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Poznachowice Dolne

Nowy wóz dla strażaków

i jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich
W niedzielę, 14 czerwca w Poznachowicach Dolnych odbyła się uroczystość
jubileuszu 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich oraz poświęcenia samochodu
dla OSP z Poznachowic Dolnych.
Oprócz pań z KGW oraz strażaków
– ochotników na uroczystość przybyły
władze gminne i powiatowe z panią
posłeł Joanną Bobowską na czele,
sołtys Poznachowic Dolnych, poczty
sztandarowe prowadzone przez naczelnika OSP Poznachowice Dolne –
Kazimierza Grabackiego, orkiestra dęta
z OSP Lipnik oraz mieszkańcy.
Nowy nabytek strażaków to 9-cio
osobowy MERCEDES-BENZ 1224 AF
rocznik 1996 o dopuszczalnej masie
całkowitej12 ton i mocy 240 KM w zabudowie METZ. Auto zakupiono w listopadzie 2013 r., a rok później wyremontowano. Uroczystego poświęcenia
wozu dokonał ks. Wacław Bednarz.
Samochód druhom wręczył Wiesław
Stalmach – Wójt Gminy Wiśniowa, a
odebrali go m.in. prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej Poznachowice Dolne
druh Witold Maj, kierowca druh Marian
Jasek, wieloletni naczelnik straży druh
Józef Dudzik oraz Maria Maj, Ewa Murzyn i Tomasz Jończyk. Dotychczasowy

samochód, którym dysponowali strażacy
z Poznachowic Dolnych – GBM ,,Star
244” rocznik 1984, został sprzedany prywatnemu przedsiębiorcy pod koniec
2014 r. Zakup nowego samochodu
został dofinansowany z budżetu Gminy
Wiśniowa kwotą 63 tys. zł.
Podczas uroczystości Witold Maj,
prezes OSP w Poznachowicach Dolnych pokrótce przypomniał historię po-

wstałej w 1953 r. jednostki i jej samochodowych zakupów. – Pierwszym
urządzeniem do gaszenia pożarów
była przenośna pompa ręczna zwana
sikawką ze smokiem ssawnym, kilkoma
parcianymi wężami, prądownicą oraz
syreną na korbkę. Sprzęt ten przekazała
nam w styczniu 1957 r. ówczesna Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w
Myślenicach po wycofaniu całego kom-

Drogi do remontu
Inwestycje

W ostatnim czasie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Gmina Wiśniowa ogłosiła i rozstrzygnęła przetargi za kwotę 2 153 590,52 zł.

Do zadań, które będą realizowane należy:
1. Odbudowa mostu w ciągu drogi
gminnej Wiśniowa-Cyganówka na
działkach nr 31/4, 32/3, 32/4,
32/100, 3367, 38/2, 39/1, 39/2,
40/4 w miejscowości Wiśniowa w
km 0+075-0+100 wraz z obustronnym umocnieniem koryta rzeki ”Krzyworzeka” w km 12+06512+195 w Wiśniowej przed i za
mostem znajdującym się w ciągu
drogi „Droga do osiedla Cyganówka” –
2. Remont drogi „koło Biskupa” na
działkach nr 979, 978/2, 839/7,
839/3, 980/5, 986/4, 987/1, 989/3,
989/5, 992/1, 993/1, 1007/1,
1005/1, 1001/6, 1001/4, 1006/2,
1006/3, 994/2, 991/2, 990/9, 990/7,

990/5, 972/2, 973/2, 974/2, 975/4
w miejscowości Lipnik w km
0+000-1+200
3. Remont drogi gminnej Poznachowice Dolne – Grodzisko nr
540418K na działkach nr 321/1,
481, 477 w miejscowości Poznachowice Dolne oraz na działce nr
635 w miejscowości Wiśniowa w
km 0+180-0+300, 0+530-0+650,
1+800-1+900, 2+350-2+650 wraz
z remontem przepustu w km 0+800
i remontem mostu w km 0+1800+220 wraz z obustronnym umocnieniem koryta rzeki „Krzyworzeka”
w km 11+700-11+845 w Poznachowicach Dolnych przed i za
mostem znajdującym się w ciągu
drogi Poznachowice Dolne – Grodzisko.

Ponadto ogłoszono przetarg na
zadanie pn. Remont drogi gminnej
Węglówka – Przez Osiedle Węgierskie nr drogi 540420K na działkach nr
2256, 3170, 3172, 3166, 3296, 3133,
2285, 2242, 2079, 31/2 w miejscowości Węglówka w km 2+390-2+400,
2+650-2-660, 3+450-3+465, 3+7003+715, 3+940-3+950 wraz z remontem przepustów w ciągu drogi na
działce nr 2285 w Węglówce w km
2+480 oraz na działce nr 3133 w
Węglówce w km 3+440. Realizacja inwestycji poprawi warunki drogowe i
mostowe w naszej gminie uszkodzone bądź całkowicie zniszczone
podczas zeszłorocznych intensywnych opadów deszczu.
Powyższe prace będą wykonywane od czerwca do września. Za

pletu z OSP Stróża. W razie pożaru zabierano ją na wóz konny. Do akcji gaśniczych wyznaczano wtedy kilka par
koni ze wsi. Następnie poczyniono starania o odpowiedni wóz strażacki na
drewnianych kołach, gdzie zamontowana została na stałe sikawka ręczna.
Strażacy – ochotnicy oraz członkinie KGW zostali odznaczeni Listami Pochwalnymi, Dyplomami, Medalami Za
Zasługi Dla Pożarnictwa oraz wyróżnieni odznaką Strażak Wzorowy.
– Doczekać 50-ciu lat istnienia
koła, którego działalność opiera się na
pracy społecznej jego członkiń, to wielki sukces. To historia, która jednoczy już
kilka pokoleń. To lata radości, ale także
trudów i trosk. Bez wątpienia jest to
działalność, która wpisała się w historię naszej społeczności – mówiła podczas uroczystości Halina Dudzik, prezes KGW Poznachowice Dolne. Koło
zostało założone w 1964 roku dzięki Helenie Irzyk. Do roku 1985 jego przewodniczącą była Janina Stalmach, a po
niej funkcję tę pełniły Stanisława Kowal,
Bogumiła Hebda, a od 2011 roku do
chwili obecnej – Halina Dudzik. „Wzajemna pomoc i wspólna praca zbliża ludzi i ich jednoczy” – to dewiza, którą od
lat kierują się gospodynie. Głównym
miejscem spotkań członkiń był budynek
szkoły (obecnie przedszkola). – W latach powojennych KGW stało się organizacją pielęgnującą na wsi rodzimą
tradycję, wokół Koła skupiało się życie

społeczne i kulturalne społeczności lokalnej.To Koło było organizatorem kursów i szkoleń poszerzających kwalifikacje kobiet z zakresu żywienia, szycia,
haftowania, promowało uprawy przydomowych ogródków – mówiła Halina
Dudzik. W ostatnich latach nastąpiła odnowa wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Wiśniowa. 5
kwietnia 2012 roku poznachowickie
KGW zostało wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego jako drugie w gminie, uzyskując tym samym osobowość
prawną. Od 2011 roku przez całą 4-letnią kadencję panie wykazały się zaangażowaniem we wszystkie wydarzeniach, jakie miały miejsce w ich wsi i nie
tylko. Brały czynny udział m.in. w dożynkach wiejskich i gminnych, prezentacji
stołów, przygotowywaniu potraw na
różne imprezy, założyły Izbę Regionalną... Panie z KGW marzą o powiększeniu Izby Regionalnej i wzbogacenie jej o nowe eksponaty, chcą kultywować stare zwyczaje m.in. dożynki
oraz planują zakupić brakujące stroje regionalne.
Z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich oraz Poświęcenia Samochodu Ochotniczej
Straży Pożarnej Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało krótki występ artystyczny. Na scenie zaprezentowały się
też przedszkolaki oraz Krzysztof i Monika Dudzik – z występem kabaretowym.

utrudnienia w komunikacji przepraszamy.
Po wielu latach starań dobiega
końca budowa mostu do osiedla
Szczałba, którego budowa kosztowała 340 937,48 zł.
Równocześnie w miesiącu czerwcu
wyłoniono wykonawcę na wywóz odpadów komunalnych, którym będzie odbierająca do tej pory śmieci firma

TRASZKAN. Harmonogram odbioru
odpadów zostanie dostarczony do
Państwa przez firmę. Dostępny jest on
również na stronie internetowej urzędu
www.ug-wisniowa.pl. Przypominamy, iż
tak jak w ubiegłych latach w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca działać
będzie mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowany koło oczyszczalni ścieków w Wiśniowej.

Prace przy budowie mostu do osiedla Szczałba w Węglówce

