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Co nowego w Magurskim Parku Narodowym, czyli kilka
słów o „Magurze”

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ukazał się kolejny numer biuletynu Magurskiego Parku
Narodowego - „Magura”. Tematem przewodnim tego wydania jest
artykuł Romana Frodymy – przewodnika beskidzkiego -
„Cmentarze wojenne”. W swoim materiale autor pisze o licznych
pamiątkach I wojny światowej, jakimi są cmentarze wojenne na
terenie Beskidu Niskiego. Rok 2015 jest szczególnym rokiem
wspomnień tamtych wydarzeń, ponieważ właśnie minęła setna
rocznica operacji gorlickiej. Frodyma w barwny sposób
przedstawia historię powstania cmentarzy, architektów
związanych z ich powstaniem, a także opisuje kilka obiektów.

W biuletynie przeczytać można ponadto o monitoringu
zwierząt prowadzonym przez Magurski Park Narodowy. Z
ciekawego materiału Pawła Czajkowicza dowiemy się m.in.,
dlaczego nasz BeskidNiski jest miejscem szczególnym dla dużych
drapieżników, co Park robi, by chronić te zwierzęta oraz w jakim
celu zakładane są fotopułapki.

W dalszej części numeru zapoznać się także można z
artykułami i notatkami pt.: „Konferencja podsumowująca
wdrażanie Osi 4 Leader PROW 2007–2013”, „Rola ochrony
krajobrazu w ochronie przyrody”, „Święto odlotów” oraz „Nowa
ścieżka edukacyjnawMPN - ŚwierzowaRuska”.

Dodatkowo najmłodsi czytelnicy znajdą coś dla siebie na
ostatniej stronie, gdzie w dziale „Młody Przyrodnik” rozwiązać
można zadania związane z tematem przewodnim biuletynu.
Zadania pozwolą na zapoznanie się z tematem cmentarzy

wojennych w najbliższym terenie. Prawidłowe odpowiedzi
prosimy przesłać na adres MPN, co pozwoli na wzięcie udziału w
losowaniu upominków.

Najnowsza „Magura” (podobnie jak i poprzednie numery
biuletynu) dostępna jest na stronie internetowej Parku
www.magurskipn.pl w wersji PDF, zaś w wersji papierowej w
Ośrodku Edukacyjnym w Krempnej oraz w wybranych urzędach
gminywotulinieMPN.

Agnieszka Nowak
MPN

MPN
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Sukces Szkoły Podstawowej w Makowiskach w konkursie
dla Szkolnych Kas Oszczędności

Już po raz trzeci Szkoła Podstawowa w Makowiskach,
biorąc udział w konkursie organizowanym przez PKO Bank
Polski pt. „Konkurs dla SKO”, zdobyła nagrodę II stopnia w
etapie regionalnym, otrzymując wyróżnienie (spośród 360
szkół z całej Polski).

Kamil Tocki z Gimnazjum w Kątach
zwycięzcą powiatowego konkursu

Po kilkunastu latach przerwy Szkoła Podstawowa w
Makowiskach powróciła do grona Szkolnych Kas Oszczędności
pod patronatem PKO BP SA, aby na nowo edukować
najmłodszych obywateli w zakresie umiejętnego zarządzania
własnymi finansami i wyrabiania pozytywnych nawyków
związanych z gromadzeniemśrodkówpieniężnych.

Członkowie SKO, pod opieką mgr Katarzyny Krężel i we
współpracy z gronem pedagogicznym, systematycznie
oszczędzając i biorąc aktywny udział w prowadzonych na terenie
szkoły akcjach, wyrabiają w sobie nawyk świadomego
oszczędzania, wyzwalają z wnętrza płynące inicjatywy i
pomysłowość w samodzielnym wypracowywaniu dochodów, a
także uczą się dbałości o środowisko przyrodnicze. Nasze
działania popularyzujące oszczędzanie i ekologię wyraźnie
wzmacniają relacje pomiędzy środowiskiem szkolnym a
społecznością lokalną oraz promują i pozytywnie kreują
zewnętrzny wizerunek szkoły. Prowadząc szkolny blog SKO
http://www.szkolneblogi.pl/blogi/spmakowiska, stronę internetową
www.spmakowiska.pl oraz kronikę SKO w formie elektronicznej
promujemy i ekonomicznie kształcimymłode pokolenie, a przy tym
nasze z serca płynące zaangażowanie zostaje corocznie
wynagradzane poprzez otrzymywane nagrody i odznaki.

Zachęcamy do śledzenia innowacyjnych działań i
aktywności Szkolnej Kasy Oszczędności funkcjonującej przy
naszej szkole.

Katarzyna Krężel

=================================================

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle zorganizował
Powiatowy Konkurs Wiedzy, którego tematami przewodnimi były
ekologia, ochrona środowiska i znajomość powiatu jasielskiego.
Uczestnicy, w mocno ograniczonym czasie - zaledwie 30 minut,
wypełniali online test składający się z 30 zadań zamkniętych i
trzech otwartych. Konkurs składał się z trzech wersji: dla szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie uczestniczący w konkursie musieli się wykazać
refleksem w trafnym wyszukiwaniu informacji w Internecie lub...
dużą wiedzą, gdyż dodatkowe punkty przyznawano za
wypełnienie arkusza konkursowego przed upływem
wyznaczonego czasu.

Po zsumowaniu punktów z dwóch etapów komisja
ogłosiła wyniki. Zwycięzcą konkursu w kategorii gimnazjów został
Kamil Tocki z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kątach. Ponadto
wyróżnienie otrzymał Sergiusz Żarnowski. Obydwaj uczniowie to
pierwszoklasiści, więc mamy nadzieję na sukcesy w kolejnych
latach.

18 grudnia 2015 r. uczestnicy konkursu odebrali dyplomy i
nagrody rzeczowe podczas uroczystego rozdania nagród w
MłodzieżowymDomuKulturyw Jaśle.

GIM Kąty

=================================================

Informacja

Informujemy mieszkańców gminy Nowy
Żmigród, że w styczniu będą odbierane odpady
w terminach, które podanowponiższej tabelce.

W następnym numerze miesięcznika
Region Żmigrodzki podamy całoroczny
harmonogramodbioru odpadów.

OŚWIATA
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Gminny opłatek strażaków

Osoby samotne spotkały się przy wigilijnym stole

W niedzielę 20 grudnia 2015 roku w Domu Strażaka w
Nowym Żmigrodzie odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków z
naszej gminy połączone z posiedzeniem Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP, na które przybyli przedstawiciele jednostek
OSP. Swoją obecnością zaszczycili zebranych: Gminny Kapelan
Strażaków, władze gminy z Wójtem Gminy Nowy Żmigród i
Przewodniczącym Rady Gminy na czele, Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz Komendant Komisariatu
Policji w NowymŻmigrodziewraz z Zastępcą.

Przybyłych gości powitał Zdzisław Gołębiowski − Prezes
Zarządu Gminnego, który zainaugurował również kampanię
zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w 2016 roku.
Komendant Gminny Adam Durał przedstawił zgromadzonym
sprawozdanie z działalności Związku za rok 2015.

Podczas posiedzenia Komendant Powiatowy PSP w Jaśle
st. bryg. Wiesław Latoszek wręczył strażakom zaświadczenia
potwierdzające ukończenie szkolenia naczelników OSP, które
odbyło się w ostatnim czasie w Mytarce. Zaświadczenie,
potwierdzające nabyte umiejętności, uzyskało 36 druhów z
jednostekOSPgminyNowyŻmigród.

Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara przekazał
strażakom opaski odblaskowe oraz plakaty informacyjne „Bądź
widoczny, bądź bezpieczny” informując jednocześnie o szeroko
zakrojonej akcji promocyjnej dotyczącej noszenia odblasków na
terenie naszej gminy, którą realizuje Gminna Komisja
Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych.

Następnie kapelan strażaków ks. Henryk Maguda odczytał
fragment Pisma Świętego oraz poświecił opłatki, którymi łamali się
wszyscy obecni na uroczystości, życząc sobie wzajemnie
bezpiecznych, zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia zamierzeńw nadchodzącym2016 roku.

Po życzeniach wszyscy zasiedli do wigili jnego
poczęstunku, przygotowanego przezmiejscowe panie druhny.

Podczas spotkania kolędy bożonarodzen iowe
zaprezentowałamłodzież z Zespołu Szkół wNowymŻmigrodzie.

Adam Durał
\

###################################################

Osoby samotne z terenu gminyNowyŻmigród podzieliły się
22 grudnia opłatkiem podczas zorganizowanego dla nich w
Nowym Żmigrodzie spotkania wigilijnego. W spotkaniu
uczestniczył Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara wraz z
Zastępcą Radosławem Kujawskim, ks. Henryk Maguda oraz
pracownicyGminnegoOśrodkaPomocySpołecznej.

W atmosferę świąt wprowadziły uczestników kolędy
wykonane przez uczniów Zespołu Szkółw NowymŻmigrodzie.

Po nich proboszcz parafii Nowy Żmigród ks. Henryk
Maguda odczytał fragment Pisma Świętego, poprowadził wspólną
modlitwę, a następnie wszyscy przystąpili do wspólnego łamania
się opłatkiem i zasiedli przy świątecznym stole, by razem spożyć
tradycyjnewigilijne potrawy.

UG

SPOTKANIA OPŁATKOWE
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Rozbudowa remizy OSP w Siedliskach Żmigrodzkich

Remont Domu Ludowego w Brzezowej

Występ zespołu GOK w Środowiskowym
Domu Pomocy podczas wigilii dla podopiecznych

Przygoda z tańcem

Zakończono kolejny etap prac przy rozbudowie remizy
OSP w Siedliskach Żmigrodzkich – wykonano elewację budynku,
płytkę odbojową, instalację odgromową oraz zagospodarowanie
terenu.

Budynek od 2012 r. rozbudowywano o część socjalną –
kotłownię, magazyny, sanitariaty oraz kuchnię, do której ostatnio
zakupione zostało także wyposażenie. Prace finansowane były z
budżetu gminy, w tym z funduszu sołeckiego.

Do wykonania zostało ogrzewanie całości budynku oraz
prace wykończeniowe w pomieszczeniach parteru, a także
utwardzenie placu przylegającego do budynku.

UG

Zakończono kolejny etap prac związanych z remontem
Domu Ludowego w Brzezowej. W bieżącym roku wyremontowana
została kuchnia, wydzielono pomieszczenia pod chłodnię i
magazyn, a także odmalowano główną salę. Prace sfinansowane
zostały z budżetu gminy.

W wtorek 22 grudnia w Środowiskowym Domu Pomocy w
Nowym Żmigrodzie odbyło się spotkanie wigilijne pracowników
ŚDPz uczestnikami.

W spotkaniu uczestniczył między innymi Wójt Gminy Nowy
Żmigród Grzegorz Bara. W ramach współpracy miedzy ŚDS a
Gminnym Ośrodkiem Kultury koncert kolęd i pastorałek wykonał
zespół gitar klasycznych z GOK w Nowym Żmigrodzie w składzie:
Paulina Rysz - flet, KarolinaKról,Anna Zdebik, Grzegorz Sochacki,
Izabela Sochacka, Łukasz Wiklowski, Izabela Mastaj - gitara
klasyczna, Weronika Agaś - wokal. Zespół przygotował Tadeusz

Źrebiec. Uczestnicy oraz zaproszeni goście usłyszeli tradycyjne
kolędy i pastorałki.

W imieniu zespołu i GOK życzymy wszystkim pracownikom
i podopiecznym działalności Środowiskowego Domu Pomocy
wszystkiego najlepszego wnowym 2016 roku.

jd

W Szkole Podstawowej w Starym Żmigrodzie już od
dwóch lat dzieci rozwijają swoje pasje taneczne pod kierunkiem
pana Adama Berkowicza. Miały też okazję brać udział w
przeglądach i turniejach tanecznych. Ostatnio, 13-go grudnia,
wzięły udział w XIX TURNIEJU TAŃCAO PIERŚCIEŃ ŚW. KINGI
KRÓLOWEJwBochni.

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy konkursowe w
zależności od wieku i umiejętności. Nasze dzieci startowały w
trzech grupach wiekowych (5-13 lat), godnie prezentując nie tylko
siebie, ale również swoją szkołę, gminę oraz, wraz z innymi
dziećmi z okolic Jasła, region podkarpacki.

Obecny na turnieju burmistrz Bochni wręczył
symboliczne upominki, a należy wspomnieć, że każda para została
nagrodzona. Najwięcej radości naszym podopiecznym sprawił
oczywiście sam aplauz publiczności, ale ważne były też także
puchary i dyplomy. Zresztą występ przed szerszym audytorium,
możliwość podziwiania w tańcu par z wieloletnim stażem wpłynęły
pozytywnie namłodych pasjonatów tańca.

Emocje towarzyszące uczestnikom bardzo mocno
udzielały się widzom: rodzicom, nauczycielom, trenerom i innym
osobom obecnym na widowni. Możliwość samorealizacji i uznanie
to tylko nieliczne korzyści, z jakimi pary taneczne wyjechały z
Bochni.

Dorota Marchewka

REMONTY
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Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Instrukcja odśnieżania

Zasady odśnieżania

Technika odśnieżania dróg

Odśnieżanie miejsc trudno dostępnych

Zasady pracy w trudnych warunkach pogodowych

Zasady zwalczania śliskości zimowej

Wykaz wykonawców:

UG Nowy Żmigród

Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie pragnie poinformować
o planowanym zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie
2015/2016. Teren gminy został podzielony na 10 okręgów
odśnieżania. W wyniku przeprowadzonego zapytania zostali
wyłonieni wykonawcy odśnieżania poszczególnych okręgów.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż nie planuje się
prowadzenia zimowego utrzymania dróg w systemie patrolowym
ani dyżurów sprzętowych do odśnieżania. Prace podjęte będą na
wezwanie po ustaniu opadów śniegu. Prowadzone będą dyżury
pracowników w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród w godzinach
pracy: w poniedziałki, wtorki, czwartki od 7.00 do 15.30, środy od
7.30 do 17.00 i piątki od 7.30 do 14.00, pod numerem tel. 13 44 82
610. Poza godzinami służbowymi oraz w dni wolne od pracy
prowadzone będą dyżury domowe przez so ł tysów
poszczególnychmiejscowości.

Pragniemy podkreślić, iż decyzję o rozpoczęciu prac przez
wykonawców podejmują pracownicy Urzędu Gminy Nowy
Żmigród i sołtysi. Sołtysi mają możliwość kontaktowania się z
wykonawcami w celu poinformowania ich o drogach należących do
gminy, udzieleniu informacji terenowych oraz potwierdzenia
roboczogodzin pracy sprzętu.

Drogi kategorii gminnej i drogi wewnętrzne ogólnodostępne
o nawierzchni twardej bitumicznej będą odśnieżane w pierwszej
kolejności. Dodatkowo każdy z wykonawców zobowiązany jest do
stosowania „Instrukcji odśnieżania”.

Zimowe utrzymanie dróg są to usługi i prace prowadzone w
ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie
lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych opadem
śniegu.Do prac przy zimowym utrzymaniu dróg należą: usuwanie
śniegu oraz śliskości z dróg przy użyciu pługów lemieszowych i
piaskarek. Niniejsza instrukcja obowiązuje przy utrzymaniu,
wykonawstwie i odbiorze usług i prac w ramach zimowego
utrzymania dróg publicznych, tj. odśnieżania dróg. Prace przy
zimowym utrzymaniu dróg odbywać się będą każdorazowo na
zlecenie zmawiającego w zależności od zaistniałej na drogach
sytuacji.

Minimalny poziom utrzymania nawierzchni drogi oraz
termin zakończenia prac, począwszy od wystąpienia do
zakończenia zjawisk atmosferycznych, zostanie określony
każdorazowo przez zamawiającego. Dopuszcza się
nieprzejezdność dróg przez okres 48 godzin po ustaniu
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni
należy używać odpowiednich pługów lub zespołu pługów. Na
drogach jednojezdniowych odśnieżanie należy rozpocząć od osi
jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów
należy zachować bezpieczną odległość (min. 50 m), przesunięcie
między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg
na jezdni. W trudnych warunkach atmosferycznych należy
odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonywać mijanki w zasięgu
widoczności, co 100–200m.

Technika odśnieżania dróg zależy od:
– szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu,
– geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrój szlakowy,
uliczny),
– przyjętego dla danej drogi standardu utrzymania i rodzaju
użytych do odśnieżania pługów.

Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami
odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.

Pługi wyjeżdżające do prowadzenia prac związanych z
zimowym utrzymaniem dróg w trudnych warunkach pogodowych

muszą posiadać pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy
na koła itp. Światła awaryjne sprzętu znajdującego się na drogach
muszą być włączone podczas pracy. Niedopuszczalne jest
prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującymi na danej jezdni
lub pasie kierunkiem ruchu.

Na terenie gminy Nowy Żmigród jezdnie ulic będą posypywane
mieszanką uszorstniającą o zawartości soli 5% w wyznaczonych
miejscach takich jak:
– skrzyżowania z drogami publicznymi,
– odcinki o pochyłemu ponad 4%,
– zatoki autobusowe i odcinki jezdniw obrębie przystanków,
– odcinki na długości mostów,
– odcinki w obrębie stromych skarp,
– niebezpieczne zakręty oznakowane odpowiednimi znakami
ostrzegawczymi.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może
utrzymywać się na drogach do 24 godzin po ich ustaniu. Na
drogach gminnych, przyjętych do zimowego utrzymania, w ciągu
sezonu zimowegomogą występować znaczne utrudnienia w ruchu
pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu. Przy
występowaniu „typowych” warunków zimowych, na drogach
gminnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości odbywać
się będziewgodzinachmiędzy 2.00 a 7.00.

W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków
atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w
zależności od potrzeb i możliwości. Ponadto przypominamy, że na
podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze
zmianami) – oczyszczenie ze śniegu i lodu chodników położonych
wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli
nieruchomości, wzdłuż których są te chodniki położone (art. 5 ust.
1 pkt. 4).

Standard zimowego utrzymania dróg gminnych obowiązuje
w średnich warunkach pogodowych. Działania służby drogowej
mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie
całkowitą ich likwidację. Działania wykonywanie w ramach akcji
zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie
bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej
ostrożności kierowców – jazda powinna odbywać się z prędkością
dostosowaną dowarunkówpanujących na drodze.

BRZEZOWA – Zakład Transportowo - Sprzętowy Jan
Janas, Kąty 14, 38-230NowyŻmigród,

DESZNICA, JAWORZE – Firma Usługowa Małgorzata
Doktór, Desznica 27, 38-230NowyŻmigród,

GORZYCE – Sylwester Cichoń, Gorzyce 5, 38-230 Nowy
Żmigród,

GRABANINA, SADKI, TOKI – „Części zamienne do
ciągników”AlicjaDurał, Toki 114, 38-230NowyŻmigród,

KĄTY, ŁYSAGÓRA, STARY ŻMIGRÓD, SIEDLISKAŻM. –
I i II Góry, ŁYSA GÓRA – Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jasielska 25, 38-230 NowyŻmigród,

ŁĘŻYNY – Daniel Osika, Łężyny 181, 38-230 Nowy
Żmigród,

MAKOWISKA, NIENASZÓW – SOŚNINY – Firma
Handlowo Usługowa „Na Kolonii” Andrzej Kuciński, Nienaszów
274, 38-230NowyŻmigród,

MYTARZ, MYTARKA, przysiółek „Za Wodą” GORZYCE –
AlicjaNawracaj, Mytarz 69, 38-230NowyŻmigród,

NOWY ŻMIGRÓD – Zimowe Utrzymanie Dróg Smyka
Stanisław, ul.WęgierskaMała 17, 38-230NowyŻmigród,

SKALNIK – FUHP Produkcja i Usługi Obróbka Drewna
MarekMiśkowicz, Skalnik 321, 38-230NowyŻmigród.

INFORMACJAO ODŚNIEŻANIU
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Z dziejów wsi Desznica

Zarys dziejów OSP w Desznicy

Wieś Desznica jest położona na południowy zachód od
Nowego Żmigrodu i Kątów, w dolinie potoku Ryj, na wysokości 380
– 500 m n.p.m. Niedaleko Desznicy leży wieś Jaworze, która jest
integralnie związana gospodarczo i administracyjnie zDesznicą.

Nazwa wsi Desznica pochodzi od zabudowy domów i
budynków gospodarczych, co oznacza, że wieś zbudowana z
desek, zaś wieś Jaworze jest nazwą topograficzną (jawor – od lasu
jaworowego – Jaworze).

Desznica i Jaworze były wsiami rdzennie łemkowskimi
(„Śladami Łemków”, Warszawa 1990) i zostały założone na
surowym korzeniu na prawie wołoskim. Według dokumentów wsie
powstały w połowie XVI w., z tym, że Desznica była wsią
królewską, a Jaworze prywatną własnością i należała do
Stadnickich. Ludność trudniła się rolnictwem i hodowlą bydła, a
także zbierano runo leśne. Mieszkańcy tych wsi żyli skromnie, aby
nie powiedzieć ubogo.

Na przełomie XIX i XX wieku w Desznicy mieszkało 473
osoby, zaśw Jaworzu 143.

W Desznicy była zbudowana murowana cerkiew pod
wezwaniem św. Męczennika Dymitra (1790 r.), dziś
przemianowana na kościół rzymskokatolicki. Do tej parafii ruskiej
należały wsie Desznica, Jaworze, Hałbów, Kąty i Skalnik – osoby,
którewyznawaływiarę grekokatolicką.

W Desznicy urodził się 3.09.1836 r. kardynał Sylwester
Sambratowicz, który studiował w Tarnowie, Wiedniu i Rzymie – był
metropolitą halickim i profesorem na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie. Kardynał Sembratowicz pamiętał o swoim
miejscu urodzenia. Odnowił oraz upiększył malowidłami cerkiew,
która obecnie stanowi kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej
Niepokalanej. Obecny proboszcz parafii, ks. mgr Janusz Kosior,
cały obiekt odnowił, łącznie zmalowidłami sakralnymi.

Desznica i Jaworze od 1581 r. należały do Stadnickich
oraz dzieliły losy Klucza Żmigrodzkiego. W 1883 r. książę
Sanguszko sprzedał je Gaszyńskiemu, który sprzedał Żydom, a ci
majątki rozparcelowali.

Pierwszawojna światowa pozostawiła swój ślad na całym
Podkarpaci. I tu, w Desznicy, po bitwie pozostał cmentarz wojenny
żołnierzy poległych w walkach w grudniu 1914 r. i maju 1915 r.
Cmentarz znajduje się obok kościoła.

W okresie międzywojennym życie we wsi toczyło się
monotonnie, bezwiększych zmian ekonomicznych. Rusini i Polacy
żyli w sąsiedzkiej zgodzie, razem obchodzili święta ruskie i
katolickie, żenili się między sobą. Jednak ta „sielanka sąsiedzka”
nie trwała długo, gdyż niektórzy działacze łemkowscy i księża
niezbyt głęboko skrywali poglądy moskalofilskie. Żądali
przyłączenia się do „Wielkiej Rusi” podając, że Łemkowszczyzna
jest zamieszkana przez „ludność rdzenie rosyjską” – co nie było
prawdą. Równocześnie przeprowadzono na szeroką skalę
propagandę w tym kierunku, a ponadto ludność wyznania
grekokatolickiego mieszkająca w Desznicy, Kotani i Ożennej
masowo przechodziła na prawosławiew latach 1928 – 1929.

W Desznicy doszło też do jawnej prowokacji i
kontrowersyjnych zgromadzeń wiernych Łemków. W dniu 27
września 1932 r., z okazji odpustu w Desznicy, przyjechał bp
przemyski J. Kocyłowski i pięciu księży oraz zebrało się około 1500
wiernych. Biskup ostro skrytykował wiernych grekokatolików
przechodzących na prawosławie.

W tym samym czasie, w innym miejscu, pod gołym
niebem, około 2000 wiernych wyznawców prawosławia
zgromadziło się na nabożeństwie, w czasie którego pop L.
Tychowski z Radocyny nawoływał, aby ludność była lojalna wobec
władz polskich, płaciła podatki i dawała rekruta. Uroczystości
odpustowe miały charakter jawnej konkurencji między
wyznawcami grekokatolickimi a prawosławnymi.

W roku 1931, wg ostatniego spisu GUS Rzeczpospolitej,

na terenie powiatu jasielskiego zamieszkiwało: grekokatolików
4991, wyznawców prawosławia 2668 - czyli prawie o połowę mniej
niż grekokatolików.

Natomiast Mały Rocznik Statystyczny w 1939 r. podaje,
że powierzchnia powiatu jasielskiego w 1931 r. wynosiła 1055

. N
był znacznie

niższy i wynosił około Należy pamiętać, że
sytuacja w rejonie żmigrodzko – krempskim, wśród ludności
łemkowskiej, była względnie stabilna politycznie. W wieku XVI i
XVII pozycja sołtysów ruskich Desznicy i Jaworza była na tyle
silna, żew sporze ze szlachtąwychodzili zwycięsko.

W Desznicy przed I wojną światową, poza cerkwią, była
szkoła murowana z obsadą jednego nauczyciela, z ruskim
językiem wykładowym, była też kasa cerkiewna i bracka oraz młyn
wodny (w Jaworzu), był także sklep, który prowadzili Żydzi do 1939
r. W okresie międzywojennym w Desznicy i Jaworzu była jedna
szkoła z obsadą dwóch nauczycieli, do której uczęszczały dzieci z
obu wiosek.

W roku 1996 został wybudowany nowy budynek szkolny
(murowany). Dyrektorem jest mgr Grażyna Krajciewicz, do szkoły
uczęszcza ok. 60 dzieci, a uczy czterech nauczycieli.

Wieś liczy 347 mieszkańców Desznicy, zaś w Jaworzu
mieszka 101 osób. Mieszkańcy trudnią się wyłącznie rolnictwem,
nieliczne osoby pracują poza gminą Nowy Żmigród, a kilka osób
wyjechało do pracy za granicę.

W okresie okupacji, w 1943 r., Desznica liczyła 496 osób,
Jaworze 150, a Brzezowa zaledwie o dwóchmieszkańcówmniej tj.
494.

Ochotnicza Straż Pożarna w Desznicy została założona
w 1948 r. już po tak zwanej akcji „Wisła”, która była
przeprowadzona w 1947 r. Wprawdzie są informacje, że OSP
powstała w 1930 r., jednak konkretnych dokumentów nie ma, a
jeżeli były, to zaginęły w czasie działań wojennych w latach 1944 –
1945 i spłonęły razem z miasteczkiem Nowy Żmigród. Straż
została założona z inicjatywy kpt.poż. Karola Stawiarskiego –
komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle i sołtysa
Antoniego Warzechy, który był przez 10 lat komendantem –
naczelnikiem – do 1958 r.

Wówczas Zarząd OSP stanowili: komendant, sekretarz i
skarbnik. Do straży należało 12 druhów, wśród nich byli m.in.:
Antoni Warzecha, Jan Leśniak, Edward Kornel, Franciszek
Lorenc, Jan Warzecha, Jan Grzywacz, Antoni Ziomek, Władysław
Żarnowski, Władysław Źrebiec, Ignacy Żarnowski, Ignacy
Piwowarczyk, Franciszek Cholewa. W 1958 r. na walnym zebraniu
OSP w Desznicy został wybrany nowy Zarząd w składzie: Edward
Kornel – prezes, Jan Grzywacz, syn Andrzeja – naczelnik i Jan
Warzecha, syn Marcina – sekretarz i skarbnik; do straży wówczas
należało 18 druhów. Jan Grzywacz był naczelnikiem przez 36 lat,
do roku 1994.

Straż została zaopatrzona przez Komendę Powiatową
Straży Pożarnej w Jaśle w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów,
w tym m.in. w sikawkę ręczną przenośną (którą zamontowali
strażacy na wozie konnym) oraz mundury ćwiczebne i
usprzętowienie do sikawki.

Poza tym strażacy wykonali częściowo sprzęt bojowy we
własnym zakresie, m. in. bosaki, drabiny dachowe, łomy i siekiery,
zaś wiadra blaszane zakupili na targu w Nowym Żmigrodzie ze
składek strażackich i mieszkańców.

W latach 1962 – 1964 Komenda Powiatowa Straży
Pożarnej w Jaśle przeprowadziła szkolenie I-go stopnia (strażak
szeregowy) wszystkich członków OSP. Szkolenie prowadził
komendant powiatowy kpt. poż. Władysław Folczyk i ogniomistrz
Zygmunt Korczykowski.

km² ,
a ludność zamieszkiwało 16100 osób a 1 km² przypadało 110
osób, ale w południowej części powiatu stan ten

95 osób na 1 km².

HISTORIA
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Po szkoleniach zostały sporządzone wykazy członków
OSPprzezKom.Pow. S.P.

Według tegowykazu z 1964 r. doOSPwDesznicy należeli:
JanGrzywacz, s.Andrzeja, ur. 1924 r. – dowódca sekcji,
EdwardKornel, ur. 1922 r. – przod. roty I,
FranciszekCholewa, ur. 1913 r. – przod. roty II,
JanWarzecha, s.Marcina, ur. 1921 r. - pomocnik roty I,
WładysławŻarnowski, ur. 1921 r. - pomocnik roty II,
Antoni Ziomek, ur. 1919 r. - przodownik roty II,
Ignacy Żarnowski, ur. 1928 r. - pom. roty I,
WładysławŹrebiec, ur. 1924 r. - pom. roty II,
Stanisław Roczniak, ur. 1930 r. – rezerwa,
TadeuszSochacki, ur. 1933 r. – rezerwa,
Jan Leśniak, ur. 1921 r. – rezerwa,
JanDoktor, ur. 1940 r. – rezerwa.
Poza tym czterech druhów nie było przeszkolonych i tym samym
niewymieniono ichw tymwykazie.

W 1966 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Jaśle
przekazała OSP na wyposażenie motopompę M – 200 tzw.
„Leopolię”, a po 2 latach wymieniono na M – 400, zaś w 1985 r.
motopompę na PO 3 M- 800. Sprzęt strażacki przechowywano w
prywatnych pomieszczeniach. W latach 1992 – 1994wybudowano
murowaną remizę na samochód „Żuk” „GLM – 8”. Wprawdzie
jednostka OSP w Desznicy posiadała uprzednio samochód lekki
gaśniczy, ale był bardzo zużyty i został wycofany ze stanu straży.

W związku z tą sytuacją Urząd Gminy w Nowym
Żmigrodzie zakupił w dobrym stanie lekki samochód marki „Żuk” i
po skarosowaniu dla potrzeb straży, służy strażakom w akcjach
gaśniczych i innych. Ponadto OSP posiada mundury ćwiczebne –
moro, hełmy typ PH/5 oraz kilkanaście hełmów ozdobnych (które
służą do różnych uroczystości) i mundury galowe.

Poza tym od 2005 r. posiada OSPmotopompę pływającą
„Niagara” i 6 szt. ubrańUPS-ów.

W dniu 13 maja 2006 r. jednostka OSP w Desznicy, przy
pomocy Zarządu Gminnego ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie i
osobiście Wójta Gminy Nowy Żmigród Krzysztofa Augustyna oraz
Komendanta Gminnego OSP Zdzisława Gołębiowskiego,
zorganizowała awansem 60-lecie jednostki OSP połączone z
wręczeniem oraz poświęceniem sztandaru. Fundatorem
sztandaru był proboszcz miejscowej parafii, ks. mgr Janusz Kosior,
zaś haftem zajęła się dyrektor szkoły podstawowej, mgr Grażyna
Krajciewicz.

Uroczystość miała doniosły charakter, gdyż mszę św.
celebrował ks. bp Kazimierz Górny (oraz pięciu księży), który
poświęcił sztandar, otworzył i poświęcił szlak turystyczny Jana
Pawła II – papieża rodaka (który te góry przemierzał) oraz
poświęcił figurę patrona strażaków św. Floriana i zasadził
„Drzewko Pokoju” – buk czerwony obok kościoła. Na zakończenie
uroczystości był wspólny obiad - strażakówz biskupem.

Władze powiatowe na uroczystości reprezentowała Maria
Kurowska, Przewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle, zaś strażackie
władze reprezentowali: Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Jaśle Komendant Wiesław Latoszek, Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Jaśle prezes Franciszek Labut oraz
radni powiatowej i gminnej rady w Jaśle i Nowym Żmigrodzie, a
także licznie zebrani strażacy ze sztandarami z jednostek OSP z
gminy żmigrodzkiej oraz mieszkańcy Desznicy, Jaworza, Kątów,
Skalnika i okolicznychwsi - ogółemzebrało się ok. 800 osób.

Straż wDesznicy liczy 21 członków, w tym 2 honorowych i
1 wspierający. Zarząd składa się z 5 członków – prezesem jest
Stanisław Piwowarczyk, naczelnikiem Czesław Brej, zastępcą
naczelnika Józef Doktor, skarbnikiem i kierowcą Andrzej Kazecki,
sekretarzem Mieczysław Kogut, gospodarzem Józef Źrebiec,
członkiem ZarząduAndrzejGrzywacz.

OSP w Desznicy jest zarejestrowana w Krajowym
RejestrzeSądowymod 2001 r.

Czesław Leosz
„Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Nowy Żmigród”

(2007)

Leopold Staff Ptactwo w czas wojny”

Lato 1914 roku było gorące, mieszkańcy Żmigrodu
myśleli o nadchodzących żniwach. O zamachu w Sarajewie
dowiedzieli się od tych, którzy bywali w Jaśle. Miejscowa
inteligencja poznała ten fakt z lokalnej prasy. Mało kto się tym
przejął, choć coraz głośniej mówiono o nadchodzącej wojnie.
Wiedeń był przecież tak daleko. Kiedy później zaczęto budować
cmentarzewojenne, na jednym z nich znalazł się taki tekst:
„

Te strofy doskonale wpisują się w stan nastrojów wsi. Co
nas tam obchodzi dalekie Sarajewo?Skoro nawet nie wiemy, gdzie
to jest?

W Żmigrodzie i okolicznych wsiach najważniejsze wtedy
były pory wyznaczane odwiecznym rytmem orki, siewu, żniw. A
tymczasem już po kilkunastu dniach wszędzie pojawiły się wielkie
płachty odezwy cesarza „ ”. Wzywał w nich do
trwania przy tronie i wzywał na świętą wojnę. Biskup przemyski
Pelczar, rodak z ziemi krośnieńskiej, swym listem pasterskim
wzmocnił poczucie obowiązku obrony monarchii. Gdy pojawiły się
odezwy mobilizacyjne, to ci, którzy podlegali temu obowiązkowi,
odpowiedzieli na nie z entuzjazmem. Jeszcze nikt nie wiedział,
jaką cenę przyjdzie zapłacić za tęwojenną awanturę.

Ruszyli więc tłumnie do stacji kolejowych, by zgłosić się w
macierzystych jednostkach. Teren gminy żmigrodzkiej był
obszarem poboru rekru ta do 57 . pu łku p ie choty
(Infanterieregiment Zu Sachsem – Coburg – Soalfeld Nr 57). Ten
zasłużony pułk stacjonował pierwotnie na terenie Moraw, a w 1894
dyslokowano go do nowych koszar w Tarnowie. Ponieważ
większość jego żołnierzy i gros podoficerów składała się z
Polaków, określano go jako „ . W czasie wojny pułk
podzielono na dwie części. Jedną część stanowiły bataliony: I, III,
IV. Zostały one przydzielone do 12. DP zwanej „krakowską” i w jej
szeregach walczyły w Galicji. Później trafiły na front serbski i
włoski. Tam spotkały się ze swym II batalionem, który od początku
walczył w Serbii i Włoszech. Tam cały 57. pp. brał udział w wielkiej
bitwie pod Isonzo.

Drugą jednostką, do której trafiali nasi rezerwiści, był 23.
Lanwehrinfanterieregiment stacjonujący w Nowym Sączu. Ten
pułk zwano potocznie „ ”. Jego bataliony
rozlokowano w garnizonie i Tarnowie. Oczywiście rodacy służyli i w
innych rodzajach broni i służb, ale podawanie tych wykazów nie
jest celem niniejszego artykułu.

WIELKA WOJNA

Na niezmierzonych polach niema cisza
Od zgliszczy wsi spalonych i od ruin miast
Gdzie nie zostało ptakom nawet śladu gniazd
Odgłosy odstraszyły je wojny okropnej
Lot ich, odwieczną tęsknotą pochopny
Dymem i hukiem odpędziły działa
Groza spłoszyła je pośród podróży
Precz odegnała

„

Spokojniemijały latawnaszymwąskim kręgu świata,
Od chat i pól tak sercu bliskich
Oderwał nas dopiero surmbojowych zew,
By poprzez zgiełk bitewny, ból i krew
Popchnąćw śmierci straszliwe uściski”.

Do ludów Moich

tarnowski”

nowosądeckim

Czarne wrony wojny

HISTORIA
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W jednostkach rozpoczęły się szybkie i gorączkowe
prace ewidencyjne, umundurowanie, tworzenie drużyn, kompani i
batalionów. Pobranie broni, sprzętu, wyposażenia, krótkie
przeszkolenie, przysięga na wierność cesarzowi. Potem marsz.
Bataliony udały się na wyznaczone odcinki, nad dolny San, coraz
dalej od domu, od rodzinnych stron. Żołnierze losu nie wybierają,
na rozkaz swych dowódców idą w bój spotkaniowy w rejonie
Kraśnika. Tam stoczą swe pierwsze zwycięskie boje. Nie będę
opisywał tych walk, gdyż są one dobrze opracowane w wielu
publikacjach. A na wojnie, jak na wojnie, raz atakujemy raz się
cofamy.Tak było i tym razem.

Cisza, która zapadła w Żmigrodzie, była denerwująca dla
wszystkich. Z frontu żadnych wieści. Gdy rozpoczęły się boje, tym
bardziej czekano na listy od żołnierzy. Zanim wojna doszła do wsi,
tylko plotkarskie wieści były dostępnym źródłem. Prasa,
ograniczona cenzurą, mówiła ogólnie, nie zawsze zrozumiale dla
prostego ludu.

A z frontu zaczęły wreszcie napływać wieści o wojennych
losach mieszkańców wsi. I tak było już do końca wojny. Listy strat
wydawane przez Ministerstwo Wojny Monarchii Austro-
Węgierskiej, w postaci zeszytów, docierały do wójtów gminnej
społeczności. Tu rodziny miały możliwość dowiedzieć się czegoś o
synu, ojcu czy bracie. Listy miały często przekłamania, bo były
pisane przez urzędników niemieckojęzycznych, dla których
polskie nazwiska były trudne do odczytania i przepisania.
Meldunki o jeńcach w Rosji, pisane w języku rosyjskim przez
urzędników tamtejszego Czerwonego Krzyża, też były trudne do
odczytania, potem tłumaczone na niemiecki a potem na polski – to
były kolejne „ Niektóre zapisy są lakoniczne, ale tak
je podawano do wiadomości. Bez nazwy miejscowości, gdzie
zmarł lub gdzie go pochowano.

Ale tak było. Postaram się przekazać te „
jak nazywała je ludność. Być może, że wiek po „ ”
mieszkaniec gminy Żmigród dowie się z nich o losach swojego
krewnego, o którym w przekazach rodzinnych mówi się zginął

Zapisy podzieliłem na cztery grupy: zaginęli, chorzy,
polegli, w niewoli. Spis dotyczy żołnierzy mających miejsce
urodzenia w danej miejscowości. Podaję jednostkę, stopnie
wojskowe i rok urodzenia. Jest podany rejon Jasło, kompania
Galicja i nazwa miejscowości urodzenia (w przypadku obydwu
Żmigrodówmogą być pomieszane).

Kratzer Mozes szer. Lst IR 32 Reg Sztab. 1882
Paszkiewicz Michał Zuksf. IR 57/9 k
Klemczek Anton szer. IR 57 /7 1880
Brożyna Jakob szer. Lst IR 32 /7 1873
Śliwiński Euglen korp. IR 57 /11 1891

Wożniak Andreas szer. Lst IR 32/8 1875 + 20 5 1915
Dural Ladislaus szer. Lst IR 32/2 1897 + 28 3 1916
Klocek Franz Zuksf IR 57/13 1888 + 25 5 1915
Kurowski Andreas szer. Lst IR 32/8 + 19 -24 11 1914

Musiałowicz Eduard Zuksf. L IR 32 /7 1886 Pietropawłowsk,
gubernia Akmolińsk – Rosja
Murdzyński Eduard Zuksf IR 57 /9 1889 Tjumen – Rosja
Loik Andreas szer. LstIR 32 1890 Nowo-Nikołajewsk, gubernia
Tomsk
Morawski Ignatz szer. Erz.Res. LstIR 32 /9 1895
Pietropawłowsk, gubernia Akmolińsk
Wogohel vel Gross Abraham Erz rez. LstIR 32 /9 1882
Tschita,gubernia Transbajkalen
Nowak Josef Zuksf IR 57 /9 1887 Rosja
Nowak Johann Erz.res. IR 57/1 1879 Barnaul, gubernia Tomsk

Weistein Schane gef. IR 57 1892 Kaińsk, gubernia Tomsk
Czekaj Władyslaw szer. Lst IR 23 /3 1887 Rosja
Przybyłowski Anton szer. IR 57 /1 1894 Busułuk, gubernia
Samara
Sliwiński Euglen szer. IR 57 /11 1891 Festung Ast – Italia
Zapolowicz Stanislaus korp. FAR 12 1891 Borodskoje Kraj
Gorbatow, gubernia Niżny Nowgorod

Kozicki Johann szer. IR 57/14 1889
Książkiewicz Ladislau szer. IR 57/17 1895
Sleboda Josef szer. Lst IR 23
Landa Josef szer. IR 24/3 1892
Więcek Jakob sap SB 1 1875
Skola Jakob szer. IR 57 57/16 1914?
Musiał Michał Lst IR 32/8 1875
Gryziec Simon szer. IR 57 /16 1890
Franz Klima szer. LstIR 32 /7 1897
Leszczyński Franz szer. IR 20/8 1891
Hardyn Franz IR 13/10 1889
Lasek Fanz szer. IR 13/16 1890
Klemczak Anton szer. IR 57 1880
Wilczyński Karl szer. LIR 88 Rgt Szt. 1884
Mrugał Josef szer. IR 57/12 1884

Janik Jakob szer. IR 57/19 1890 + 13 6 1916
Warian Michael szer. IR 32/11 1886 + 17-30 11 1914

Durat Johann jag FJB 13/3 1882 Schylowsky Rudnik, gubernia
Jekaterinoslaw, potem Skobelew, gubernia Fergana
Kraus Thadeus Gerf IR 77 /6 1893 – Rosja?
Loik Andreas szer. LstIR 32/10 1890 Nowonikołajewsk, gubernia
Tomsk
Kuczala Josef szer. IR 57/19 1890 Terrasini – Palermo – Italia
Więcek Michał szer. LstIR 32 /4 1885 Posielok Atchajrsky,
gubernia Akmolińsk
Marchewka Jan jag FJB 13 1886 Odojew, gubernia Tuła
Marchewka Josef szer. IR 32/1 1892 Charkow - Rosja
Markowicz Stanislaus sap SB 1 1895 Asinara - Italia
Świder Johann gerf IR 13 /1 1880 Molga, gubernia Jaslankl
Marzec Thomas szer. LIR 16/2 1892 Posielok Mirolubowki,
gubernia Samara
Gerlicki Johann szer. IR 32/12 1884 Tjumeń, gubernia Tobolsk

Guzy Emil szer. IR 57/8 1896
Pelek Johann jag FJB 13 1890
Bagan Wasyl szer. Lst IR 32 /6 1878
Homstak Konrad szer. IR 30 /12 1887
Sochacki Jakob szer. Jag FJB 5/2 1889

Falacz Josef kan. FKR 21 /2 1892 czerwonka, Szpital Barkony w
Morawskiej Ostrawie

Duly Nestor szer. grek kat IR 32/3 od 1 5 1915 w Obertyn -
Rosja
Krochta Nikolaaus jag SchIR 32 /9 1889 Tschembar, gubernia
Pensa
Roman Martin szer. IR 57 1890 Velka Plana Bez.Jasenica, oder
Dobritsch –Serbia

Wojtowicz Wenzel szer. IR 57/13 1886
Suratek Johann Zuksf IR 57/9 1894

pola minowe”.

wojennewrony”,
Wielkiej Wojnie

gdzieś nawojnie.

Nowy Żmigród

Stary Żmigród

Desznica – Jaworze – Kąty

Nienaszów

Zaginęli

Polegli

W niewoli

Zaginął

Polegli

Niewola

Zaginął

Chory

Niewola

Zaginął

HISTORIA
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Baran Josef szer. IR 57 /8 1896
Cichoń Władislaus szer. LIR 31 /8 1885
Sajdak Michał szer. IR 57
Swiątek Laurenty szer. IR 67 /9 1882
Majka Stanislaus szer. IR 57 Reg Sztab 1895
Wojtowicz Jozef szer. IR 57 /6 1894

Jaracz Franz szer. IR 57 /2 1884 ranny w głowę, Rezerwowy
Niemiecki Szpital nr 2 Praga
Tarnowski Henrich cyw.woż. , zap.płuc, Szpital Polowy 9/6
Grybów + 18 3 1915 cm.

Pęcak Andreas szer. IR 57 /2 + 18 3 1915
Leśniak Adalbert szer. IR 57 /11 1874 + 9 12 1916

Wojtowicz Jakob gerf. IR 57 /15 1888 Mokschan, gubernia
Pensa
Mrozowski Josef szer. IR? Rosja
Musiał Johann szer. IR 57 1887 Szpital Ewakuacyjny nr 27
Włodymir Wolynien
Kuczała Thomas korp. LsTIR 32 /8 1875 Sulmona – Italia

Sypniak Andreas szer. IR 57/2 1892
Majka Johan Ptrf. FJB 13 MGK 1894
Musiał Michał szer. IR 20 /14 1886
Doraj Johan szer. IR 67 1882
Kosowski Stanislaus szer. IR 57/22 1890

Wierdak Josef szer. IR 57 /4 + 1-31 8 1917
Soliński Johann szer. IR 32 /8 1874 + 1 11 1916

Wójcik Johann gerf. IR 57 /8 1890 Rosja?
Więcek Adalbert szer. IR 57 /4 1892 Rosja?

Wójcik Johan gerf IR 57 /12 1887

Piątek Jakob szer. IR 57 12 1882 tyfus, Rez Szpital Wojenny w
Feldkirchen –Kartynia, następnie w Rez. Szpitalu nr 2 w
Klagenfurcie
Horowitz Franz szer. IR 57 /1 1892 postrzał ramion i nóg, Szpital
nr 7 – Wiedeń, rekonwalescencja - Szpital XIX - Wiedeń-
Hohenwartplatz

Piątek Józef szer. IR? 1893 rany postrzałowe + w Szpitalu
Laibach poch. na cm woj. Heiligen

Skała Karl szer. IR 30 /2 Taszkient
Kawalec Jaroslawl korp. IR 81 1894 Iwanowo – Wosnessenko,
gubernia Wladymir Wołyński

Trzaska Johan szer. IR 57 /17 1875
Marchewka Andreas szer. IR 57 /4 1890
Węgrzyn Johan szer. LstIR 32/1 1874
Dziadosz Stefan szer. LstIR 11/11 1895
Marchewka Johan jag FJB 6/4 1895
Marchewka Andreas szer. IR 57/12 1895
Rak Jakob szer. IR 57/11 1890
Bobula Stanislaus szer. IR 57 1896
Marchewka Josef IR 32 /11 1897
Musiał Josef szer. LstIR 11/12

Konop Adalbert szer. IR 57 /16 + 18-25 9 1914
Kasecki Thomas szer. IR 57 1884 + 30 10 1917
Olszyna Jakob szer. IR 57 /11 1894 + 29 9 1917
Kuczma Adalbert szer. IR 57 /11 1898 + 1 8 1917

Marchewka Jakob rob Es.Abt 1874, Szpital nr 15 Festung
Krakau
Kasecki Thomas szer. IR 57 /2 MGK 1885 rany postrz. krtani,
Szpital nr IV Wiedeń.

Rak Stefan jag SchR 32 /6 1887, Szpital Ewakuacyjny nr 98
Kazań
Przybyłowski Ignatz szer. IR 57/16 1896 Rosja?

Owca Johann szer. IR 57 12 1891 postrzał krtani, Rezerwowy
Szpital w Brünn
Lis Paul szer. IR 40 /9 1890 czerwonka,Rej.Szpit.Zakaźny
Wiedeń - Hohentplatz
Ogryzek Anton szer. LIR 17 1885 Rany postrz., Dom Szpitalny
Wiedeń – IV
Kmieć Franz szer. IR 32/11 1881 rany postrzałowe, Rezerwowy
Szpital Wojenny w Troppau

Gadzała Jakob szer. IR 30- IR 57 1887

Mickieta Anton szer. IR 95 /12 1898 postrzał rąk i nóg,
Rezerwowy Szpital w Kiralykagye
Jagnycz Roman szer. IR 36/2 1893 rany postrzałowe,
Rezerwowy szpital nr 6 Wiedeń.
Sanczyszyn Ivan gerf. LstIR 32 1882 rany postrzałowe rąk i nóg,
Szpital Brüder – Linz

Lachowiecki Ivan szer.. IR 95 /7 1889 tyfus, Szpital Zakaźny nr 1
Festung Krakau + 12 12 1914 na cm Rakowicer gr. 52, rz 19,
grób 4
Sucki Stanislaus Jag FJB 2 1889 gruźlica + 3 8 1916
Cichoń Andreas szer. IR 32/10 1872 + 2 6 1916

Roman Martin szer. IR 57 /2k 1890 Velka Plana Bezc Jasienica,
okr.Dobritsch-Serbia

Antoszczyk Zachar szer. IR 35
Grzywacz Jose szer. LstIR 32 MGK 1893
Jarecki Johan szer. IR 30 1890
Grzywacz Josef szer. LstIR 25 /10 1897
Szuba Ladislaus szer. IR 57 1894
Wantuch Johann IR 57 /16 1894
Kozicki Johan szer. IR 57 /12
Hućko Josef jag FJB 6/11 1897

Kuźnecki Johan szer. IR 57/9 + 1-8 3 1916
Grzywacz Simon szer. IR 57 /3 1889 amputacja rąk i nóg + Rez
Szpit Karolinental –Praga + 21 6 1917 – na miejscowym
cmentarzu wojennym.oddz VIII rząd 15 gr. 131

Wolak Jakob szer. IR 100 /8 1892

Chory

Zmarli

Niewola

Zaginął

Zmarli

Niewola

Zaginął

Chory

Zmarli

Niewola

Zaginął

Zmarli

Chory

Niewola

Chory

Zaginął

Chory

Zmarli

Niewola

Zaginął

Zmarli

Zaginał

Makowska

Skalnik

Mytarz –Mytarka

Gorzyce

Sadki

Kąty

Toki

Brzezowa

HISTORIA
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Kitek Nikolaus szer. LstIR 32 /3 1876

Kutjak Ladislaus kan GAR 1 1891 + 17 9 1917
Ciekliński Johann szer. IR 57 /14 1893 + 24 3 1916
Chrobik Josef jag KschR I 1898 + 24 12 1917

Pawluś Stanislaus szer. IR 57 /11 1885
Klimowicz Johan szer. IR 57 /12 1889
Gondek Franz szer. IR 57 /8 1882
Rudański Franz szer. IR 20 1894

Furmanek Josef szer. IR 32 /7 1891 - wojenny inwalida
Wasiuk Andreas szer. LIR 32 1883 rany postrzałowe, Szpital nr 9
Wiedeń II

Biel Josef szer. LstIR 32 /15 1896 Rosja?
Paja Josef szer. IR 32 Posielok Michałowskij, gubernia
Akmolińsk
Wojnarowicz Andreas gerf. LstIR 81 /3 1890 Salima – Italia
Klimowicz Johan szer. IR 57 /10 1886 Szpital Ewakuacyjny nr 7
Moskwa
Gorczyca Adalbert gerf LIR 32/4 1889 Barnaul, gubernia Tomsk

Artykuł powstał po przeszukaniu oficjalnych list stratArmii
Austro-Węgier podawanych przez Ministerstwo Wojny Monarchii
Austro-Węgier zgromadzonych w zasobach Biblioteki Czeskiej w
Pradze .

Listy te nie uwzględniają poległych bezpośrednio w
walce, gdyż takich danych nie pozwalała publikować ówczesna
wojskowa cenzura.

Roman Frodyma

=================================================

W sobotę 19 grudnia w Domu Ludowym w Łysej Górze
odbyło się spotkanie wigilijne dla mieszkańców połączone z
Jasełkami, które przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej w
Łysej Górze. Organizatorem było miejscowe Koło Gospodyń
Wiejskich. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z tej uroczystości
(autor: Paweł Bożętka).

Na zakończenie roku 2016wbudynku UrzęduGminyNowy
Żmigród obyła się sesja Rady Gminy, na której uchwalono budżet
na 2016 rok.

Po zakończeniu pan Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz
Bara wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Suskim
zaprosił wszystkich radnych oraz sołtysów na spotkanie opłatkowe
do Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie. Wśród
zaproszonych byli również pracownicy UG, dyrektorzy szkół,
przedszkoli, GOK i GBP. Podczas spotkania pan wójt Grzegorz
Bara złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia wszystkiego
najlepszego w nowym roku, sukcesów w pracy i zadowolenia w
życiu osobistym. Życzenia również złożyli: Przewodniczący Rady
Gminy Piotr Suski, Komendant Komisariatu Policji w Nowym
Żmigrodzie Jacek Krzyżak oraz dyrektor Zespołu Szkół w
Nienaszowie Zdzisław Brocławik.

Następnie zebrani wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek
przygotowanych przez GOK. Zespół wystąpił w następującym
składzie: Paulina Rysz- flet, Karolina Król, Anna Zdebik, Grzegorz
Sochacki, Izabela Sochacka, Łukasz Wiklowski, Izabela Mastaj -
gitara klasyczna, Weronika Agaś - wokal, Katarzyna Potera -
klarnet, JakubWiklowski i MateuszMiśkowicz - fortepian.

Po koncercie wszyscy zebrani złożyli sobie nawzajem
życzenia.

jd

Zmarli

Zaginął

Chory

Niewola

Siedliska

Wigilia w Łysej Górze

Wigilia dla samorządowców

SPOTKANIE WIGILIJNE
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Dwa tysiące odblasków dla pieszych z gminy Nowy Żmigród

Dwa tysiące odblaskowych opasek zostanie
wręczonych mieszkańcom gminy Nowy Żmigród. Odblaski
zostały zakupione przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, która wspólnie z Komisariatem
Policji w Nowym Żmigrodzie prowadzi działania pn. „Bądź
bezpieczny, bądź widoczny". Akcja ma propagować ich
noszenie zarównoprzez dorosłych, jak i dzieci.

Narkotesty dla żmigrodzkiej policji

Gminna Komis ja Rozwiązywan ia P rob lemów
Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie, wspólnie z miejscowym
komisariatem policji, są organizatorami różnych akcji
profilaktycznych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na
terenie gminy. Tym razem swoje działania skierowali na
zwiększenie świadomości mieszkańców, że noszenie odblasków
to stylowy, mądry i bezpieczny wybór, który może zapobiec
nieszczęściu.

Aby na drogach pojawiło się jak najwięcej „świecących
punkcików", w ramach akcji pn. „Bądź bezpieczny, bądź widoczny"
zakupiono dwa tysiące odblaskowych opasek. Części z nich
funkcjonariusze rozdadzą podczas kontroli drogowych, w czasie
których będą przypominać, że brak odblasku poza obszarem
zabudowanym po zmroku może kosztować dużo więcej niż
przysłowiowymandat. Można stracić coś najcenniejszego - życie.

W dystrybucję odblaskowych opasek organizatorzy działań
zaangażowali również proboszczów miejscowych parafii, którzy
po zakończonych mszach będą rozdawać uczestnikom
nabożeństw odblaski i propagować ich noszenie.

W ramach akcji, we współpracy z Ochotniczą Strażą
Pożarną, przygotowany został również „Strażacki Kalendarz
2016”, w którym zawarto informacje przypominające o obowiązku
noszenia elementówodblaskowych.

KPP Jasło

Piętnaście wysokiej jakości testów do wykrywania
zawartości narkotyku w organizmie człowieka trafiło do
żmigrodzkiej policji. Urządzenia na ręce Komendanta Komisariatu

Policji kom. Jacka Krzyżaka przekazał Wójt Gminy Nowy Żmigród
Grzegorz Bara. Zakup narkotestów sfinansowany został ze
środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu
PrzeciwdziałaniaNarkomanii.

–

–mówi wójt Bara.
Oratect III jest jedynym jednoczęściowym testem ze śliny

na polskim rynku, za pomocą którego można wykryć 6 głównych
grup narkotykowych: metamfetaminy (w tym MDMA), marihuanę,
amfetaminę, opiaty, benzodiazepiny, kokainę i dodatkowo ok. 150
ich pochodnych (w tym dopalacze) w ciągu zaledwie 5 do 8 minut.
Testy te charakteryzują się najwyższą jakością oraz łatwością
użycia. Przeznaczone są do wstępnego wykazania obecności
narkotyków w organizmie, a ich poziom ufności wynosi 99,69%.
Bardzo prosty sposób obsługi i wysoka czułość pozwala na
wykonanie badań w warunkach nielaboratoryjnych. Po wskazaniu
wyniku pozytywnego konieczne jest badanie w warunkach
laboratoryjnychw celu potwierdzenia.

Testy posiadają Świadectwo Dopuszczenia Typu wydane
przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w
Krakowie, przez co są zgodne z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków
działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu
przeprowadzania badań na ich obecnośćworganizmie.

–

– dodaje Komendant Komisariatu
Policji wNowymŻmigrodzie.

UG

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, realizując Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii, podjęła w bieżącym roku wiele inicjatyw, które służą
walce z narkomanią. Mam nadzieję, że przekazanie urządzeń
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Myślę, że
mając takie narzędzie w swoich rękach, policja dobrze i skutecznie
jewykorzysta

Narkotesty wykorzystywane będą przez funkcjonariuszy
policji do badania kierowców, w stosunku do których istnieje
przypuszczenie, że prowadzą samochody pod wpływem środków
odurzających. Według polskich przepisów za kierowanie
samochodem pod wpływem narkotyków grozi taka sama kara jak
za jazdę pod wpływem alkoholu. Wprawdzie badania kierowców
na obecność narkotyków we krwi wykonywane są rzadziej, trzeba
jednak mieć świadomość, że takie osoby za kółkiem są równie
niebezpieczne, jak te po alkoholu. Jest to akcja przede wszystkim
prewencyjna, chodzi nam przede wszystkim o to, by ostrzegać,
dlatego mówimy o tym głośno

BĄDŹ BEZPIECZNY
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Aloes dla zdrowia i urody

Porady ogrodnicze na styczeń

W dniu 3 grudnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy

, paniąHelenąStec.
Przedstawiła produkty Aloe vera zarówno do pielęgnacji

całego ciała – mydło, szampon, żele, emulsje nawilżające i
rozgrzewające, kremy, dezodoranty, odżywki, pastę do zębów, jak i
dla naszego zdrowia -miąższ aloesowy o różnym smaku, witamina
C, czosnek z tymiankiem, minerały, mleczko pszczele, odżywki. W
ofercie swojej też posiadawielewspaniałych kosmetyków.

Produkty cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno
wśród kobiet, jak i mężczyzn. Każdy może znaleźć coś ciekawego
dla siebie.

29 grudnia 2015 r. panie mogły skorzystać z maski
płatkowej Fluer Fabrique „duszki” firmy FOREVER upiększając
swoją twarz i szyję. Ponownie pani Halina Stec, ze swoją córką
Joanną, nauczyła panie, jak we własnym zaciszu domowym
wykonaćmaseczki upiększające.

Po umyciu rąk i twarzy mydełkiem aloesowym należy
zrobić peeling produktem aloe scrub (poczekać kilka minut),
następnie zmyć twarz letnią wodą. Spryskać skórę aloe first,
nałożyć galaretkę (grubo) na całą twarz, a następnie krem
odpowiedni dla rodzaju skóry. Płatek maski FF (Fleur Fabrique)
obficie nasączyć firstem i nałożyć na twarz (łącznie z oczami i
ustami) tak, aby dobrze przylegał do twarzy. Pozostawiamy na 30
minut, ruchem od dołu do góry ściągamy maskę, ponownie
aplikujemy first i krem. Twarz pozostaje odświeżona, lekko
zaczerwieniona, ale przedewszystkimdoskonale nawilżona.

Uczestniczki były bardzo zadowolone - rozświetlone i
promieniste. Po zabiegu skóra może być czerwona lub piec,
wszystko znika po upływie pół godziny. Do codziennej pielęgnacji
wieczoremzalecane jestmydełko, first, galaretka oraz krem.

zb

Drzewkom i krzewom owocowym zagrażają zające,
nornice i myszy polne. Świeżo posadzone drzewka owocowe
należy zdecydowanie osłonić kartonem albo osłonami z plastiku.
Nie wolno okręcać pni drzewek bezbarwną folią, bo stworzymy
wokół nich ciepłą szklarnię. Można też stosować włókninę, bo jest
przewiewna. W miejscach niedostępnych dla ptaków warto
rozłożyć truciznę namyszy i gryzonie.

Na początkumiesiąca pamiętajmy o bieleniu pni i grubych
konarów drzew owocowych. Zapobiega to nagrzewaniu się pni w
ciągu słonecznego dnia i gwałtownemu oziębieniu nocą, co może
prowadzić do pękania pni. Najbardziej narażone na pękanie kory i

powstawanie ran zgorzelinowych narażone są drzewa o wysokich
pniach (stare odmiany) i ciemnej korze. Do bielenia używamy
gotowego wapna - można je nabyć w sklepach ogrodniczych lub
sami możemy zrobić wapno używając 2 kg wapna na 10 l wody.
Dodajemy trochę gliny, co ułatwia przyklejanie się preparatu do
pnia.

W spiżarni przebieramy jabłka wyrzucając owoce
nadpsute, co pozwoli uniknąć dalszych strat.

W styczniu mogą się zdarzyć obfite opady śniegu.
Musimy go strząsnąć z krzewów zimozielonych i iglaków, bo
spowoduje ich zniekształcanie, a nawet wyłamywanie gałęzi.
Śnieg otrzepuje się delikatnie, by nie łamać małych gałązek, nie
uszkadzać kory i pąków. Kolumnowe korony iglaków można
zabezpieczyć poprzez spiralne obowiązanie sznurkiem.

W razie silnych mrozów i braku śniegu musimy
dodatkowo zabezpieczyć wrażliwe rośliny gałązkami iglaków,
suchymi liśćmi lub agrowłókniną.

Zimą starajmy się jeść czarną rzodkiew, posiada ona
wysoką wartość odżywczą i właściwości lecznicze. Można ją
stosować także w kosmetyce. Korzeń rzodkwi zawiera witaminy z
grupy B oraz witaminy C i A, jest źródłem łatwo przyswajalnych
pierwiastków: potasu, żelaza, magnezu, cynku i wapnia. Ponadto
jest bogaty w glikozydy gorczyczne, posiadające cenne związki
siarki oraz olejki eteryczne, białko i cukry.

Rzodkiew ma dobry wpływ na układ pokarmowy w
nieżycie żołądka i dwunastnicy oraz w niedostatecznym
wytwarzaniu żółci oraz w kamicy żółciowej. W łagodzeniu tych
dolegliwości należy spożywać 100-200 g surówki z rzodkwi
codziennie lub pić świeży sok (1-3 łyżek 3 razy dziennie przez 2
tygodnie, sokmożna osłodzićmiodem).

Na grubej tarce utrzeć 1 część rzodkwi na 2 części jabłka (lub w
takiej samej ilości rzodkiew, marchew i jabłko), wszystko razem
wymieszać, doprawić solą, pieprzem i odrobiną cukru brązowego
trzcinowego, polać oliwą z oliwek lub śmietaną.

Na 1 część startej rzodkwi dajemy 5 części alkoholu 4%,
mieszamy, szczelnie zamykamy słoik, odstawiamy na 14 dni w
ciepłe miejsce codziennie potrząsając. Później filtrujemy.
Zażywamy 10 ml 2-3 razy dziennie z dodatkiem wody. Nalewkę
można stosować także zewnętrznie do nacierania skóry w
przypadku bólów reumatycznych,mięśniowych, stawów.

Świeży sok wcieramy w skórę głowy w celu wzmocnienia
cebulek włosowych 15-30 minut przed myciem włosów. Sok ma
dodatkowo działanie przeciwłupieżowe.

Na wzmocnienie serduszka pijemy

1 łyżeczka kwiatów głogu 2/3 szklanki wody, powoli podgrzewać i
gotować 2 minuty, następnie przecedzić. Dodać przegotowanej
wody, aby uzyskać 2/3 szklanki. Pić taką herbatkę 2 razy dziennie
po posiłkach.

Maria Praszkowicz

FOREVER - Aloes
dla zdrowia i urody

Surówka z rzodkwi

Nalewka

odwar z kwiatów
głogu.

Kiedy styczeń najmroźniejszy,
wtedy roczek najpłodniejszy”.
„

PORADY
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Rzekło zero do zera:
Pustka mnie rozpiera!

Dwa plus dwa, to czasem pięć,
Gdy na awans wielka chęć!

Spokój mnie nuży,
Rzekł piorunochron po burzy!

Eksplodował pomysł, popłoch wśród elity?
Nie! Pomysłodawca jest tylko rozbity!

Czyż
Mam być mistrzem skoku w niż?!

Gdy widoki marne,
Stawia się na... karne!

Wędruje wciąż poprzeczka wzwyż,
Większą ambicją trzeba grzeszyć,
Ale gdy w sporcie taki niż,
Wysokość miast podniecać - peszy!

Wstawić cały zespół w ramki,
Przegrali różnicą

t y l k o jednej bramki!

Czy Polak się nauczył pływać,
Znów nam odpowie utonięć krzywa.

Przygotował jd

Edward Kuczyński

WYPOWIEDŹ

WYZNACZNIK

NUDA

SKUTEK

DYLEMAT

OCENA

PRZYPUSZCZENIA

POCHWAŁA

WYJAŚNIENIE

Piotrowi Adamczewskiemu z “Polityki”

Redakcja gazety samorządowej „Region
Żmigrodzki” serdecznie zaprasza

do współpracy.
Na łamach pisma chętnie wydrukujemy
ciekawe informacje o wydarzeniach

w naszej gminie.


