
W 64 rocznicę 
śmierci

Dawno już w Markowej nie było tak uroczystego i podniosłego wydarzenia, jakim stały się uroczyste 
obchody 64 rocznicy zamordowania rodziny Ulmów. Ta uroczystość, która odbyła się w niedzielę 
9 marca, przypomniała po raz kolejny o bohaterskiej rodzinie z Markowej, z której przykład 
mogą brać inni. 

Pierwszym punktem była uroczysta msza św. w czasie której młodzież przyjęła Sakrament 
Bierzmowania. Udzielił go arcybiskup Józef Michalik, który zaszczycił Markowę swoją obecno-
ścią. W swoim kazaniu metropolita przemyski podkreślał, że Markowa może być przykładem dla 
innych, że Polacy nie są antysemitami. W czasie mszy dokonany także został obrzęd konsekracji 
nowego ołtarza. 

Po mszy św. wszyscy zebrani na czele z abp Michalikem, pocztami sztandarowymi, orkiestrą 
dętą, bierzmowanymi oraz licznie przybyłymi gośćmi udali się pod pomnik zamordowanej w cza-
sie II wojny rodziny Ulmów . Tam po kilku słowach wprowadzenia Kazimierza Wyczarskiego 
delegacje złożyły wieńce. Wartę honorową przy pomniku pełnili markowscy harcerze. Wśród 
delegacji z wieńcami byli m.in. przedstawiciel Prezydenta RP, posłowie Kazimierz Gołojuch 
i Jan Bury, marszałek Kazimierz Ziobro, władze powiatowe i gminne. Po złożeniu kwiatów 
zebrani przeszli na dalsze uroczystości do sali Domu Ludowego.

Na wstępie Zbigniew Kuźniar, wójt Gminy Markowa, przywitał wszystkich gości oraz 
mieszkańców przybyłych na uroczystości. Głównym punktem programu było wręczenie sta-
tuetki i przyznanie tytułu Markowianina Roku. Przed tym jednak sekretarz kapituły, Ma-
rek Kochmański przedstawił nominowanych do tego zaszczytnego tytułu. Zostali nimi: ks. 
proboszcz parafii Markowa Stanisław Leja, Edward Szpytma oraz Antoni Cyran. Kapituła 
postanowiła uhonorować tytułem Markowianina Roku 2008 ks. proboszcza Stanisława Leję. 
W drugiej części zebrani obejrzeli montaż słowno muzyczny „Ratując życie innych złożyli 
w ofierze swoje” przygotowany przez gimnazjalistów pod okiem pani Anny Kątnik. Na 
koniec uczestnicy uroczystości mogli jeszcze zobaczyć wystawę poświęconą Ulmom, przy-
gotowaną przez IPN, która prezentowana była wcześniej w Krakowie.
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Z obrad Rady Gminy – str. 2
Energetyka wiatrowa – str. 3
60 lat KGW w Tarnawce – str. 5
Ś.P. Ks. Stanisław Leja – str. 6
Ludność Gminy Markowa – str. 8
Z życia szkół – str. 9
Wydarzenia sportowe – str. 11

W numerze:

Tegoroczne obchody 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja niewątpliwie popsuła pogoda. Deszcz zmusił organi-
zatorów do przeniesienia imprezy ze Skansenu, gdzie plano-
wane były uroczystości na świeżym powietrzu w nastrojowym 
otoczeniu muzeum, do sali Domu Ludowego.

Inwestycje drogowe 
w Gminie Markowa

Wkrótce Gmina Markowa ogłosi przetargi na wykonanie 
nawierzchni asfaltowych na następujących drogach w Husowie: 
Lichotówka - cały odcinek tj. 304 mb szer. 3,5 mb; Sochówka 
- odcinek od drogi powiatowej dł. 270 mb i szer. 2,8 mb oraz 
nakładkę na drodze Homendówce dł. 50 mb i na moście w Mar-
kowej: w rejonie 18 („w Gardle”) 180 mb x 2,8. Skotnik k/Ośrod-
ka Zdrowia odcinek 365 mb x3,0, droga do Ośrodka Zdrowia 
w Markowej –nakładka asfaltowa i przebudowa chodnika. Droga 
„Łącznik” na Kazimierzu i kierunku mostu na długości łącznej 
400 mb.

Jeżeli po przetargach okaże się, że zostanie pieniędzy to wyko-
nany zostanie jeden z łączników w Markowej.

Otrzymaliśmy również dotację w kwocie 30 000 zł z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w sąsiedztwie 
lasu w Husowie na długości 400 m, która połączy drogę powiato-
wą Husów przez wieś z drogą powiatowa Husów Lipnik poprzez 
drogi gminne tj. Dubanikówkę, Nieważkę i Sochówkę. Droga ta 
znajdzie się w ciągu szlaku rowerowego w Husowie. 

Gmina będzie również partycypować w wykonaniu nakładki 
asfaltowej w Husowie w kwocie 50 000 zł, będzie robiony naj-
prawdopodobniej zniszczony odcinek w górnej części Husowa 
i nakładki asfaltowej w kwocie 50 000 zł w Dolnej części Tar-
nawka do granicy powiatu (do mostu). Złożony został również 
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkar-
packiego w ramach programu wsparcie inwestycji związanych 
z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej. 
Jeżeli te środku zostaną przyznane to zostanie przebudowany od-
cinek drogi w Tarnawce Nr 109930 na długości 1 km. 

/opr. K. W/

Obchody Święta 3 Maja 
w Markowej

Organizatorami uroczystych obchodów było Centrum Kul-
tury Gminy Markowa, Towarzystwo Przyjaciół Markowej oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Markowej. 

W program artystyczny włączyło się kilka grup i zespołów. 
Uroczystości rozpoczęły się wierszem w wykonaniu Haliny Cwy-

nar a po nim wszystkich zebranych 
przywitał Kazimierz Wyczarski, pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Markowej. 
Następnie  referat historyczny wygło-
sił Marek Węglarski, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Markowej. Z progra-
mem okolicznościowym zaprezento-
wała się młodzież ze szkoły podstawo-
wej i gimnazjum.

Po pierwszej części, która przy-
pomniała zebranym istotę rocznicy 
Konstytucji 3-go Maja rozpoczęły się 
występy zespołów. Zaprezentował się 
Zespół Śpiewaczy, Zespół Taneczny 
„Markusy” z tańcami narodowymi 
i ludowymi, Orkiestra Dęta oraz Ka-
pela Podwórkowa Misie z Husowa. 

Wieczorem odbyła się zabawa ta-
neczna.
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UCHWAŁA NR XVI/95/08
 RADY GMINY MARKOWA 
z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 
r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 3 
ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) 

 Rada Gminy Markowa postanawia:
§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu elektrowni wiatrowych w Markowej

§ 2
Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, będzie teren położony w północnej części miejscowo-
ści Markowa, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym 
do niniejszej uchwały linią koloru czerwonego. 

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Markowa

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XIV/91/08
Rady Gminy w Markowej 
z dnia 18 stycznia 2008 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie 
usług opiekuńczych oraz zasad odpłatności za ich świadczenie.

Podstawa prawna art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 1996 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.), art. 50 ust. 1-6  
w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 96 ust. 4 ustawy o po-
mocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, 
poz. 593 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1
Pomoc w postaci usług opiekuńczych przysługuje oso-1. 

bom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przy-
czyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również oso-2. 
bom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina, także 
wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 
takiej pomocy zapewnić.

§ 2
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codzien-

nych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w 
miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 3
Zakres usług opiekuńczych, niezbędnych w zaspokojeniu 

codziennych potrzeb życiowych świadczeniobiorców oraz wyso-
kość odpłatności określane będą w decyzji Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w zależności od indywidualnych sy-
tuacji podopiecznych.

§ 4
Ustala się koszt jednej godziny usługi opiekuńczej w wyso-

kości 14,50 zł wyliczonej na podstawie kalkulacji stanowiącej za-
łącznik Nr 1.

§ 5
Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności 

od ich dochodu określoną % w tabeli poniżej.

Zasady zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi 
opiekuńcze

% dochodu w 
stosunku do 

kryterium osoby 
samotnej lub rodziny

Wysokość odpłatności liczona od kosztu 
usługi w %

Osoby samotne Osoby w rodzinie

0-100
101-110
111-120
121-140
141-150
151-160
161-170
171-190
191-200

powyżej 200

-
10
15
20
25
30
40
45
60
100

-
15
20
25
30
35
45
50
80
100

§ 6
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pra-

cownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może ona zostać 
częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności, 
szczególnie jeżeli odpłatność stanowiłaby dla osoby zobowiąza-

UCHWAŁA  Nr XV/93/08
Rady Gminy  w Markowej
z dnia 8 lutego 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie 
przez Gminę Markowa przedsięwzięcia pt. „Uporządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa –  
Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Manasterz”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), Rada Gminy w Markowej uchwala, co następuje: 

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i współfinansowanie przez 

Gminę Markowa przedsięwzięcia pt. „Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa –  
Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Manasterz” współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, obejmującego:

1) Współfinansowanie ww. przedsięwzięcia przez wniesienie 
wkładu własnego po stronie Gminy Markowa w ½ części kosz-
tów budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Manasterz,  
gm. Jawornik Polski

2)  Finansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przy 
udziale gminy Markowa wynikającym z odrębności związanych z 
przyjęciem ścieków z terenu gminy Markowa (koszty zwiększenia 
średnicy kolektora oraz wydajności przepompowni ścieków).

§ 2.
W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, upo-

ważnia się Wójta Gminy Markowa do zawarcia „Umowy Part-
nerskiej”.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA Nr XVI/94/08
Rady Gminy Markowa

z dnia 28 marca 2008r.

w sprawie uchwalenia I zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Markowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 
1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 1 oraz art. 27 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmiana-
mi) 

Rada Gminy Markowa postanawia co następuje:
§ 1.

1. Uchwala się I zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Markowa uchwalone-
go uchwałą Nr XXI/131/2001 Rady Gminy Markowa z dnia 31 
stycznia 2001 r. w części dotyczącej miejscowości Markowa.

2.  Zmiana studium dotyczy treści wyróżnionych czerwoną 
czcionką w załączniku Nr 1 – tekście studium p.t. „Kierunki 
zagospodarowania i polityka przestrzenna” oraz terenów wyróż-
nionych w załączniku Nr 2 – graficznym, w sposób określony w 
oznaczeniach I zmiany studium.

§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Markowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

nej nadmierne obciążenie albo też niweczyłaby skutki udzielonej 
pomocy.

§ 7
Odpłatność za usługi wnoszona będzie przez osobę korzy-

stającą z usług opiekuńczych lub za pośrednictwem opiekuna do 
kasy  Urzędu Gminy w Markowej w rozliczeniach miesięcznych 
nie później niż do 15-go dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym zostały one wykonane.

§ 8
Usługi opiekuńcze mogą być świadczone w formie po-1. 

mocy sąsiedzkiej przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 
zlecenia.

Warunki umowy zlecenia oraz zakres pomocy jest usta-2. 
lana każdorazowo w zależności od sytuacji podopiecznego oraz 
możliwości zapewnienia mu niezbędnej pomocy.

§ 9
Traci moc Uchwała Nr XXIV/121/97 Rady Gminy w Mar-

kowej z dnia 10 marca 1997 roku w sprawie określenia szczegó-
łowych zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz pobierania 
odpłatności w tym zakresie.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązu-

jącą od 1 marca 2008 roku.

Prawo pierwokupu 
nieruchomości

Podstawowe uregulowanie instytucji prawa pierwokupu znaj-
duje się w przepisach art. 596-602 k.c., które określiły istotę tego 
prawa oraz treści i sposób jego wykonania. Prawo pierwokup jest 
to szczególne uprawnienie wynikające z umowy lub z przepisu 
ustawowego, polegające na przyznaniu określonemu podmiotowi 
pierwszeństwa w nabywaniu oznaczonej rzeczy w sytuacji, gdyby 
właściciel tej rzeczy dokonał jej sprzedaży.

 Z art. 596 k.c. wynika, że ze względu na źródło powstania 
prawa pierwokupu możemy wyróżnić: ustawowe prawo pierwo-
kupu – wynikające z treści określonego aktu prawego (przepisu 
szczegółowego) oraz umowne prawo pierwokupu – wynikające z 
czynności prawnej (umowa, testament).

 /źródło „Nieruchomości w Polsce” 
pod red. Władysława J. Brzeskiego/

Gabinet rehabilitacji 
w Markowej

W dniu 15 kwietnia br., po dwóch miesiącach wykonywanych 
prac modernizacyjnych w pomieszczeniach fizykoterapii firma 
CER-BUD Jerzego Czarnoty z Albigowej przekazała odnowione 
i wyremontowane gabinety. Cały koszt remontu został sfinanso-
wany ze środków Gminy Markowa i wyniósł łącznie z podatkiem 
VAT- 51 195,91 zł.

Zakres remontu obejmował: zbicie zmurszałych tynków, 
ułożenie płytek na ścianach i posadzkach, wykonanie 6 boksów 
(przegród) z płyt gipsowych, które będą służyć poszczególnym za-
biegom. W pomieszczeniu do ćwiczeń ułożono podłogę z paneli, 
na korytarzu znajduje się poczekalnia i przebieralnia. Zamonto-
wano również nowe drzwi. Wymieniono instalację elektryczną, 
wod-kan i c.o. wymieniając grzejniki na aluminiowe. Obecnie 
pomieszczenia związane z rehabilitacją wynoszą około 66 m² bez 
pomieszczenia socjalnego, które zostało zmodernizowane w roku 
ubiegłym. 

Słowa uznania należą się wykonawcy robót, który wykonał je 
dobrze i estetycznie.

/opr. K. W/

Przebudowa chodnika 
w Markowej

W dniu 26 maja br. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łańcucie 
odbędzie się przetarg nieograniczony na przebudowę chodnika w 
Markowej na odcinku od przystanku autobusowego k/Pawilonu 
Handlowego GS do drogi gminnej Dworskiej k/Domu Ludowego. 
Przebudowany chodnik połączy przebudowane odcinki chodnika 
w roku ubiegłym. Chodnik będzie wykonany z kostki brukowej 
typu Holand koloru szarego z jednym paskiem czerwonym. Przy 
budowie chodnika będzie również poszerzona jezdnia o 0,5 mb 
by mogły się swobodnie minąć dwa samochody ciężarowe. Będzie 
również wykonywana odcinkami kanalizacja drogowa i zjazdy 
do poszczególnych gospodarstw. Koszt przebudowy chodnika 
zostanie pokryty w 72 % przez Gminę Markowa, a tylko 28% 
przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie.

Mimo że jest to zadanie Zarządu Dróg Powiatowych Gmina 
na ten cel zabezpieczyła w budżecie kwotę 492 000 zł.  

/opr. K. W/

Z obrad Rady Gminy
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W dniu 28 marca 2008 r. Rada Gminy w Markowej przy-
jęła uchwałę nr XVI/95/08 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu elektrowni wiatrowych w Markowej. Uchwała ta 
była podjęta na wniosek firmy Energetyka Wiatrowa „Galicja”  
Spółka z o.o. 02-483 Warszawa, ul. Ryżowa 7g

Celem opracowania planu jest przygotowanie terenu dla stwo-
rzenia formalnej podstawy lokalizacji elektrowni wiatrowych 
wraz z określeniem zasięgu ich oddziaływania, powodującego 
ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym dla inwestycji 
nie związanych z elektrowniami wiatrowymi.

Przed podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu elektrowni wiatrowych w Markowej, Rada Gminy podjęła 
uchwałę o I zmianie studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Markowa w zakresie do-
puszczenia w terenach rolnych lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
w części dotyczącej miejscowości Markowa.

I zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy dotyczy określenia obszarów, na 
których możliwa jest lokalizacja elektrowni wiatrowych. W tym 
aspekcie dokonano analizy uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego gminy, zwłaszcza w aspekcie przyrodniczym, kra-
jobrazowym i gospodarczym. W wyniku analiz stwierdzono, że 
w Gminie Markowa istnieją warunki korzystne dla lokalizacji 
elektrowni wiatrowych. Liczne elektrownie wiatrowe istniały tu 
jeszcze w okresie historycznym.

W przypadku I zmiany studium gminy Markowa określa się 
obszary, na których można lokalizować elektrownie wiatrowe. Ta-
kie ustalenie stanowi o tym, że ewentualna lokalizacja elektrowni 
może dotyczyć jedynie tych, a nie innych obszarów gminy. 

Uściślenie miejsca lokalizacji elektrowni wiatrowych na kon-
kretnych działkach, może nastąpić tylko w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, sporządzanym stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. 
zmianami). W trybie sporządzania tego planu będzie wykonana 
prognoza oddziaływania na środowisko, która łącznie z projektem 
planu będzie poddana procedurze oceny oddziaływania na środo-
wisko. W tej prognozie będą wykonane niezbędne analizy i oceny, 
dotyczące środowiska przyrodniczego i wpływu ustaleń planu na 
to środowisko. 

Analiz w zakresie uwarunkowań środowiska przyrodnicze-
go dokonano na podstawie „Studium uwarunkowań przyrod-
niczych dla gminy Markowa” oraz na podstawie „Opracowania 
ekofizjograficznego podstawowego” wykonanego w sierpniu 2007 
r. na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy. W wyniku tych analiz 
nie stwierdzono występowania składników środowiska przyrod-
niczego, które eliminowałyby możliwość lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. Zmiana krajobrazu, którą niewątpliwie powoduje lo-
kalizacja elektrowni wiatrowych nie jest zmianą dyskwalifikującą 
walory krajobrazowe obszaru gminy.

Obszary, na których możliwa jest lokalizacja elektrowni wia-
trowych określono w taki sposób, aby elektrownie te nie powodo-

Energetyka wiatrowa
wały oddziaływania (w szczególności hałasu) na tereny zamiesz-
kałe, wskazane w studium pod rozwój osadnictwa i takie, które 
są potencjalnie korzystne dla rozwoju osadnictwa. Określone dla 
elektrowni obszary ze względu na swoją ekspozycję mają szczegól-
nie korzystne warunki wietrzne do wykorzystania dla energetyki 
odnawialnej. Rozwój energetyki wiatrowej przyczyni się nie tylko 
do poprawy warunków globalnych, ale także do rozwoju gospo-
darczego gminy poprzez wzrost jej dochodów. 

Procedurą sporządzania I zmiany studium były objęte  miej-
scowości Markowa, Husów i Tarnawka, jednak w odniesieniu do 
Husowa i Tarnawki tj. miejscowości  położonych w Hyżnieńsko-
Gwoźnickim Obszarze Chronionego Krajobrazu,  niezbędne było 
uzyskanie pozytywnego uzgodnienia Wojewody Podkarpackiego 
w zakresie przepisów wynikających z ustawy o ochronie przyrody. 
W związku z tym, że Wojewoda Podkarpacki odmówił pozytyw-
nego uzgodnienia projektu w odniesieniu do tych miejscowości, 

złożono zażalenie do Ministra Środowiska. Sprawa rozpatrze-
nia tego zażalenia od kilku miesięcy nie została przez Ministra 
Środowiska rozstrzygnięta mimo ponagleń, dlatego też I zmianę 
studium uchwalono wyłącznie w odniesieniu do miejscowości 
Markowa, do której procedura formalna sporządzania zmiany 
studium została w całości dopełniona. 

Projekt I zmiany studium był wyłożony do publicznego wglą-
du, a w trakcie wyłożenia zorganizowano publiczną dyskusję nad 
rozwiązaniami tego projektu. Do rozwiązań tych nie wniesiono 
żadnych uwag.

Na terenie Markowej firma Energetyka Wiatrowa „Ga-
licja” planuje lokalizację parku wiatrowego składającego się 
z 20 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 50 MW. Loka-
lizację poszczególnych elektrowni obrazuje poniższa grafika.  

Opracowanie: M. Michna

W dniu 27 grudnia 2007r Rada Ministrów przyjęła rozporzą-
dzenie wprowadzające zmiany w rozporządzeniu z dnia 26 kwiet-
nia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań 
Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa oraz sposobów 
ich realizacji ( Dz. U. Nr 77 poz. 514) polegające na: 

1) jednoznacznym określeniu, iż pomoc w zakresie finansowa-
nia lub dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodli-
wiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, 
kozy, świnie lub konie, prowadzonych przez zakłady przetwórcze 
oraz spalarnie zwłok padłych zwierząt jest udzielana producen-
tom rolnym, prowadzącym gospodarstwo rolne będące małym 
lub średnim przedsiębiorstwem.

2) określeniu jednostkowym cen netto za wykonanie usług w 
zakresie zbioru , transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt 
gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie , 
które w 2008r nie mogą przekroczyć w zakresie:

zbioru i transportu  -  kwoty:• 
-  106,29 zł – w przypadku sztuki dużej zwierząt gospodar-

skich z gatunku bydło lub konie lub sztuki małej zwierząt gospo-
darskich z gatunku bydło, owce, kozy lub konie;

-  95,03 zł – w przypadku sztuki małej zwierząt gospodarskich 
z gatunku świnie;

unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich – kwoty:
  -  162,93 zł – w przypadku sztuki dużej zwierząt gospodar-

skich z gatunku bydło lub konie,
  - 48,88 zł – w przypadku sztuki małej zwierząt gospodar-

skich z gatunku bydło,  owce, kozy, świnie lub konie, przy czym za 
sztukę dużą zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy 
lub konie uważa się:

-   każdą sztukę bydła mająca co najmniej 12 miesięcy życia,
-   każdą sztukę konia mającą co najmniej 12 miesięcy życia;
sztukę małą zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce 

kozy lub konie uważa się sztukę bydła lub konia poniżej 12 mie-
siąca życia oraz każda sztukę owcy lub kozy niezależnie od wie-
ku. Natomiast zwierzęta gospodarskie z gatunku świnie ustala się 
przy użyciu współczynnika;

-  1 szt mała  - świnia o masie powyżej 100 kg
 
W rozporządzeniu przyjęto, że pomoc dla producentów rol-

nych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, trans-

portu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z ga-
tunku bydło, owce kozy, świnie lub konie prowadzonych przez 
zakłady przetwórcze oraz spalarnie zwłok padłych zwierząt, bę-
dzie udzielana na podstawie umów zawartych przez Agencje Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   z tymi zakładami.

  Pomocą Agencji jest objęty obszar całego kraju.
  Agencja opłaca w 100% ponoszony przez producenta rolnego 

koszt zbioru, transportu i unieszkodliwiania bydła, które ukoń-
czyło 24 miesiąc życia, a w przypadku owiec, kóz zwierze które 
ukończyło 12 miesiąc życia.

Natomiast za unieszkodliwienie bydła poniżej 24 miesiąca 
życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni nieza-
leżnie od ich wieku Agencja dopłaca 75% tego kosztu.

Producent rolny powinien zapłacić przypadku bydła w 
wieku 12 do 24 miesiąca życia i koni powyżej 12 miesiąca ży-
cia – 43,58 zł, a przypadku pozostałych  zwierząt - 13,07 zł. 
     W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podat-
ku VAT, Agencja nie finansuje podatku VAT za wykonanie usługi 
w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt. 

B. Sz.

Nowe  zasady utylizacji
padłych  zwierząt gospodarskich
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(ciąg dalszy z numeru pierwszego)

Od 1 maja 2004 r. po nowelizacji ustawy z 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych wprowadzono nowy system 
świadczeń pieniężnych służących wsparciu rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej. Realizacja tych zadań została 
nałożona na Ośrodki Pomocy Społecznej, które w ten sposób re-
alizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynika-
jącej z ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(j.t. Dz.U. 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimen-
tacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 732 z 
późn. zm.).

GOPS w Markowej realizuje następujące zadania wynikające 
z w/w ustaw:

wypłata zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych 1 
zasiłków: 

- z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlo-

pu wychowawczego,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospraw-

nego,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem za-

mieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z za-
mieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba 
szkoły,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapew-
nieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do 
miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły.

2. wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka,

3. wypłata zasiłków pielęgnacyjnych,
4. wypłata zaliczki alimentacyjnej.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód 
na osobę nie przekracza 504,- zł lub 583,- zł netto w rodzinie 
z dzieckiem niepełnosprawnym. W przypadku gdy rodzina lub 
osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmu-
je się, że miesięczny dochód z jednego hektara przeliczeniowego 
wynosi za 2006 r. - 158,17 zł. 

Powyższe kryterium dochodowe to także podstawa ubiegania 
się o dodatki do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko poniżej 18 roku ży-
cia (a jeśli się uczy to do 21 roku życia). Uczący się lub studiujący 
niepełnosprawni pobierają zasiłek do 24 roku życia. 

Świadczenia wypłaca się zarówno rodzicom, jak i prawnym lub 
faktycznym opiekunom dziecka. O przyznanie zasiłku może zwró-
cić się także pełnoletnia osoba ucząca się. Zasiłek nie przysługuje 
dziecku, jeśli przebywa w rodzinie zastępczej lub w instytucji za-
pewniającej całodobowe utrzymanie, zawarło związek małżeński, 
jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. Prawo 
do zasiłku nie przysługuje również w przypadku gdy osobie samot-
nie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie ali-
mentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że rodzice lub 
jedno z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo 
o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców 
zostało oddalone lub sąd zobowiązała jednego z rodziców do pono-
szenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał 
drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego 
dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 września 2006 r. wyno-
si miesięcznie:

- 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukoń-

czenia 18 roku życia;
- 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł mie-

sięcznie i przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków 
wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej 
opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samo-
dzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełno-
sprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 
roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75 lat, a także przy-
sługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia 
legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukoń-
czenia 21 roku życia. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom rezygnującym z 
pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem 
niepełnosprawnym. Świadczenie wypłacane jest w kwocie 42,00 zł 
miesięcznie. Świadczenie to mogą otrzymywać osoby opiekujące się 
dziećmi do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością (orze-
czenie łącznie ze wskazaniami) lub starszymi niż 16-letnie dzieci z 
orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc państwa w postaci zaliczki alimentacyjnej adresowana 
jest do dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na 
podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezsku-
teczna, wychowywaną przez osobę samotną, a także osobę uczącą 
się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Zalicz-
ka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w 
rodzinie nie przekracza kwoty 583,00zł i przyznawana jest osobie 
uprawnionej do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 
roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole 
wyższej.

Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej
Osoby zainteresowane mogą pobrać i złożyć wniosek (np. o 

świadczenia rodzinne lub o zaliczkę alimentacyjną) w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Markowej. 

Wniosek należy udokumentować załączając m.in.:
kserokopia dowodu osobistego osoby uprawnionej,1. 
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument 2. 
urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub 3. 
znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w 
rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
zaświadczenie ze szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończy-4. 
ło 18 rok życia,
zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej 5. 
się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowa-
nym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy 
się w szkole wyższej,
zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów 6. 
uzyskanych przez członków rodziny w 2006 roku,
oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego do-7. 
chodu w 2006 roku, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się 
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne,
zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatni-8. 
czy o wielkości gospodarstwa rolnego,
dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną 9. 
wysokość utraconego dochodu,
dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyska-10. 
nego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka 
rodziny,
kopia wyroku sądowego orzekającego rozwód lub separację.11. 

W wyniku przemian możemy zauważyć, że coraz więcej 
zadań ustawodawca deleguje do Samorządów ,dlatego sytuacja 
mieszkańców , zwłaszcza ludzi którzy znajdują się w trudnej sy-
tuacji w dużym stopniu zależy od środków którymi dysponuje 
GOPS na realizację nałożonych zadań.

Głównym problemem klientów naszego Ośrodka jest w dal-
szym ciągu bezrobocie, które jest przyczyną powstawania ubó-
stwa. Wskazując bezrobocie należy szczególną uwagę zwrócić 
na bezrobocie długotrwałe, które prowadzi do dezaktualizacji 
doświadczeń i umiejętności zawodowych, a co z tym się wiąże 
– popadanie bezrobotnego w apatię i bierność. W ostateczności 
prowadzi to do tego ,że osoby te są częstymi klientami naszego 
Ośrodka. 

Reasumując, podkreślić należy,  że  mimo zmian i nowych 
zadań Ośrodek stara się sprostać oczekiwaniom i potrzebom na-
szych mieszkańców.

Cecylia Cwynar           

Każdego roku Ochotnicze Straże Po-
żarne angażują się w prace z młodzieżą. Jed-
ną z tych form jest Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. Eliminacje odbywają się na kil-
ku szczeblach. Najpierw jednostki organi-
zują eliminacje w swojej miejscowości we 
współpracy ze szkołami. Zwycięzcy zostają 
zakwalifikowani do poziomu gminnego, 
który jest przepustką na konkurs powiato-
wy.

W marcu w Urzędzie Gminy odbyły 
się eliminacje gminne. W grupie wiekowej 
szkoły podstawowej uczestniczyli: Piotr 
Szafran, Dawid Szylar, Tomasz Hawro, 
Wojciech Dziedzic, Damian Magoń, Da-
mian Strącel. W kategorii gimnazjum: 
Magdalena Wrona, Mateusz Nych, Kamil 
Kud, Bartłomiej Wojciechowski, Anna 
Kochmańska, Paweł Kud. Komisja kon-
kursowa pracowała w składzie: Zbigniew 
Kuźniar, Zofia Kielar, Andrzej Leniar, Jerzy 
Szylar, Zofia Lenar.

Młodzież w testach pisemnych i części 
ustnej konkursu odpowiadała na pytania 
z zakresu szeroko pojętej ochrony pożaro-
wej, elementów ratownictwa medycznego, 
podstaw taktyki prowadzenia działań ra-
towniczych i sprzętu używanego w OSP.

Turniej wiedzy pożarniczej
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W mapie archeologicznej Europy środkowej są regiony szcze-
gólne. Jednym z nich jest Polska południowo-wschodnia, a do-
kładniej obszary lessowe, które ciągną się na przedpolu Karpat od 
Krakowa, poprzez Rzeszów i Przemyśl, Ukrainę i dalej do środ-
kowej i wschodniej Azji. Wyjątkowe miejsce w tej strefie zajmuje 
otoczenie Łańcuta, w tym Markowa. Bardzo żyzne gleby lessowe 
działały jak ekologiczny magnes, od ponad 7 tysięcy lat przyciąga-
ły ludzi począwszy od pierwszych społeczności rolniczych, które 
na tym okresie zapoczątkowały okres zwany neolitem. 

Około 7200 lat temu przybyła w okolice Markowej i założyła 
tutaj swoje osady najstarsza ludność rolnicza, której pozostałości 
archeolodzy nazywają kulturą ceramiki wstęgowej rytej.

Ludy te zasiedliły ogromne obszary Europy od północnej 
Francji i dorzecza Renu na zachodzie po dorzecze Dniestru na 
wschodzie oraz Austrii i Węgier na południu po Kujawy na pół-
nocy. 

Ludność ta zamieszkiwała w dużych domach o długości do 
30 m. Kilka lub kilkanaście domów tworzyło osiedle. Ci pierwsi 
w środkowej i zachodniej Europie rolnicy zasiedlali tylko miejsca 
gdzie były najżyźniejsze gleby – najczęściej lessowe. Ludność ta 
osiągnęła wysoki, jak na tamte czasy poziom cywilizacyjny. Po-
nadto wszędzie charakteryzowała się podobnymi cechami: podob-
ne były osady, sposoby gospodarowania, organizacja społeczna. 
Była to swego rodzaju „pierwsza unia Europejska”, a poziom życia 
ludności na naszych terenach był dokładnie taki sam jak ludności 
tej kultury w każdym miejscu zasiedlonym przez tę ludność. 

Badania ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej dotyczą 
jednego z najważniejszych ludów w pradziejach Europy. W te pra-
ce wplatają się również prace podejmowane od kilkudziesięciu lat 
na Rzeszowszczyźnie. Zupełnie nowym ich etapem są multidy-

scyplinarne badania ekspedycji polskich i niemieckich (z uniwer-
sytetu w Getyndze) podjęte kilka lat temu na terenie Markowej. 
W tym roku będą one kontynuowane. 

Niewiele osób wie, że około 1,5 km na południe od Markowej 
rozciąga się wielka osada ludności wczesno neolitycznej. Odkrył 
ją dr hab. Wojciech Blajer z Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Kilka lat temu dr Thomas Saile z Georg-August-
Universitat w Getyndze przeprowadził tam badania geomagne-
tyczne. Ich efekty były spektakularne i zaskakujące. Natrafiono 
bowiem na ślady dobrze zachowanej osady. Badania geometryczne 
to dopiero wstępny etap prac.

W tym roku przyszedł czas na zweryfikowanie uzyskanych 
wówczas danych innymi metodami. W sierpniu planowane są ta-
kie prace. 

Przeprowadzą je naukowcy niemieccy z Getyngi i polscy z In-
stytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (prof. UR dr 
hab. Andrzej Pelisiak, mgr Maciej Dębiec ). Dzięki odkryciom 
archeologicznym Markowa jest już znana w naukowej Europie (dr 
Saile i dr hab. Blajer opublikowali wyniki wcześniejszych badań 
w renomowanym archeologicznym periodyku niemieckim). Wy-
niki tegorocznych badań również będą prezentowane na konfe-
rencjach w Polsce i poza jej granicami a po całkowitym opracowa-
niu zostaną opublikowane. 

Markowa jest miejscem szczególnym z wielu względów. Ar-
cheolodzy czują się tutaj jak u siebie w domu. Wielka w tym za-
sługa Pana Wójta oraz Mieszkańców Markowej. 

Jesteśmy im wdzięczni za zrozumienie o okazywaną pomoc.      

Andrzej Pelisiak 
Maciej Dębiec

Badania archeologiczne w Markowej 
(osada sprzed 7 tys. lat)

17 maja w Tarnawce Koło Gospodyń Wiejskich świętowa-
ło 60 rocznicę swojego powstania. Z tej okazji prezentujemy 
historię Koła opracowaną przez panią Renatę Tucką.

Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawce powstało w roku 1947. 
Organizatorką KGW była pani z Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Manasterzu, powiat Przeworsk oraz przedstawicielki Ligi Kobiet 
w Przeworsku. Wtedy przewodnicząca KGW w Tarnawce zorgani-
zowała kursy: gotowania, szycia, sporządzania sałatek itp. Organi-
zowane były zabawy. Za uzyskany dochód z zabawy były kupione 
duże białe chorągwie do kościoła w Tarnawce. Przy współpracy 
z nauczycielką panią Marią Łysiak członkinie organizowały jasełka 
wraz ze swoimi mężami.

W czasie kadencji Marii Krawiec członkinie organizowa-
ły przedstawienia. Wystawiono m.in. sztukę Aleksandra Fredry 
„Grube Ryby” oraz „Żywot św. Genowefy”. Organizowały również 
przedszkola dla dzieci na wsi.

1 stycznia 1955r. nastąpiło włączenie wsi 
Tarnawka do gromady Husów, powiat Łań-
cut (wyłączenie z powiatu Przeworsk i włą-
czenie do powiatu Łańcut).

W październiku 1964 roku otwarto li-
nie PKS z Łańcuta do Tarnawki. Z tej okazji 
KGW pod przewodnictwem Genowefy Tuc-
kiej brało czynny udział w przygotowaniu 
przyjęcia przedstawicieli władz, które odbyło 
się w leśniczówce. W tym też czasie kobiety 
uczestniczyły w czynie społecznym przy pra-
cach na drodze w Tarnawce. KGW wysyłało 
pieniądze na konto bankowe dla biednych 
dzieci w kraju. Zakupiono również materiał 
na ubranka dla dzieci w Korei, gdzie toczyła 
się wojna. Ubranka szyła Józefa Lichtarska. 

Oprócz kursów: gotowania, pieczenia 
i szycia były też organizowane 3-letnie kursy 
„Przysposobienia Rolniczego”. W tych latach 
prowadzono również zbiorowy odchów kurcząt (6-tygodni).

Latach 70-te rozpoczęłyśmy zakupem naczyń kuchennych. 
Z chwilą powstania gromad dla społeczności wiejskiej były orga-
nizowane „Białe niedziele” z udziałem  różnych specjalistów. Przy-
jeżdżali do nas stomatolodzy dermatolodzy, ginekolodzy, pediatrzy  
i nni lekarze, których wizyta była wielkim wydarzeniem a dzięki 
uprzejmości i zrozumieniu problemu przez  wieloletniego dyrekto-
ra naszej szkoły  Karola Cieślę mogli mieszkańcy skorzystać z ich 
porad i zapobiec być może swoim kłopotom zdrowotnym. Odby-
wały się też spotkania kobiet z władzami gminy i aktywem spo-
łecznym z okazji „Dnia Kobiet”. 

W drugiej połowie lat 70-tych organizowane były dwukrotnie 
dożynki gminne z udziałem KGW, OSP oraz ZMW w Tarnawce. 
Za swoją działalność Koło w Tarnawce w nagrodę otrzymało kra-

60 lat KGW w Tarnawce
jalnice do kapusty, która to służy kobietom do 
dzisiejszego dnia.

W latach 80-tych KGW  na czele z prze-
wodniczącą Zofią Sosnowiec sprowadzało 
obuwie, konfekcje, bieliznę osobistą oraz pod-
stawowe narzędzia rolnicze i rozprowadzało ją 
wśród mieszkańców wsi. Bardzo ważną sprawą 
jest przyjazd lekarza raz w tygodniu do ludzi 
chorych, starszych i dzieci.

Wyjazd delegacji kilkuosobowej do Zakła-
du Gazowniczego w Rzeszowie celem załatwie-
nia butli gazowych i pozwolenia na przywóz 
ich do wioski zakończył się sukcesem. 

W okresie letnim 1982 roku odbył się kon-
kurs ogródków kwiatowych.

W następnym roku po zorganizowanym 

konkursie „Więcej mleka dobrej jakości” wszystkie uczestniczki 
otrzymały nagrody ufundowane przez OSM w Łańcucie. W tym 
też roku został zakupiony magiel elektryczny.

Po wielu latach  10 października 1993 doczekaliśmy się jako 
wieś  uruchomienia instalacji gazociągowej co dla kobiet na wsi 
było wielkim dobrodziejstwem.

Przez cały okres, w którym jako ostatnia „niezgazyfikowana 
„wieś  w gminie Markowa zabiegaliśmy o wykonanie tej inwestycji, 
aktyw KGW brał  udział w  rozmowach, które przeprowadzane 
były  w Warszawie, Tarnowie i Rzeszowie i jak to mówią „gdize 
diabeł nie może ...”,  a jeszcze do tego jak dołączy nasz obecny 
sołtys Antoni  Bała  to: „ klękajcie narody”.

Z ważniejszych wydarzeń, w których  uczestniczyło aktywnie 
nasze koło były obchody 100-lecia naszej szkoły i nadanie jej im. 
Marii Konopnickiej. 

Gościem honorowym był  ks.bp Stefan Moskwa, który doko-
nanał aktu nadania szkole imienia i poświęcenia tablicy pamiątko-
wej ufundowanej przez mieszkańców wsi Tarnawka.Wydarzenie to 
miało miejsce w roku  1995.

W latach  1997-1999  nasze koło było współorganizatorem  
(OSP, Komitet RodzicielskiI) Festynów  Rodzinnych, z których 
dochód był przeznaczony na remont naszej szkoły.

W  2002 roku nasza wieś otrzymała do użytku nowy budynek: 
klub.

Otwarcie i przyjęcie gości, którzy przyczynili się do jego po-
wstania to też praca naszych kobiet. 

Od 2003 roku po objęciu przewodnictwa naszego koła przez 
Marię Pikuła  doczekaliśmy się przeprowadzki z maglem i maga-
zynem z naczyniami  do  nowego  pomieszczenia  w budynku  na-
szego Klubu.

Rok 2004 to wielkie wydarzenie w naszej historii- zorganizo-
wałyśmy Powiatowy Dzien Matki .Nasze przedszkolaki  i dzieci 
z klas młodszych pod opieką pań: Janiny Kisała,Ewy Bilińskiej  
i Krystyny Hundz-Bembenik  przygotowały piękny występ. Po 
zakończeniu części oficjalnej i artystycznej panie z kół gospodyń, 
które zaszczyciły  nas swoją obecnością  wzięły udział w zabawach 
konkursach i quizach przygotowanych i przeprowadzonych przez  
kierownika  naszego klubu pana  Ryszarda Pikułę.

 
W 2006 roku odbyło się w naszej Tarnawce poświęcenie  

i oddanie do użytku nowego boiska sportowego. Nasze koleżan-
ki  przygotowywały poczęstunek dla uczestników  całej imprezy. 
Trochę nie dopisała nam pogoda i impreza wyszła  skromniejsza 
niż zwykle. 

Nasze koło uczestniczy aktywnie w cyklicznych imprezach or-
ganizowanych przez Gminną Radę Kobiet  w Łańcucie. 

Zagroda Muzeum 
Towarzystwa Przyjaciół Markowej

jest otwarta dla zwiedzających 
od 1 kwietnia do 30 listopada

- od wtorku do piątku 
w godz. 8:00 do 15:00

- w sobotę 
od godz. 10:00 do 16:00

- w niedzielę 
od godz. 13:00 do 18:00

- w poniedziałki muzeum jest nieczynne

Ceny biletów:
Normalne: 4 zł, Ulgowe: 3 zł

Kontakt:
0 17 22 65 346 – CKGM

0 603 386 102 – Zagroda Muzeum
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Ks. Leja Stanisław, urodzony 29.10.1947 w Grodzisku Dolnym 
Proboszcz Parafii pw. św. Doroty w Markowej w latach 1993 – 2008 

zmarł 10 kwietnia 2008r. w Grodzisku Dolnym, 
 pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii dnia 13 kwietnia 2008 r.

Ś.P. Ks. Prałat 
STANISŁAW LEJA

(29.10.1947 – 10.04.2008)

Pomagał bez rozgłosu, ale nie ukrywał tego, 
że kontynuuje dzieło swojego wujka słynne-
go profesora matematyki Franciszka Leji. 
Ksiądz Proboszcz Stanisław Leja na stałe za-
pisze się jednak w pamięci potomnych jako 
inicjator procesu beatyfikacyjnego markow-
skiej Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów – 
męczenników II wojny światowej, którzy 
ratując prześladowanych Żydów oddali 
w ofierze własne życie. O tej rodzinie do-
wiedział się już w pierwszym roku swojego 
pasterzowania w Markowej kiedy to wy-
szła drukiem pierwsza większa publikacja 
„Z dziejów wsi Markowa”. Zachwycił się postawą Rodziny 
Ulmów, która Boże prawo miłości Boga i bliźniego postawiła 
ponad ryzyko śmierci, którą niestety przyszło im ponieść. Star-
sze pokolenie Markowian o tej tragedii pamiętało, inni słuchając 
wspomnień rodziców czy dziadków, bardzo współczuli, żałowali, 
że niewinnych rodaków spotkał taki los. Gdyby jednak nie Ksiądz 
Leja czas chyba zatarłby te ślady. Wiele trudu, na pewno też i mo-
dlitwy włożył Ks. Stanisław aby dokonać dzieła ukazania Ulmów 
jako największych bohaterów, którzy nie walką i nienawiścią wro-
ga, a miłością i męczeństwem za bliźnich osiągnęli swój heroizm. 
Fakt o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego w 2003 r. i to, że nasi 
rodacy uzyskali miano Sług Bożych ostatecznie przekonał wszyst-
kich. A potem od 2004 r. od 60. rocznicy tragedii, co roku uroczy-
ście i w różnym wymiarze z coraz nowymi inicjatywami upamięt-
nia się i promuje się dobro i miłość jaką cechowała Rodzina Józefa 
i Wiktorii. Z udziałem JE Ks.ABpa Józefa Michalika - Przewodni-
czącego Konferencji Episkopatu Polski odbyło się poświęcenie po-
mnika, nadanie imion szkołom, poświęcenie tablic i sztandarów 

Requiem aeternam dona eis Domi-

Ks. Prałat STANISŁAW LEJA syn Józefa i Weroniki urodził 
się 29 października 1947 r. w Grodzisku Dolnym. Był najstarszym 
z trojga rodzeństwa. W wieku 12 lat przeżył śmierć młodszej sio-
stry Marysi. Po ukończeniu 7-mio klasowej Szkoły Podstawowej 
i zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Leżajsku idąc 
za głosem powołania do służby Bożej podjął decyzję o wstąpieniu 
do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Studia filo-
zoficzno - teologiczne rozpoczął 18 września 1965 r. Jego decyzję, 
jak sam wspominał, próbowali zmienić agenci ówczesnego urzędu 
bezpieczeństwa oferując w zamian „załatwienie” innego kierun-
ku studiów i szybki awans społeczny. Te prowokacyjne działania 
utwierdziły młodego absolwenta liceum w przekonaniu, że wybrał 
drogę trudną, ale słuszną i nie myśli z niej wracać. Podobną „szkołą 
życia” dla młodego kleryka był dwuletni okres odbywania zasad-
niczej służby wojskowej (1966-1968) w Bartoszycach. Był w jednej 
kompanii z przyszłym księdzem Jerzym Popiełuszko, biskupem 
Edwardem Białogłowskim i oczywiście wieloma innymi kolegami 
z tego rocznika. Dzięki Bożej łasce, modlitwie, wsparciu rodziców 
i jedności ze swoim biskupem nie dał się sprowokować ateistom. 
Faktycznie przeżycia wojskowe, różne pozbawione sensu sytuacje, 
o których często opowiadał wbrew oczekiwaniom nie osłabiły, ale 
umocniły Jego wiarę. Po powrocie z wojska kontynuował i ukoń-
czył rozpoczęte studia teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał 
17 czerwca 1972 r. z rąk Ks. Bpa Bolesława Taborskiego w Sanktu-
arium Maryjnym u Ojców Bernardynów w Leżajsku. Na obrazku 
prymicyjnym prosił Pana Jezusa aby dał mu siły iść za Nim do koń-
ca. I tak się stało – dziś widzimy jak pięknie wypełnił swą misję. 
Placówki wikariuszowskie Ks. Stanisława Leji to: Łąka w la-
tach 1972-1974, Trzciana 1974-1976, Czarna k. Ustrzyk 
1976 -1978, Lesko 1978 -1980 i Radymno 1980-1981. 
Od 1981 przydzielone mu zostało probostwo w Lutowiskach. 
Jako proboszcz tej rozległej parafii, mimo różnych trudności 
bardzo aktywnie zaangażował się w ewangelizację rejonu biesz-
czadzkiego i budowę nowych kościołów. Za szczególne zasługi 
na wniosek Ordynariusza Diecezji Przemyskiej Ks. Abpa Igna-
cego Tokarczuka Ks. Stanisław Leja 17 listopada 1991 r. otrzy-
mał papieski tytuł prałata – kapelana Jego Świątobliwości.  

21 sierpnia 1993 r. Ks. Abp Józef 
Michalik mianował Ks. Stani-

sława Leję proboszczem Pa-
rafii pw. św. Doroty w Mar-
kowej. Duszpasterstwo 
w Markowej nowy Ksiądz 
Proboszcz przejął od Księ-
dza Kanonika Wincente-
go Krasa (†18.07.2007), 
który w tamtym czasie 
w 77. roku życia prze-
szedł na emeryturę.  
Z woli Bożej ostatnia, 
markowska stacja posługi 
kapłańskiej Księdza Prała-
ta trwała 14 lat 7 m-cy i 20 
dni. Dzień odejścia ŚP. Ks. 
Stanisława do Domu Ojca 
- 10 kwietnia 2008 r. - to 

dzień 3 rocznicy pogrzebu 
niezapomnianego Ojca 
świętego Jana Pawła II.  
W wierze i nadziei ży-
cia wiecznego, po do-

świadczeniu cierpienia, 
które nasz Ksiądz Pro-

boszcz złączył z cierpieniem 
Jezusa - umierał otoczony 

miłością Brata Tadeusza i Jego 
Rodziny, umierał jako pasterz 
bardzo zjednoczonej w modli-
twie w Jego intencji markow-
skiej parafii i wielu przyjaciół. 
Wybrana przez Radę Gminy 
Markowa Kapituła przydzie-
lając na wniosek Akcji Kato-
lickiej Księdzu Prałatowi Sta-

nisławowi Leja w dniu 9 marca br. tytuł „Markowianina Roku 
2008” wraz z statuetką Sług Bożych Rodziny Ulmów potwierdzi-
ła, że Markowianie dostrzegli i docenili jak bardzo pięknie wpi-
sał się w karty historii parafii i całej naszej markowskiej ziemi.  
Ksiądz Proboszcz jako gorliwy kapłan był przede wszystkim dla 
nas parafian na wzór swojego Mistrza Jezusa - dobrym pasterzem. 
Był przewodnikiem powierzonej mu Chrystusowej owczarni, 
głosicielem Ewangelii, szafarzem sakramentów świętych, na-
uczycielem prawdy, stróżem praw Bożych w sercach i umysłach 
swych wiernych, cierpliwym i dobrym spowiednikiem. Przez wie-
le lat katechizując z wielką troską przygotowywał dzieci klas II 
do godnego przeżycia I spowiedzi i Komunii św. Był asystentem 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, moderatorem Kręgów 
Rodzin Domowego Kościoła. Dwukrotnie organizował Mi-
sje święte, rekolekcje ewangelizacyjne, a każdego roku mieliśmy 
możliwość uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych prowa-
dzonych przez znakomitych duchowych przewodników. Obcho-
dzone odpusty parafialne, na które Ksiądz Proboszcz zapraszał 
m.in. Ks.Abpa Seniora I.Tokarczuka, czy Ks. Abpa E.Nowaka 
z Rzymu były niejednokrotnie duchową ucztą i doświadczeniem 
łączności z najwyższym dostojnikiem Kościoła jakim jest Papież. 
Jako przewodnik pielgrzymek parafialnych Ksiądz Prałat organi-
zował wyjazdy na spotkania z Janem Pawłem II do Krosna i Sando-
mierza, 13 razy wyjeżdżał na Jasną Górę i Łagiewnik, w większo-
ści jako duszpasterz nauczycieli i wychowawców. Pielgrzymował 
do sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, na dożynki 
diecezjalne do Przemyśla i Jarosławia, do Tarnowca, Dębowca, 
Lichenia, Kałkowa, Gidli, Porąbki Uszewskiej. Poza tym z różny-
mi grupami parafian wyjeżdżał w Bieszczady, gdzie znał każdy 
skrawek ziemi i do których zawsze tęsknił. Jego jubileuszowe piel-
grzymki kapłańskie do Rzymu i Ziemi świętej, z których przywo-
ził wiele wspomnień i pamiątek były też ważne dla całej parafii. 
Ksiądz Proboszcz dał się poznać jako wspaniały człowiek, mający 
dla wszystkich uśmiech, dobre słowo, wyciągniętą lub podniesio-
ną w geście powitania dłoń, człowiek z „wyobraźnią miłosierdzia”, 
wrażliwy na ludzką biedę, na potrzeby duchowe i materialne. Po-
magał rodzinom a zwłaszcza uzdolnionej lecz biednej młodzieży. 
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szkół, innym razem 
prezentacja publikacji 
książkowej i zrealizo-
wanego filmu, wieczór 
wspomnień z udzia-
łem Ks. Prałata Józefa 
Bara. Tysiące rozdanych 
przez Księdza obrazków, 
modlitwy i świadec-
twa o wstawiennictwie 
u Boga w różnych spra-
wach Rodziny Ulmów, 
doniesienia radiowe, od-
cinki prasowe zawsze spra-
wiały zmarłemu Księdzu 

wielką radość.

Ważne, że nasz Ksiądz Proboszcz wydobył to co najpiękniej-
sze, a odchodząc mimo, że nie doczekał samej beatyfikacji miał 
poczucie, że misja odkrycia na nowo Rodziny Ulmów była dla 
niego Bożym zadaniem, które miał wypełnić.

Nie sposób pominąć i nie zauważyć tego co ze strony Księdza 
Proboszcza Stanisława Leji jako wzorowego gospodarza dbającego 
o piękno powierzonej mu świątyni zawdzięcza cała parafia. Do 
najważniejszych oprócz ostatniego marmurowego wystroju pre-
zbiterium i pięknego ołtarza soborowego należy zaliczyć:

konserwację bezcennego ołtarza głównego, ambony, obra-•	
zów Matki Bożej Pani Markowskiej, Przemienienia Pańskie-
go i kilku najstarszych feretronów,
odnowienie i zakup nowych sprzętów liturgicznych, wypo-•	
sażenie zakrystii,

piękne drzwi wejściowe do kościoła i wymianę całej •	
stolarki, nowe ławki do nawy głównej, wymianę okien na 
plebanii,

remont i malowanie dachu kościoła i plebanii, odnowie-•	
nie kapliczki koło kościoła,

wymianę instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej, •	
oświetlenie wokół kościoła,

ogrzewanie kościoła,•	
kostka brukowa, poszerzenie drogi od strony wschod-•	

niej, parkingi, drogę na cmentarz, iglaki i krzewy ozdob-
ne, 

prace na cmentarzu: nowy metalowy krzyż, likwidację •	
starych drzew, piękną aleję obsadzoną tujami i nagrobek 
ŚP. Ks. Wincentego Krasa,

remont i malowanie w domu parafialnym.•	

Trzeba jeszcze dodać, że Ks. Leja był głównym inicjato-
rem i fundatorem biblioteki parafialnej, która liczy ok.4000 
woluminów. Umiał przekonać parafian, zaangażować Radę 
Parafialną a niejednokrotnie zaprosić Samorząd Gminy do 
współpracy w realizacji niektórych przedsięwzięć. Nie moż-
na tu też nie wspomnieć o bracie Księdza Panu Tadeuszu, 
który zawsze gdy zachodziła potrzeba śpieszył z pomocą. 
Tę, nie do końca wyczerpującą, próbą ukazania wiel-
kiego dobra jakim parafian Markowej obdarzył Bóg 
przez osobę ŚP. Czcigodnego Księdza Prałata Stani-
sława Leję pragnę zakończyć słowami Pana Jezusa skie-
rowanymi do Rozalii Celakówny: „ Cierpienie jest tak 
wielką łaską, że nikt z ludzi tego nie pojmie dostatecz-
nie, większą niż dar czynienia cudów, bo przez cierpie-
nie dusza Mi oddaje, co ma najdroższego – swą wolę” 
i słowami Papieża Jana Pawła II, które nasz zmarły ka-
płan potwierdzał ciągle swoim życiem: „Czas ofiarowany 
Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale ra-
czej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki 
charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu.” 
Prosząc o dar modlitwy za ŚP Ks.Prałata Stanisława za-
praszam wszystkich do dalszych wspomnień, które będą 
naszym wzajemnym ubogaceniem.

Czesława Balawejder 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Markowej

Nominowani do tytułu 
Kandydaturę Edwarda Szpytmy do tytułu Markowianin 

Roku zgłosiło Towarzystwo Przyjaciół Markowej. W uzasad-
nieniu wyliczone zostały zasługi dla Markowej.

Edward Szpytma od 1979 r. tj. od roku powstania Stowa-
rzyszenia czynnie zaangażował się w działalność Towarzystwa 
Przyjaciół Markowej. Od 15 lat jest członkiem Zarządu i wi-
ceprezesem. Od początku dał się poznać jako osoba twórcza, 
wykazująca wiele inicjatyw, odpowiedzialna głównie za remon-
ty i rozbudowę muzeum. To on był pomysłodawcą i realiza-
torem przeniesienia budynku starej szkoły na teren skansenu. 
Jako „złota rączka” od początku do zakończenia tej budowy 
pracował i nadzorował adaptację budynku do celów obsługi 
wycieczek. Jemu także Towarzystwo zawdzięcza budowę i wy-
posażenie kuźni. Wiele czasu poświęca na remont i konserwację 
eksponatów. Bezinteresownie w swoim warsztacie stolarskim 
wykonał podłogę do tańca wraz z wozem, na którym może być 
przewożona. Jest przewodnikiem po Skansenie-Muzeum i ni-
gdy nie liczy czasu poświęconego, by ten skrawek historii od 
zapomnienia i zachować dla potomnych.

Nominowany jest konstruktorem wielu maszyn, które uła-
twiły i ułatwiają pracę. Kiedy w latach 60-tych ubiegłego wieku 
rozpoczęto produkcję cegły, Edward Szpytman skonstruował 
trzy maszyny do jej robienia. Za mają odpłatnością wypo-
życzał je mieszkańcom Markowej 
i okolicznych wsi. Cegłę produko-
wał i również wypalał we własnym 
piecu. Na swoim koncie ma także 
konstrukcje takich maszyn jak: cią-
gnika z silnikiem „S”, bukownika 
do czyszczenia traw, wieloczynno-
ściowej maszyny do obróbki drew-
na, wartej opatentowania, maszy-
ny do cięcia na opał gałęzi, prasy 
do wyciskania soku.

Z jego narzędzi i maszyn 
korzystają także sąsiedzi. Wielu 
z nich Jemu zleca wykonanie na-
praw. Robót ślusarsko-spawalni-
czych i obróbki drewna. Nigdy 
nie odmawia i zazwyczaj robi to 
bezinteresownie. 

Markowianin Roku 2008

Kandydaturę Antoniego Cyrana do tytułu Markowianin 
Roku zgłosił Amatorski Zespół Teatralny w Markowej. W uza-
sadnieniu czytamy:

Osoba Antoniego Cyrana znana jest w środowisku Markow-
skim bardzo dobrze, w szczególności w środowisku działaczy 
społeczno-kulturalnych. Od kilkudziesięciu lat jego poezja jest 
obecna na każdej większej uroczystości świeckiej i religijnej.

Pierwsze wiersze zaczął pisać zaraz po wojnie, kiedy prze-
bywał w Pszczynie w „Służbie Polsce” tzw. Junakach. Były one 
pisane do gazetek ściennych. Od 1947 roku jako członek koła 
Młodzieży Wiejskiej „Wici” prowadził społecznie bibliotekę wi-
ciową, która w późniejszym okresie została przekształcona w bi-
bliotekę gromadzko-publiczną. Równocześnie opiekował się bi-
blioteką teatralną – do 1978 roku. Przez wiele lat pełnił funkcję 
gospodarza Domu Ludowego. Zajmował się również przygoto-
waniami do odgrywanych przez zespól sztuk teatralnych. Przy-
gotowywał młodzież chętną do pracy w teatrze tworząc Kółko 
teatralne, gdzie uczył ich interpretacji teksów, podstawowych 
zasad poruszania się po scenie i wielu innych tajników wiedzy 
związanej z teatrem.

Pierwszy raz zagrał na markowskiej scenie w 1947 roku 
w sztuce L Kruczkowskiego „Niemcy”. Od tej pory regularnie 
grywał we wszystkich przedstawieniach wystawianych przez teatr 
(około 30 sztuk teatralnych) aż do 1966 r. Przez cały okres swej 
pracy zawodowej w Spółdzielni Wielobranżowej przepisywał na 
maszynie teksty sztuk dla zespołu teatralnego. Poza działalno-

ścią teatralną przez całe swoje życie pisze 
wiersze. 

Tak jak wiersze innego Markowiani-
na - Mieczysława Flejszara, utwory A. Cyrana 
opiewają piękno ziemi ojczystej, jej przyrody, 
umiłowanie swej ojczyzny i pracy na niej.
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Ludność Gminy Markowa 

w 200 7 r. – statystyka 
W roku 2007 w Gminie Markowa urodziło się w sumie 73 dzieci , w rozbiciu na poszczególne miejscowości wygląda to następująco:

Markowa Husów Tarnawka Razem
46 22 5 73

 
W tym samym roku 2007 w naszej Gminie zmarło 67 osób  , z czego w samej Markowej 41. 

Markowa Husów Tarnawka Razem

41 20 6 67

Migracja ludzi przedstawiała się natomiast w sposób zaprezentowany poniżej: 

Markowa Husów Tarnawka Razem
Zameldowania 52 20 6 78
Wymeldowania 49 24 3 76

         Patrząc na powyższą statystykę nasuwa się refleksja , że nasza Gmina ma /nieznacznie/  ale dodatni przyrost demograficzny . 
W porównaniu z rokiem 2006 wygląda to następująco : 

Markowa Husów Tarnawka Razem
2006 4205 1979 494 6678
2007 4213 1977 496 6686

Święto teatru 
„Teatr z ducha muzyki” – to myśl przewodnia II Święta Te-

atru Powiatu Łańcuckiego organizowanego przez Panią Anetę 
Adamską z Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie w ramach 
obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru.

W dniu 5 kwietnia br. na deskach łańcuckiej sceny zapre-
zentowały się zespoły teatralne z Soniny, Czarnej, Białobrzegów, 
Łańcuta i Markowej. Amatorski Zespół Teatralny z Markowej 
reprezentowała jego Młodzieżowa Grupa Teatralna „Olśnienie”. 
       Zaprezentowano jednoaktówkę Moniki Kosińskiej pt. „Zagu-
bione owoce” w reżyserii Haliny Cwynar. Wystąpili: Magdalena 
Homa, Małgorzata Olbrycht, Anna Wrona, Magdalena i Monika 
Szpylma, Rafał Flejszar, Tomasz Bar oraz Anna Uryniak i Anna Ląc. 
      Młodzi aktorzy wcielili się w postacie swoich rówieśników, 
których pogmatwane losy zgromadziły we wspólnym mieszkaniu. 
Spotkanie i rozmowa z niespodziewanym gościem w dniu wigilij-
nym sprawiły, że każdy z nich postanowił zmienić swoje życie na 
lepsze. Zespoły z Soniny, Czarnej i Białobrzegów pokazały frag-
menty widowisk obrzędowych a Teatr „Przedmieście” z Łańcuta 
fragment sztuki „Niebo”. Wystąpił również kabaret „Wkręt” z no-
wym programem morskim.

Po zakończeniu prezentacji zespoły otrzymały z rąk Starosty 
Powiatu Łańcuckiego Pana Adama Krzysztonia i Dyrektora MDK 
Pana Marka Krauza piękne statuetki w kształcie harfy i pamiątko-
we dyplomy. Wspólne biesiadowanie wszystkich zespołów zakoń-
czyło to miłe spotkanie.

Halina Cwynar

W dniu 30 marca 2008 r. o godzinie 16:00 w sali Domu Ludowego markowska Orkiestra Dęta pieśnią „Wesoły nam dziś 
dzień nastał” rozpoczęła tradycyjnie już organizowane przez Centrum Kultury „Święcone jajko”. Mieszkańcy Markowej 
spotkali się, by wspólnie podzielić się święconym jajkiem, złożyć sobie życzenia i zobaczyć przygotowany program świąteczny.

W nawiązaniu do obchodzonej 24 marca 64 rocznicy śmierci Sług Bożych Rodziny Ulmów, zobaczyliśmy program słowno-
muzyczny przygotowany przez Panią Annę Kątnik w wykonaniu młodzieży szkolnej „Ratując życie innych złożyli w ofierze swoje”. 
Program świąteczny „Oto Jestem” przedstawiony przez młodzieżową grupę Amatorskiego Zespołu Teatralnego pod opieką Haliny 
Cwynar oraz scholę parafialną prowadzoną przez SS Agatę Noskowicz zaprosił zebranych do refleksji nad tajemnicą największych z świąt 
– Świąt Wielkanocnych. Przybyli na spotkanie księża katecheci poświęcili przygotowane jajka – symbol nowego życia i złożyli wszystkim 
życzenia świąteczne. Zebrani podzielili się „święconką” przy melodiach pieśni wielkanocnych granych przez orkiestrę.

Ostatnim punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Centrum Kultury i Towarzystwo Przyjaciół 
Markowej „Najładniejsza pisanka Wielkanoc 2008”. Dyrektor Centrum Kultury Jan Kilian odczytał protokół komisji konkursowej i 
rozdał laureatom nagrody i dyplomy.

Święcone jajko Nagrody książkowe otrzymali:

W kategorii pisanek tradycyjnych: 
kategoria wiekowa kl. od I – IV 
I miejsce Agnieszka Puć kl. III b Szkoła Podstawowa 

w Markowej
II miejsce Kacper Kud kl. IIb Szkoła Podstawowa 

w Markowej
III miejsce Dawid Podolec kl III Szkoła Podstawowa 

w Husowie 
II kategoria wiekowa kl. V i VI 
I miejsce Anna Kud kl. Vb Szkoła Podstawowa w Markowej 

II miejsce Aneta Puć kl V b Szkoła Podstawowa w Markowej  

W kategorii pisanek współczesnych: 
kategoria wiekowa kl. I - IV 
I miejsce Szymon Smoliński kl. II Szkoła Podstawowa 

w Tarnawce
II miejsce Wioletta Magryś kl. IV b Szkoła Podstawowa 

w Markowej
II miejsce Piotr Harmuszkiewicz kl II a Szkoła Podstawowa 

w Husowie
III miejsce Grzegorz Sas kl IIb Szkoła Podstawowa 

w Markowej 
II kategoria wiekowa klasy V i VI 
I miejsce Paulina Wąs kl. V Szkoła Podstawowa w Husowie
II misjce Agata Kud kl. VI b Szkoła Podstawowa 

w Markowej
II miejsce Agnieszka Kud kl. Vb Szkoła Podstawowa 

w Markowej
III miejsce Michał Bącal kl. Va Szkoła Podstawowa 

w Markowej

Ogółem w konkursie wzięło udział 39 uczestników. Wszystkie 
pracy były pokazane na wystawie w sali Domu Ludowego gdzie 
odbywało się wyżej opisane spotkanie.

Halina Cwynar

Tegoroczny tydzień bibliotek obchodzony był pod hasłem 
„Biblioteka miejscem spotkań”. Odzwierciedleniem tego było 
spotkanie z pisarką Ewą Nowak, jakie odbyło się 8 maja w bibliotece 
w Markowej. Zostało ono zorganizowane przez Centrum Kultury 
Gminy Markowa przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Łańcucie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie gimnazjum w 
Markowej wraz z paniami polonistkami, pracownicy bibliotek i 
ośrodków kultury. 

Pani Ewa Nowak okazała się osobą, która potrafi zjednać sobie 
słuchaczy. Wszyscy z zainteresowanych słuchali historii powstania 
jej powieści, dowiedzieli się skąd autorka czerpie pomysły. Wspólnie 
stworzyli także zupełnie nową postać – Klaudię – wielbicielkę 
pająków i siatkówki. Spotkanie z pewnością pozostanie w pamięci 
miłośników twórczości Ewy Nowak a być może zaowocuje czyjąś 
próbą pisarską.

Iwona Nosek

Spotkanie z pisarką Ewą Nowak
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Centrum Kultury Gminy Markowa
Starostwo Powiatowe w Łańcucie

zapraszają na

VIII Przegląd

Orkiestr Dętych
Powiatu Łańcuckiego

który odbędzie się 
8 czerwca o godzinie 15:00

na estradzie przy Centrum Kultury 
w Markowej

Od stycznia 2008 roku w Szkole Podstawowej im. Sług Bo-
żych Rodziny Ulmów w Markowej działa Internetowe Centrum 
Informacji Multimedialnej (ICIM). Powstało ono na wniosek 
przedstawiony przez Dyrektora szkoły Pana Marka Węglarskiego, 
dzięki realizacji kolejnej edycji projektu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 
w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych”. W ramach tego pro-
jektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny nasza 
biblioteka została wyposażona w cztery nowoczesne stanowiska 
komputerowe dla czytelników, sieciowe urządzenie wielofunk-

cyjne (drukarka, skaner, kopiarka) oraz oprogramowanie multi-
medialne, w skład którego wchodzą: Powszechna Encyklopedia 
PWN; Atlas Świata; Słowniki: języka polskiego, wyrazów obcych, 
ortograficzny, poprawnej polszczyzny. Do dyspozycji użytkowni-

Zespół Śpiewaczy 
w Warszawie 

W dniach 15 i 16 marca, zespół śpiewaczy z Markowej 
miał okazję wystąpić w premierze oratorium Quem Quaeri-
tis – Misterium Drogi Krzyżowej. Prawykonanie spektaklu 
odbyło się w 2006 r. na Rynku Głównym w Krakowie podczas 
III Festiwalu Misteria Paschalia, w którym również braliśmy 
udział. 

Organizatorem tego pięknego, religijnego wydarzenia byli: 
Zarząd i Rada dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Urząd Mar-
szałkowski woj. Mazowieckiego, Parafia p.w. św. Antoniego Ma-
rii Zaccarii Ojców Barnabitów w Warszawie oraz stowarzyszenie 
Muzyka Bez Granic i Art Zone – strefa sztuki. 

Dla naszego zespołu, było to bardzo piękne przeżycie, po-
mimo wielogodzinnych prób przygotowawczych przed samym 
koncertem w kościele na Sadybie. Dodatkową ekompensatą za 
poniesiony trud związany z wyjazdem była możliwość zwiedzenia 
Warszawskiej Starówki. 

Jan Kilian

Biblioteka szkolna w Markowej 
oknem na świat

ków zainstalowany został system operacyjny Microsoft Vista oraz 
zintegrowany pakiet biurowy Microsoft Office 2007. 

ICIM to nowoczesny warsztat pracy współczesnego ucznia 
i nauczyciela. Dzięki niemu nasi uczniowie mają dostęp do źródeł 
informacji we wszystkich możliwych formach: książki, czasopi-
sma, informacje zapisane na nośnikach CD, DVD oraz dostępne 
w Internecie. Wyniki poszukiwań użytkownicy mogą bezpośred-
nio drukować, kopiować, skanować, zapisywać na nośnikach. 
Opracowany został regulamin ICIM, który znajduje się bibliotece 
oraz na stronie Internetowej szkoły www.eduapple.pl/spmarkowa. 

Określa on zasady korzystania z tego źródła wiedzy i in-
formacji. Każdy użytkownik ma obowiązek wpisania się 
do „Zeszytu odwiedzin”, w którym podaje: imię, nazwi-
sko, klas, temat i godzinę. Umożliwia to kontrolowanie 
poczynań uczniów.

Na wszystkich stanowiskach komputerowych został 
zainstalowany program Cenzor, który zabezpiecza przed 
wyświetleniem stron zawierających treści niepożądane. 
Dzięki temu użytkownicy nie natrafią na niebezpieczne 
treści. ICIM jest dostępne od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 14:00. Od samego początku 
zainteresowanie uczniów ICIM było bardzo duże i cią-
gle wzrasta. Wyszukują oni informacje potrzebne im 
na zajęcia lekcyjne, uzupełniają swoją wiedzę z różnych 
przedmiotów, przygotowują się do konkursów, pogłębiają 
i poszerzają swoje zainteresowania.

ICIM to szansa na szybkie dotarcie do potrzebnych 
materiałów, przyczynia się do wyrównania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży. Zapraszam do spokojnego i rozważnego korzy-
stania z zasobów ICIM.

Marta Bącal 

Towarzystwo 
Przyjaciół Markowej
Gdy nadchodzi wiosna ożywa nie tylko przyroda. Także czło-

wiek czuje przypływ ożywczej energii i zaczyna działać, co nie 
oznacza, że wcześniej, zgnuśniały, chciał tylko przeczekać zimowy 
czas. Z nadejściem wiosny także Towarzystwo Przyjaciół Marko-
wej „zamyka” poprzedni rok zebraniem sprawozdawczym. W tym 
roku odbyło się ono 6 kwietnia. Jak co roku członkowie towarzy-
stwa zbierają się w niedzielne przedpołudnie w swojej siedzibie, tj. 
w budynku obsługi turystycznej. Wszystkich członków jest, po-
nad 200, ale na zebranie przychodzi około 50. W tym roku było, 
ponad 60, co jest dużo, zważywszy na fakt, że spora liczba naszych 
członków mieszka poza Markową.

Możemy pochwalić się tym, że z roku na rok notujemy coraz 
więcej odwiedzających to miejsce. Muzeum otwarte jest od kwiet-
nia do listopada.

Jako towarzystwo nie skupiamy się tylko na pracy dotyczącej 
skansenu. Bierzemy czynny udział niemal w każdej uroczystości 
związanej z naszą wsią. Mamy także szerokie plany na przyszłość. 
Chcemy w dalszym ciągu realizować te zadania, które mają już 
pewną tradycję np. dzień „otwartych drzwi”, ale także sięgamy 
po nowe pomysły. 

Ze swej działalności możemy być dumni nie tylko w naszej 
gminie, ale także daleko poza jej granicami.

 /opr. Anna Kątnik/

Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych 
Rodziny Ulmów w Markowej

W wiosennym wydaniu „Gazety Markowskiej” pragnie 
przypomnieć się Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny 
Ulmów w Markowej. W roku szkolnym 2007/2008 kształcimy 
i wychowujemy 284 młodych mieszkańców Markowej, z czego 
84 uczy się w szkołach filialnych. Uczniowie podzieleni są na 18 
oddziałów, a naucza ich 20 pedagogów. W klasach pierwszych 
uczy się 38 uczniów, w drugich 46, w trzecich 49, w czwartych 
49, w piątych 49 i w szóstych 54 uczniów. 

Czy wiecie, Drodzy Czytelnicy, że nasi uczniowie dokonali 
analizy częstotliwości występowania imion i nazwisk w markow-
skiej podstawówce? Oto wyniki: najczęściej powtarzającym się 
imieniem dziewczęcym jest: Magdalena, Anna, Gabriela, Pa-
trycja, Joanna. Imiona męskie występujące najczęściej w szkole 
podstawowej to: Michał, Piotr, Kamil, Marcin, Damian. Jeśli 
chodzi o nazwiska i częstotliwość ich występowania, prym wiodą 
uczniowie z rodzin Barów, Szylarów, Kudów. 

W bieżącym roku szkolnym staramy się zachęcić uczniów do 
utrwalania i poszerzania wiedzy poprzez ich udział w wielu kół-
kach przedmiotowych i zainteresowań. Działają kółka przedmio-
towe prowadzone przez 11 nauczycieli, chór, kółko fotograficzne, 
SKS, kółko hafciarskie. Kilku uczniów uczęszczających na zaję-
cia z fotografii utrwala życie uczniów w murach szkoły, a także 
w najbliższym otoczeniu. Oto, co uchwycili w kadrze:

Oprócz tego uczniowie wraz z wychowawcami organizują 
jednodniowe wycieczki do kina lub teatru połączone ze zwiedza-
niem zabytków. 

Wieloletnią tradycją markowskiej szkoły podstawowej jest 
udział naszych uczniów w Konkursach Interdyscyplinarnych 
(humanistycznym i matematyczno – przyrodniczym) i przed-
miotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie. Prawie co roku finalistą etapu wojewódzkiego jest przy-
najmniej jeden uczeń naszej szkoły. W bieżącym roku szkolnym 
mamy wreszcie laureata. Jest nim Szymon Bar, uczeń klasy 6c, 
który został laureatem konkursu przedmiotowego z języka an-
gielskiego. 

Dnia 4 kwietnia 2008 roku na uroczystym podsumowaniu 
konkursów organizowanych przez KO w Rzeszowie, które od-
było się w Filharmonii im. A. Malawskiego, odebrał dyplom 
potwierdzający jego umiejętności i pracowitość. Życzymy sobie 
oraz uczniom, byśmy co roku mogli cieszyć się osiągnięciami tej 
miary. 

Zespół Szkół im. Jana Raka w Husowie

- 27,28 maja odbędą się turnieje siatkarskie Memoriał Jana 
Raka w kategoriach dziewcząt i chłopców klas gimnazjalnych

- 29 maja odbędzie się Dzień Patrona Szkoły, program: msza 
św., złożenie kwiatów na grobie Jana Raka, część artystyczna 

- w konkursie „Wiedzy o lesie” na szczeblu szkolnym zwyciężyli 
w kategoria szkoła podstawowa – Kamila Bar, kategoria gimnazjum 
– Mateusz Gargała (opiekunowie Maria Preis, Halina Peszko)

- w organizowanym przez I LO w Łańcucie Powiatowym Kon-
kursie Ekologiczno-Biologicznym największą ilość punktów zdoby-
ła uczennica naszego gimnazjum Monika Bojda (opiekun Halina 
Peszko)   

- w czerwcu w szkole zostanie zainstalowana druga pracow-
nia komputerowa pozyskana ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (12 komputerów, laptop, projektor, skaner, drukarka 
laserowa)

- zorganizowane wycieczki edukacyjne: (I-VI SP) zwiedzanie 
Muzeum Zamku w Łańcucie, (V-VI) Błażowa rezerwat „Mójka” 
obserwacja środowiska życia bobrów, Leżajsk – zwiedzanie klasz-
toru, (I-III Gim.) Łańcut wyjazd na spektakl Narodowego Teatru 
Edukacji „Teatralne potyczki”  

- więcej informacji o szkole na stronie zshusow.ovh.org 

Z życia szkół
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Liczna grupa uczniów Szkoły Podstawowej w bieżącym roku 
szkolnym brała udział w różnych konkursach zdobywając nagrody 
i wyróżnienia. 

Świetlica Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego 
w Łańcucie corocznie wychodzi z propozycją konkursów. W tym 
roku zorganizowała konkurs „Kompozycja Wielkanocna”. Celem 
jego było kultywowanie i pogłębianie tradycji Świąt Wielkanoc-
nych oraz prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej. Formu-
ła konkursu polegała na stworzeniu pracy plastycznej (płaskiej lub 
przestrzennej), dowolną techniką w formacie A-4. Pod kierunkiem 
nauczycielki świetlicy, Anny Cieśli, uczniowie wykonali prace kon-
kursowe. Pięć najlepszych zostało wysłanych do Łańcuta. W kon-
kursie uczestniczyło kilka szkół, między innymi szkoły podstawowe 
z Albigowej, Kosiny, Rakszawy, Głuchowa, Łańcuta. 

Komisja konkursowa dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów. 
Uczennica klasy IV b Jagoda Sobek dostała wyróżnienie za swoją 
pracę. Na uroczystym podsumowaniu konkursu w Łańcucie ode-
brała dyplom i ciekawą nagrodę książkową. Warto podkreślić fakt, 
że prace stały się własnością organizatorów, zostały przez nich sprze-
dane, a uzyskane środki przeznaczone dla dzieci potrzebujących.

Kolejnym konkursem, który zainteresował naszych uczniów 
był konkurs plastyczny „Namaluj historię dziadków”. Jego or-
ganizatorem było oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN  
w Rzeszowie w ramach programu edukacji patriotycznej Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie. Formuła konkursu polegała na stwo-

Uczniowie SP w Markowej uczestniczą w konkursach

Na terenie naszej gminy znajduje się jeden z największych ma-
gazynów gazu ziemnego w Polsce. Jest to jednostka organizacyjna 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział w Sano-
ku, który posiada koncesję na wydobycie ropy naftowej i gazu ziem-
nego, oraz magazynowanie gazu ziemnego w górotworze. 

Historia Przemysłu Naftowego
Gaz ziemny i ropa naftowa zwana wcześniej „olejem skalnym” 

były znane od bardzo dawna. Gaz ziemny, składający się głównie 
z metanu, wydobywał się na powierzchnię ziemi i często zapalał. 
Wówczas wśród ludów panowało przekonanie że są to „święte 
ognie”.  Ludy różnych krajów na świecie wykorzystywały zbiera-
ną na powierzchni ropę do celów leczniczych, smarnych… Ropę 
zbierano z samowypływów pojawiających się na małych akwenach 
wodnych, czy przy okazji kopania studni. Czynności te miały  jed-
nak charakter „zbierania”, a nie eksploatacji tego surowca. W 1771 
r. we wsi Słoboda Runguska (Kołomyja) ze studni kopanej dla soli 
z głębokości 24 m zbierano ropę, gdzie gromadziła się ona w ilo-
ści około 100 kg na dobę. Trudno jednak takie zbieractwo nazwać 
początkiem eksploatacji, mimo że w tym czasie wykształciła się 
grupa zawodowa zwana łebakami, trudniąca się zbieraniem ropy 
i wykonywaniem płytkich kopanek w celu udostępnienia tego wę-
glowodoru. 

W 1852 roku, Ignacy Łukasiewicz  wraz z Janem Zehem do-
konują we Lwowie pierwszej w świecie metodycznej destylacji ropy 
naftowej. Obaj wynalazcy związani byli notabene z Łańcutem, 
patrz Gazeta Łańcucka nr 3 ,4, 5 z 2008r.  W 1854 roku Ignacy Łu-
kasiewicz  współfinansował  pierwsze wiercenia w celu wydobycia 
ropy na skalę przemysłową w rejonie Bóbrki, na ziemi krośnieńskiej. 
Obecnie w tym miejscu funkcjonuje Muzeum – Skansen Przemy-

słu Naftowego. Od tego czasu datujemy początki przemysłu naf-
towego, a rejon ten jest uważany za kolebkę przemysłu naftowego 
na świecie. 

 W początkach przemysłu naftowego gaz towarzyszący ropie 
naftowej był niepożądany jako źródło niebezpiecznych wybuchów 
i samozapaleń. 

Po raz pierwszy gaz do celów grzewczych wykorzystywany 
został w rejonie karpackim. Postęp techniczny, a wraz z nim za-
potrzebowanie na energię, oraz odkrywanie złóż gazu ziemnego 
przy poszukiwaniach naftowych doprowadza do wykorzystania 
tego ekologicznego paliwa w przemyśle i w sektorze komunalnym. 
W warunkach nierównomiernego zapotrzebowania, czyli większe-
go zużycia w okresie zimowym zainteresowano się zagadnieniem 
magazynowania gazu.

Pierwsze próby magazynowania gazu prowadzono bardzo wcze-
śnie bo już w XIX wieku na ziemi amerykańskiej w rejonie Chica-
go.  Gaz zatłaczano do metalowych zbiorników, w niewielkich ilo-
ściach pod niedużym ciśnieniem. Na początku ogólna pojemność 
zbiorników (rzędu kilkudziesięciu tysięcy m3) całkowicie zaspaka-
jała potrzeby przemysłu w tym rejonie. Rozwój przemysłu i stale 
wzrastające zużycie gazu były przyczynkiem powstania pomysłu 
magazynowania gazu w jego naturalnym środowisku , czyli złożu, 
wcześniej opróżnionym. Pierwsze na świecie próby podziemnego 
magazynowania gazu ziemnego w złożu przeprowadzono w 1915 r. 
w Kanadzie, w okręgu Welland Country, w stanie Ontario w 1915 
r. i  można przyjąć to jako początek podziemnego magazynowania 
gazu na świecie. 

W Polsce pierwsze takie próby podjął Sanocki Zakład Górnic-
twa Naftowego w złożu Roztoki. W wyniku tych prób 4 grudnia 
1954 r. uruchomiony został pierwszy w Europie podziemny ma-

gazyn gazu ziemnego. Po 25 latach pracy z przyczyn technicznych 
zakończono jego eksploatację.

Przemysłowe sposoby magazynowania gazu dzielimy na:   
Magazyny gazu –• 

W wyekspolatowanych złożach węglowodorów (gaz, ropa), 
W złożach wodonośnych w wyniku wypychania wody,
W otworach tzw. kawernach wytworzonych w złożach soli (Mo-

gilno)
Zbiorniki gazu – • 

Stalowe zbiorniki często umiejscowione pod ziemią,
Wyrobiska górnicze – odpowiednio zabezpieczone szyby - • 
KWK „Morcinek”

Historia PMGZ Husów
W roku 1968 w okolicach Markowej, Albigowej i Husowa po-

jawiły się pierwsze wieże wiertnicze. Rok później pierwszy, bardzo 
obiecujący odwiert Husów -1, dał podstawę do dalszych poszuki-
wań gazu ziemnego. Po udostępnieniu następnych odwiertów przy-
stąpiono do zagospodarowania złoża. W roku 1974 uruchomiono 
Kopalnię Husów, która pracuje po dzień dzisiejszy. Trzy lata później 
Instytut Naftowy w Krośnie  tworzy pierwsze założenia geologicz-
no-techniczne dla budowy Podziemnego Magazynu Gazu Ziem-
nego Husów.  Decyzją Prezydium Rządu  zaakceptowano budowę 
PMGZ Husów w roku 1978, a rok później rozpoczęto jego budowę. 
W marcu 1982 r. - wstrzymano eksploatację horyzontu XII przezna-
czonego na horyzont magazynowy. 15.10.1987. - rozpoczęto maga-
zynowanie gazu na PMGZ Husów. Budowa magazynu ze względu 
na sytuację w kraju trwała z przerwami 8 lat. W latach 1999 – 2000 
rozbudowano i zmodernizowano magazyn. W wyniku tych prac: 

odwiercono 10 odwiertów eksploatacyjnych, przeprowadzono re-
konstrukcję 11 odwiertów, dokonano rozbudowy i modernizacji 
urządzeń napowierzchniowych i infrastruktury.

Praca PMGZ Husów
W celu zmagazynowania gazu w złożu, w okresie letnim gaz 

jest pobierany z gazociągu przesyłowego należącego do spółki ga-
zowniczej. W pierwszej kolejności poddawany jest filtracji. Później 
gaz jest opomiarowany (ciśnienie, temperatura oraz ilość gazu). 
Gaz wtłacza się do złoża pod wysokim ciśnieniem, wytwarzanym 
w sprężarkach o dużych wydajnościach. Procesowi towarzyszą inne 
działania, takie jak: schładzanie gazu po kompresji, oddzielenie ole-
jów sprężarkowych. Następnie gaz jest poddawany pomiarom i jest 
rozdzielany na poszczególne odwierty. To przez nie gaz zatłaczany 
jest do złoża, czyli do swojego pierwotnego środowiska. 

Złoże to geologicznie wyodrębniona struktura, która podzie-
lona jest na horyzonty. Każdy z horyzontów to porowata skała, 
ograniczona od góry i od dołu nieprzepuszczalnymi  skałami, tak 
aby mogła zaistnieć tzw. „pułapka”. Dla PMGZ Husów  wykorzy-
stywany jest horyzont XII dużego złoża o tej samej nazwie.  Skała 
zbiornikowa  to piaskowiec z wtrąceniami mułowcowymi. Warstwa 
gazonośna znajduje się na głębokości ponad 1200 m., a jej średnia 
miąższość wynosi 48 m.

Magazyn gromadzi 400 mln Nm3 gazu czynnego (w obrocie).  
W okresie zimowym, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na gaz ,  roz-
poczyna się cykl jego oddawania ze złoża. Przez te same odwier-
ty, przez które zatłaczaliśmy gaz latem odbieramy go ze złoża. Gaz 
samoistnie wypływa pod ciśnieniem gazu pozostawionego w złożu 
(tzw. gazu buforowego). Po opomiarowaniu,  obniżeniu ciśnienia, 
gaz podawany jest osuszaniu. 

Przy tym procesie wykonywane są procesy towarzyszące, takie 
jak regeneracja glikolu, wykorzystywanego w osuszaniu gazu, wy-
tworzenie i podanie pary wodnej do urządzeń, celem podgrzania 
gazu po redukcji ciśnienia, przeciwdziałanie powstawaniu hydra-
tów poprzez podanie inhibitorów. Po ostatecznym sprawdzeniu ilo-
ści i jakości gazu oddajemy go do systemu gazowniczego.

Cały proces jest monitorowany i sterowany  przez system kom-
puterowy. System ten nie tylko śledzi przebieg wszystkich procesów 
technologicznych,  których celem jest utrzymanie zakładanych pa-
rametrów, ale również  monitoruje proces pod względem bezpie-
czeństwa publicznego i środowiskowego.  

Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego jest często kontrolowa-
ny przez  różne instytucje organów państwowych takich : Wyższy 
i Okręgowy Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego, Pań-
stwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowi-
ska, Sanepid, oraz służby wewnętrzne zakładu, odpowiedzialne za 
poszczególne problemy związane z działalnością jednostki. Nad 
poprawnością, ciągłością i bezpieczeństwem obiektu czuwa wysoko 
wyspecjalizowana i wyszkolona kadra pracowników.  Obecnie za-
trudniamy 53 osoby. Ponadto Oddział PGNiG w Sanoku  posiada 
Certyfikowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bez-
pieczeństwem serii ISO. Otrzymanie certyfikatów od jednostki Det 
Norske Veritas – o światowej renomie - dowodzi o wysokiej kultu-
rze zaradzania firmą, zgodnie z najnowszymi trendami i wymoga-
mi przepisów prawa.

J. Magdoń

rzeniu pracy plastycznej zainspirowanej opowieścią osoby dorosłej 
o wydarzeniach dotyczących historii Polski w latach 1939 – 1989. 
Opiekę nad młodzieżą, która zgłosiła chęć udziału w tym konkur-
sie, sprawował nauczyciel historii i języka angielskiego pan Andrzej 
Markuszka. Do Rzeszowa zostały wysłane trzy prace. Uczennica 
Marzena Kielar z VI b za pracę pt. „Pochód pierwszomajowy” 
zdobyła wyróżnienie. 18 kwietnia 2008 w Siedzibie Oddziału IPN 
w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. 

3 kwietnia 2008 Szkołą Podstawowa  im. Ks. Władysława Kra-
kowskiego w Handzlówce zorganizowała I Powiatowy Konkurs 
Muzyczny zatytułowany „Nasi Wielcy Kompozytorzy”. Edycja 
konkursu poświęcona została  życiu i twórczości Stanisława Mo-
niuszki.

Konkurs przebiegał w trzech etapach:
Test wyboru dotyczący biografii kompozytora
Rozpoznawanie utworów Stanisława Moniuszki
Indywidualna prezentacja wybranego utworu
Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy VI b Elżbieta Szy-

lar wraz z opiekunem mgr Katarzyną Sową. Zdobyła wyróżnienie 
oraz nagrodę w postaci drewnianego fletu podłużnego. Uczennica 
oraz opiekun otrzymali również dyplomy i podziękowania.

Uczniowie naszej szkoły, inspirowani przez nauczycieli, chętnie 
uczestniczą w różnych konkursach. Otrzymują wyróżnienia i na-
grody, co jest dumą zarówno zawodników jak i grona pedagogicz-
nego. 

Anna Cieśla
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Wydarzenia sportowe

Kibicowali 
Juniorkom

W dniu 10 kwietnia 2008 roku uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli jako kibice w meczach fazy grupowej o Mistrzostwo 
Polski Juniorek w Piłce Siatkowej. Około godziny 15 wraz z 
opiekunami: panią Edytą Kuźniar, panią Magdaleną Grzybowską 
- Rogala i panem Mirosławem Bącalem zasiedliśmy na trybunach 
Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „MOSiR” w Łańcucie. 
Najpierw oglądaliśmy rozgrzewkę zawodniczek. Pierwszy 
mecz grała: SZÓSTKA BIŁGORAJ i GEDANIA GDAŃSK. 
Zwycięzcami pierwszego meczu została GEDANIA GDAŃSK, 
gdyż była faworytem już od początku meczu. W przerwach meczu 
chodziliśmy oglądać lekcje pływania na basenie i do sklepiku. 
Drugi mecz grała: WISŁA KRAKÓW i UMKS ŁAŃCUT. 
Mimo naszego mocnego i głośnego kibicowania zawodniczki z 
UMKS ŁAŃCUT przegrały zaciętą grę z Wisłą Krak ów.

Po zakończonych obydwu meczach niektórzy uczniowie 
poprosili zawodniczki o autografy. Tuż przed naszym odjazdem 
mieliśmy spotkanie z trenerem drużyny UMKS ŁAŃCUT 
panem Bogdanem Dudkiem i zrobiliśmy sobie z nim pamiątkowe 
zdjęcie.

Wycieczka na mecz siatkówki na pewno spodobała się jej 
wszystkim uczestnikom.

Zbigniew Lonc i Bartłomiej Balawejder z kl. 4a

Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych 
rodziny Ulmów w Markowej

13.III.2008 r. w Łańcucie w Hali MOSIR-u o mistrzostwo 
powiatu szkół podstawowych rywalizowali chłopcy. W turnieju 
uczestniczyły drużyny z następujących szkół: SP nr 2 w  Łańcucie, 
SP nr 4 w Łańcucie, SP w  Dąbrówkach, SP w  Markowej, SP w 
Kosinie.  Nasza drużyna w składzie: Wojciech Prychoceń, Tomasz 
Bartman, Sebastian Olbrycht, Szpytma Piotr, Patryk Bar, Jakub 
Ryznar, Przemysław Grad, Krystian Kuźniar, Sylwester Sobek, 
Bartłomiej Bar, Michał Rut i Karol Szylar zajęła III miejsce.  

19 .III. 2008 r. w Medyni Głogowskiej odbyły się mistrzostwa 
powiatowe w mini piłce koszykowej dziewcząt. Skład naszej 
drużyny: Izabela Humeńczuk, Klaudia Preisner, Małgorzata 
Kielar, Gabriela Niemczak, Marzena Kielar, Elżbieta Szylar, 
Anna Kielar, Gabriela Fajger, Magdalena Lonc, Anna Flejszar, 
Magdalena Flejszar, Patrycja Hawro. Nasze dziewczęta na tych 
zawodach zajęły II miejsce, przegrywając jedynie z Medynią 
Głogowską. Mecze były rozgrywane w systemie „każdy z każdym”. 
Nasza zawodniczka Elżbieta Szylar z kl.6b, została uhonorowana 
nagrodą Fair-play za sportowe zachowanie w meczu finałowym.

W dniu 11.03.2008r. w Centrum Kultury Gminy Markowa 
odbyły się Indywidualne Powiatowe Mistrzostwa w Szachach. 
W zawodach brało udział 54 zawodników z takich szkół jak: SP 
w Rakszawie, SP w Żołyni, SP w Wysokiej, SP w Albigowej, SP 
nr 3 w Łańcucie, SP w Soninie oraz SP w Markowej. Zawody 
odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: (I kat. 2000 – 
1998 oraz II kat. 1997-1995). Osobno klasyfikowani byli chłopcy 
i dziewczęta. Do finałów wojewódzkich zakwalifikowali się 
następujący uczniowie z naszej szkoły: Natalia Kluz kl. 2a – II 
miejsce (I kat. Dziewczęta), Marta Bar kl. 4a  - III miejsce (II kat. 
Dziewczęta), Michał Rut kl. 5c – II miejsce (II kat. Chłopcy)

W dniu 26.03.2008 roku w naszej szkole odbył się konkurs 
z edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” . Celem tego 
konkursu było wyłonienie reprezentantów na konkurs gminny.  

Memoriał JPII
2 kwietnia w hali sportowej w Rakszawie rozegrano turniej siatkówki par mieszanych. Był to III Memoriał Jana Pawła II. W turnieju tym wystąpiło aż 

30 zespołów. W związku z tak liczną listą startową drużyny rozgrywały swoje spotkania na czterech boiskach jednocześnie. Naszą szkołę reprezentowały 
dwie pary - Agnieszka Podolec, Arek Podolec oraz Natalia Podolec, Marek Kucha. Pierwsza para zakończyła udział w zawodach jeszcze na etapie 
eliminacji, przegrywając swoje dwa spotkania grupowe z drużynami z Rzeszowa. Bardzo dobrze wypadła w turnieju nasza druga dwójka - Natalia 
i Marek. Wygrywając swoje kolejne spotkania awansowali do dalszych etapów rozgrywek. Na drodze do półfinałów stanęli im dopiero zawodnicy 
z Rakszawy wygrywając 2:0. Ostatecznie nasz zespół został sklasyfikowany na 6 pozycji.

T. C.

Organizatorem Turnieju był pan Mirosław Bącal oraz prezes 
OSP Markowa Jerzy Szylar. Trzech uczniów z naszej szkoły 
zakwalifikowało się do eliminacji gminnych. Są to: Dawid  Szylar 
z kl. 5b, Damian Stącel z kl. 5c i Wojciech Dziedzic z kl. 4c. 

Dnia 28 kwietnia 2008 roku odbyły się gminne eliminacje 
turnieju wiedzy pożarniczej. Nasz uczeń Dawid Szylar z klasy 5b 
zajął II miejsce i zakwalifikował się do konkursu powiatowego. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy. 

Mirosław Bącal
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