będzie zajmował szczególne
miejsce w moim sercu. Podczas mszy świętej złożyłam śluby wieczyste, aby już na wieki żyć i służyć Temu, który pierwszy mnie wybrał i umiłował. Tak naprawdę ja tylko odpowiedziałam na Boże wezwanie.
Tego dnia w kościele klasztornym w Dębicy zgromadziły się moje siostry oraz najbliższa rodzina. A ja stałam na tyłach kościoła, czekając aż ks. biskup Wiesław Lechowicz wraz
z asystą liturgiczną podejdzie, aby poprowadzić mnie przed ołtarz. Zanim ksiądz biskup
podał mi krzyż do ucałowania, z uśmiechem
na ustach powiedział: - Siostro Katarzyno,
Matka Kościół bardzo się cieszy z Twoich ślubów wieczystych. To była wzruszająca chwila. Pamiętam, że bardzo mnie one w tej chwili umocniły!
Wiele uczuć i emocji towarzyszyło mi
w kolejnej godzinie. Z pewnością długo będę
pamiętać wezwanie matki generalnej: - Niech
przystąpi siostra, która pragnie złożyć profesję
wieczystą i moją odpowiedź: - Oto jestem, Panie, bo mnie wezwałeś, a także słowa z okolicznościowej homilii ks. biskupa, modlitwę
wszystkich zgromadzonych Litanią do wszystkich świętych przed samym momentem mojej konsekracji, chwilę wypowiadania formuły
ślubów: - Ślubuję Tobie… na całe życie i podpisanie jej na ołtarzu, modlitwę konsekracji, mo22

ment nałożenia obrączki. Oczywiście niezapomniana będzie dla mnie sama liturgia Eucharystii, w której uczestniczyłam już jako na wieki poślubiona
oblubienica Tego, który składał największą ofiarę!
W Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej jestem od 2009 roku.
Swoją formację, która przygotowywała mnie do złożenia pierwszych

ślubów, przeżywałam w Dębicy,
a później w Tuchowie. Po złożeniu
pierwszej profesji zostałam posłana
do Rudnika nad Sanem, gdzie podjęłam pracę z dziećmi w Ochronce.
Po dwóch latach zostałam przeniesiona do Dębicy, do Domu Macierzystego, gdzie stawiałam pierwsze kroki w zgromadzeniu. Tutaj również
posługuję wśród dzieci w Ochronce,
realizując w ten sposób charyzmat
mojego zgromadzenia założonego
NASZA WIEŚ ZABŁĘDZA • Nr 1 (14) Sierpień 2021

FOT. SYLWIA SAJDAK I ARCHIWUM SIOSTRY KATARZYNY SIKORA

przez bł. Edmunda Bojanowskiego
w XIX wieku.
s. M. Katarzyna Sikora SBDNP
On Cię wybrał i powołał,
On ukochał i zaślubił…
On najlepszym jest Pasterzem,
więc owieczki swej nie zgubi!
Niech Cię wspiera swoją mocą
i potrzebne zsyła łaski.
Niech prowadzi dniem i nocą,
niech oświeca swoim blaskiem.

On Cię nigdy nie opuści
i swą miłość da bez miary.
W Nim zwycięstwo, więc niech wzrasta
to maleńkie ziarno wiary…
Siostro Katarzyno,
z okazji złożenia ślubów wieczystych życzymy Ci, aby Twoja posługa zakonna przynosiła tylko dobre, obfite owoce. Niech Chrystus darzy Cię zdrowiem i wytrwałością w realizowaniu tego powołania, a Najświętsza Maryja Panna otacza swoją matczyną opieką każdego dnia.
Mieszkańcy Zabłędzy

TOMASZ
DROGOŚ
33-170 Tuchów
ul. Sobieskiego 7

MM Mobilny Make UP

MOBILNYMAKEUP
Ewa Marcinek
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Ewa Marcinek
Zabłędza 40
33-170 Tuchów
NIP: 8141554213
tel: 518 820 600

www.mobilnymakeup.pl | kontakt@mobilnymakeup.pl
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Rozmowa Krzysztofa Jasińskiego
ze Zbigniewem Brodłą,
mieszkańcem naszej wsi,
który lubi biegać.
Z

bigniew Brodło urodził się 40 lat
temu w Tuchowie, mieszka
w Zabłędzy, pracuje w Zakładowej Straży Pożarnej Grupa Azoty S.A. Tarnów
Mościce, a bieganie trenuje od 2016 roku.
Od 2017 roku biega w barwach LKS Burzyn. Żona ma na imię Justyna, a od listopada 2019 roku mają córeczkę Mariolkę.
Lubi fotografować – kiedyś aparatem, teraz głównie smartfonem. Lubi piec chleb
i ciastka, które lubi też jeść.
Bieganie to sposób na życie; zapaleni biegacze organizują sobie je tak, żeby
wszystko kręciło się wkoło biegania.
Jak zaczęła się pana przygoda z bieganiem?
Zaczęło się od odchudzania w 2015 roku.
Ważyłem 104,5 kg i to był punkt zwrotny. Gdy
już nieco schudłem, odważyłem się zejść z orbitreka i bieżni mechanicznej na rzecz świeżego powietrza. Było to głównie nocami i głupio się przyznać, ale po prostu się wstydziłem,
że ludzie zobaczą, jak się grubas poci. Potem
wpadłem na szalony pomysł, by zapisać się
na Bieg Burzyński. Przygotowywałem się sumiennie i przebiegłem w środku stawki. Gdy
tylko przekroczyłem linię mety, zmęczony, ale
szczęśliwy, od razu myślałem, gdzie by się tu
jeszcze zapisać.
Ile godzin tygodniowo poświęca pan
na trening?
Około 3,5 godziny na bieganie plus około 0,5 godziny na inne ćwiczenia wzmacniające w domu.
Czy jest czas na pracę zawodową
i dla rodziny?
Zawsze jest czas. Bieganie uczy lepszej
organizacji dnia, bo chcąc zrobić trening, staram się tak ustawić obowiązki, by tę godzinę
wygospodarować. A czas dla rodziny jest zawsze, rodzina jest i będzie na pierwszym miejscu. Z tego powodu kupiłem specjalny wózek/
przyczepkę – pełni rolę wózka biegowego dla
dziecka i przyczepki do roweru. Żona na rowerze i ja z przyczepką możemy wspólnie korzystać. A gdy chcę, by żona odpoczęła lub po
prostu coś zrobiła, zabieram córeczkę na trening.
Jestem szczęściarzem, bo rodzina zawsze mnie wspierała i jestem wdzięczny żo24

XVII Bieg Sanguszków w Tarnowie

nie za każdą wyrozumiałość z jej strony. Gdy
tylko się da, wraz z córeczką jeżdżę na zawody. Dziękuję też mojej mamie, która przez cały
okres moich startów opuściła tylko 3 zawody.
Jak to jest z treningami? Wymyśla je
pan sam, czy ma pan jakieś inspiracje,
a może ktoś układa panu treningi, po ile
kilometrów?
Na początku myślałem, że najważniejsze
to biegać dużo kilometrów, teraz wiem, że to
zła droga. Dostałem książkę o bieganiu i czytam w internecie. Sam stworzyłem swój plan
treningowy. Udało się tak zrobić życiówkę na
10 km w półmaratonie i maratonie. Choć czasem po prostu wybiegam i czerpię z tego przyjemność, obserwując nasze piękne okolice.
Woli pan biegać sam, czy w grupie?
Hmm… Grupa to wspaniała sprawa i lubię to, ale ze względu na ograniczony czas
i brak grupy w sąsiedztwie biegam sam. Choć
z klubem LKS Burzyn biegamy wspólnie.
A inne ćwiczenia, sporty?
Lubię rower, jako urozmaicenie oraz jakąś tam swoją łamaną żabką popływać.
Ile pan przebiegł już maratonów, rekord życiowy, kiedy i gdzie?

Zaczynałem od 10 km i tak wybiegałem
życiówkę na atestowanej trasie w Borzęcinie
w 2017 roku z czasem 44:27.
Rekord życiowy w półmaratonie wybiegałem w 2019 roku w Rzeszowie z czasem
1:41:42; były jeszcze dwa półmaratony: kolejny w Rzeszowie i jeden w Inwałdzie.
Życiówkę udało się wybiegać na wiosnę
2018 roku podczas PZU Cracovia Maraton
3:55:10. Przebiegłem jeszcze dwa PKO maratony w Rzeszowie.
Pojawiłem się również na Festiwalu Biegów w Krynicy w biegu na 22 km, gdzie połowa trasy przebiega pod górę. Runkę, bo tak nazywa się ten bieg, ukończyłem na 114 miejscu
open na 610 osób startujących.
Zdecydowana większość startów to jednak 10 km. Chyba najbardziej lubię ten dystans, ale były też inne dystanse.
Ogółem przebiegłem do tej pory
6454 km, na rowerze przejechałem 2665 km
i zaliczyłem 74 starty w zawodach.
Czasem ktoś pyta: „No, ale po co pan
biega, skoro nie jest pan pierwszy?”
Nie wszyscy są stworzeni, by być najlepszymi, ale ci najlepsi skąd by wiedzieli, że
NASZA WIEŚ ZABŁĘDZA • Nr 1 (14) Sierpień 2021

FOT. ARCHIWUM WŁASNE

FOT. KRZYSZTOF SKÓRA
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Bieg na Brzankę

VIII Bieg na Brzankę

Bieg w Magaluf na Majorce

tacy są, gdyby nie mogli się zestawić i porównać z tymi słabszymi? Po prostu ktoś musi być
tłem dla tych najlepszych. Nigdy nie stałem na
podium i nie mówię, że nie byłoby miło, ale
warto biegać, choćby po to, by pokonać własne
słabości czy pobić własne rekordy.
Może spotkały pana jakieś zaskakujące sytuacje podczas zawodów, treningów?
Opowiem może takie przykłady, które
mocniej utkwiły mi w pamięci. Podczas jednego z treningów drogą przez Piotrkowice zatrzymał mnie starszy pan, którego już wcześniej mijałem i zawsze kulturalnie odpowiadał:
„Dzień dobry”, czy też sam coś wolał. Otóż
ten pan, mieszkający w Piotrkowicach (domek
drewniany pomarańczowy nr 81) wręczył mi
medal. To było 12 marca 2020 roku. Medal
pochodził z wirtualnego biegu pn. „Niebieski
Bieg” z 2019 roku. Nie wiem, w jakich okolicznościach ten pan zdobył medal, ale wręczając mi go, wzruszył mnie totalnie. Z nieskrywanym uśmiechem mijam ten dom i dziękuję temu panu z całego serca. Inną sytuacją było
zaproszenie na PHŁ Inwałd półmaraton. Jako
ambasador dostałem udział od organizatorów,
którzy sami napisali do mnie na Facebooku
i potem wysłali listowne zaproszenie. A niecodzienną formą dopingu wykazał się kibic podczas biegu Leliwitów w Tarnowie – chłopak
oferował kebaba i piwo.
Najciekawsze biegi, w jakich pan
brał udział?
Firefighters Run w Częstochowie –
bieg na dystansie 1 km, ale w pełnym umundurowaniu strażackim i ubranym aparacie powietrznym – całością ważącą około
20 kg (czas 4:26 i 26 miejsce na 81 startujących), czy X Barbórkowy Turniej Strażaków
i Ratowników w Kopalni Soli Wieliczka,
w którym trzyosobowe drużyny muszą pokonać 110-metrową różnicę poziomów, 90 podestów i 650 schodów szybu M. Daniłowicza.

Czy można biegać tylko w Polsce?
Otóż nie, coraz bardziej popularna staje
się turystyka biegowa. Udało mi się do tej pory
przebiec dwa biegi – jeden we Francji, dokładnie w Paryżu, a drugi w Magaluf na Majorce.
Niestety pandemia pokrzyżowała nieco plany.
Czy jest to drogi sport?
Hmm… To zależy, czy będziemy biegać
dla przyjemności raz w tygodniu i wystarczą
nam zwykłe dresy i dobre buty, czy oddamy się
całkowicie pasji biegania, zapisując się na biegi, kupując specjalną odzież i lepsze buty, o zegarkach nie wspomnę. Jedno jest pewne – na
początek wystarczą chęci, wygodne buty i jakiś dres. Można skorzystać z darmowych aplikacji na smartfon, czy też kupić odzież sportową na grupach biegowych, choćby na Facebooku. Dlatego na początek wcale nie trzeba wydać majątku. Choć jak każda pasja, tak i bieganie może kosztować, ale to my sami decydujemy, na co nas stać. Mogę doradzić, jeśli ktoś
chce, bo nawet darmowych biegów jest mnóstwo w ciągu roku.
Jakby pan zachęcił, nawet tych
„opornych”, że warto biegać?
Warto zmienić swoje nastawienie do ruchu. Przede wszystkim dać przykład dzieciom, a nie narzekać, że tylko przed komputerami siedzą. Można zacząć nocą, jak kiedyś ja,
ale warto wtedy mieć latarkę i odblaski. Najlepiej jednak samemu zobaczyć imprezę biego-

wą od środka. Dlatego zapraszam do Burzyna. Co roku w czerwcu odbywa się tam święto biegowe naszej gminy – wspaniała rodzinna
impreza. Można zobaczyć, poczuć tę atmosferę; przychodzą całe rodziny z dziećmi, bo są
też biegi dla dzieci, można zabrać koc i zrobić piknik, można wystartować z kijkami, jeśli
ktoś nie czuje się na siłach w biegu.
Jak zmotywować mieszkańców Zabłędzy do biegania?
Bieganie to nie tylko dbałość o zdrowie,
ale także przebieganie przez własne słabości
z twardym jak mięśnie charakterem. Marzy mi
się taki integracyjny bieg w Zabłędzy, proszę
mi wierzyć nic tak nie zbliża ludzi. Mam wielu nowych przyjaciół poznanych podczas imprez biegowych. A tych, którzy nie mogą albo
jednak dalej nie chcą spróbować, zachęcam do
dopingu. Tak, taki doping, dobre słowo wiele znaczą dla kogoś biegającego. Czasem można poratować choćby wodą w upale. Pozdrawiam wszystkich, których widuję biegających
czy chodzących z kijkami i gratuluję postawy.
Dziękuję za wszelkie pozdrowienia na trasie
zarówno od dorosłych, jak i od dzieci.
Życzę zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. Dużo sił i determinacji do
osiągania wyznaczonych celów, a przede
wszystkim życzę ogromnej radości z biegania.
Dziękuję za rozmowę.

NASZA WIEŚ ZABŁĘDZA • Nr 1 (14) Sierpień 2021

25

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Tuchowie
ul. Kazimierza Wielkiego 8
33-170 Tuchów

T: +0 14 652 51 79
F: +0 14 652 51 79

tuchow@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

Materiał szkoleniowy
Nie od dziś wiadomo, że środowisko pracy rolnika jest niezwykle złożone, ponieważ jego stanowisko pracy nie ma stałego charakteru
i narażone jest na wiele zagrożeń wypadkowych. Niestety wypadkowość
w tym sektorze gospodarki jest bardzo duża. Zawód rolnika jest jednym
z najbardziej niebezpiecznych zawodów, z uwagi na wykonywanie różnorodnych prac w trudnych warunkach.
Dlatego warto już dziś uświadomić i przypomnieć rolnikom o zagrożeniach wypadkowych, jakie występują w gospodarstwie rolnym
oraz jak skutecznie im zapobiegać. Duża liczba wypadków spowodowana jest między innymi tym, że większość rolników nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych z tą ciężką pracą oraz to, że wielu z nich nie
może sobie pozwolić na modernizację swoich gospodarstw lub zakup
nowych, bardziej bezpiecznych maszyn i urządzeń rolniczych.
Kiedy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek przy pracy rolniczej osoby
ubezpieczonej, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w najbliższej Placówce Terenowej KRUS. Można tego dokonać np. osobiście lub telefonicznie. Zostanie wszczęte postępowanie powypadkowe, które pozwoli
określić przyczynę wypadku oraz wydać zalecenia prewencyjne.
W roku bieżącym w działaniach prewencyjnych szczególną uwagę
zwrócono na ograniczenie najczęściej występujących zdarzeń wypadkowych, co znalazło odzwierciedlenie w hasłach kampanii prewencyjnych KRUS.

ROLA ROLNIKA,
BY UPADKU UNIKAŁ
Największą liczbę zdarzeń wypadkowych od lat
stanowią upadki. W tej grupie zdarzeń przyczyną ponad połowy z nich
były potknięcia i poślizgnięcia, upadki z drabin, głównie w obejściach
gospodarstwa, a ponadto – niewłaściwe obuwie, brak bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, ich zabłocenie, oblodzenie. Zasadami bezpiecznej pracy w obejściu gospodarstwa są: dbanie o ład i porządek, zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przed poślizgnięciem i potknięciem
oraz stosowanie bezpiecznych drabin i odpowiedniego obuwia roboczego.

MĄDRZE POSTĘPUJESZ,
WYPADKU NIE
SPOWODUJESZ
Drugą co do wielkości grupę zdarzeń wypadkowych stanowią pochwycenia i uderzenia przez ruchome części
maszyn i urządzeń. Głównymi przyczynami w tej grupie wypadkowej
były użytkowanie pilarek tarczowych bez osłon, klinów rozszczepiających i urządzeń podających materiał do cięcia poprzecznego oraz manipulowanie przy elementach maszyn w ruchu. Dlatego w pracy przy
użyciu maszyn i urządzeń ważna jest znajomość instrukcji obsługi,
uzupełnienie brakujących osłon i zabezpieczeń, dbanie o właściwy stan
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techniczny maszyn i urządzeń. Warto zaopatrzyć się w maszyny i urządzenia posiadające znak bezpieczeństwa.

NIE RYZYKUJESZ,
GDY ZNASZ I SZANUJESZ
Trzecią grupę zdarzeń wypadkowych stanowią
uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta. W tej grupie większość wypadków odnotowano podczas codziennej obsługi zwierząt. Dochodziło do nich najczęściej w pomieszczeniach inwentarskich. Przyczyną tych zdarzeń były warunki bytowe oraz
reakcja zwierząt na niespodziewane bodźce. Bezpieczeństwo i higiena pracy z żywym inwentarzem w dużej mierze zależy od warunków
ich bytowania w gospodarstwie rolnym. Przyjazne traktowanie zwierząt, zapewnienie im odpowiedniej przestrzeni życia oraz pożywienia,
zmniejsza ryzyko wypadku.

CHOROBY
ZAWODOWE
– BORELIOZA
Borelioza (krętkowica kleszczowa) to groźna choroba zakaźna atakująca wiele narządów. Jest dziś najczęściej stwierdzaną chorobą odkleszczową. Przebiega wieloetapowo, a każda z jej faz daje inne objawy. Borelioza przebiega w dwóch fazach – wczesnej, trwającej do kilku tygodni od zakażenia i późnej, mogącej trwać nawet lata. Różnią się
one objawami, których liczba powoduje często błędne diagnozowanie.
U różnych osób choroba może przebiegać całkowicie odmiennie. Ważne, by zgłaszać lekarzowi wszystkie niepokojące objawy – nawet te pozornie niezwiązane z ukąszeniem przez kleszcza. Pomimo rozwoju medycyny nadal najlepszą metodą obrony przed boreliozą, KZM i innymi
chorobami przenoszonymi przez kleszcze jest unikanie kontaktu z zakażonymi stawonogami. Ważne, by przestrzegać kilku prostych zasad,
które pozwalają zapobiegać ukąszeniom, minimalizując ryzyko zachorowania na choroby odkleszczowe.
Zachęcamy wszystkich rolników do odwiedzenia strony internetowej KRUS (www.krus.gov.pl) oraz zakładki Wydarzenia Prewencyjne,
a także Kampanie Prewencyjne KRUS.
Opracował:
Stanisław Cich
Samodzielny Inspektor
Placówka Terenowa KRUS w Tuchowie
Placówka Terenowa KRUS w Tuchowie zaprasza młodzież z terenu Zabłędzy do wzięcia udziału w konkursie. Szczegółowe informacje,
regulamin oraz formularz zgłoszenia na stronie KRUS https://www.
krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero
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Moja
W i z ja

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży
Rolnik Liderem Bezpieczeństwa

ZERO

2021

Wygraj

atrakcyjne
nagrody!

Moja Wizja ZERO
Rolnik Liderem Bezpieczeństwa
Nakręć film i wyślij zgłoszenie na adres:
wizjazero@krus.gov.pl

Patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Grzegorza Pudy

Termin nadsyłania prac konkursowych: od 30 czerwca do 30 września br.

www.krus.gov.pl

FOT. PIOTR WRÓBEL

Szczegóły na:

Organizatorzy:

E

Patronat medialny:

FOT. PIOTR WRÓBEL
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Ocena stanu porządku publicznego
na terenie miejscowości Zabłędza
J

ak co roku przedstawiamy
stan
bezpieczeństwa w miejscowości Zabłędza.
Na podstawie przeprowadzonej
analizy
z policyjnych baz danych
wynika, że na terenie
Zabłędzy od początku
2021 r. odnotowaliśmy aż
52 interwencje policyjne,
co w porównaniu z ubiegłym rokiem, w którym
odnotowaliśmy 28 interwencji, stanowi znaczący wzrost. Interwencje
dotyczyły sprzeczek rodzinnych, sąsiedzkich
oraz kolizji i wypadków w ciągu drogi W977.
Jeżeli chodzi o kolizje, to w większości przypadków były to kolizje ze zwierzętami leśnymi. Zatrzymaliśmy też kilku nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. W porównaniu z innymi miejscowościami z terenu gmin, które obsługujemy, miejscowość Zabłędza należy do jednych z najbezpieczniejszych miejscowości. W dalszym ciągu istnieje problem z osobami, które poruszają się mo-

tocyklami tzw. „crossami”
po lasach i polach uprawnych. Cały czas działa
aplikacja „Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa” (w skrócie KMZB),
gdzie każda osoba może
zaznaczyć i opisać określony problem występujący w waszej miejscowości. Po zaznaczeniu danego miejsca policjanci będą go weryfikować poprzez częste kontrole wskazanego miejsca. W ostatnim okresie
nasiliły się przestępstwa związane z oszustwami tzw. metodą „na wnuczka” lub „policjanta, policjantkę i prokuratora”. Oszuści dzwonią pod wybrany przypadkowo numer telefonu, przy czym zawsze jest to numer telefonu
stacjonarnego, i informują, że ktoś z rodziny
ma poważne problemy i potrzebne jest wpłacenie określonej sumy pieniędzy, przeważnie
jest to kwota od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a wpłacone na podany numer
konta pieniądze pozwolą na uniknięcie konse-

kwencji prawnych. Tu apelujemy do osób starszych, bo to oni głównie padają ofiarami oszustów, aby nie wpłacali lub nie przelewali żadnych kwot pieniędzy, a o całym zdarzeniu poinformowali niezwłocznie policję lub członków rodziny. Policja i prokuratura nie działają w ten sposób i nikt nie będzie żądał od Państwa wpłacania pieniędzy.
W dalszym ciągu podejmujemy działania związane z walką z epidemią COVID-19.
Są to głównie działania związane z kontrolą osób poddanych kwarantannie oraz z obowiązkiem zakrywania nosa i ust w miejscach
publicznych, takich jak sklepy czy środki komunikacji publicznej.
Osoby, które chcą nawiązać kontakt ze
mną, mogą dzwonić pod mój numer służbowy lub też nawiązać kontakt mailowy. Jednakże w przypadku potrzeby interwencji policji
proszę dzwonić pod numer alarmowy 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

FOT. PIOTR WRÓBEL
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Czas zatrzymany

fotograficzne archiwum wsi Zabłędza

Z

apraszam wszystkich mieszkańców wsi po raz kolejny do odkurzenia rodzinnych albumów i odszukania starych zdjęć, aby
je można było pokazać w kolejnych numerach naszej gazety oraz na
stronie internetowej naszej wsi. Jest to dział w naszej gazecie Czas zatrzymany - fotograficzne archiwum wsi Zabłędza.
Chciałbym przybliżyć młodym pokoleniom, a starszym przypomnieć, 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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Moja koleżanka… z klasy, mój kolega… z boiska

To już tyle lat…

Moja sąsiadka/sąsiad w dniu ślubu...
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SADKO
meble na wymiar

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

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

