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- w tym roku na mocy przywileju wydanego przez
starostê sanockiego Miko³aja Wolskiego zosta³a na prawie
wo³oskim lokowana wie Jawornik.

poniedzia³ek 16 padziernika 2006 r.

Ten park to dobry
pomysł, może jakoś ożywi
naszą gminę - mówią
mieszkańcy Rzepedzi.



Dwaj lublinianie opracowali projekt, dziêki któremu w Jaworniku
k. Komañczy mo¿e powstaæ wspania³y rezerwat przyrody i historii

Dobry pomysł
na Jawornik
KATARZYNA DR¥¯EK

Fot. Katarzyna Dr¹¿ek (2)

Tyle namiotów w Jaworniku
mo¿na zobaczyæ tylko latem

W dzikiej jawornickiej dolinie, w której jeszcze sto lat temu têtni³o ¿ycie, lubelskie rodowisko studenckie razem z
Orkiestr¹ w. Miko³aja co
roku organizuje imprezy Imieniny So³tysa i Widpust.
W³anie w tym gronie zrodzi³
siê pomys³, jak ocaliæ Jawornik
od zapomnienia i zwiêkszyæ
ruch turystyczny w gminie Komañcza.

Projekt jest ju¿ gotowy, czeka
tylko na realizacjê. Jego autorami
s¹ dwaj lublinianie - Marcin
Skrzypek i Bogdan Bracha zwi¹zani z kapel¹ folkow¹ Orkiestra w. Miko³aja, dzia³aj¹c¹ przy lubelskim UMCS-ie.
Podkarpack¹ miejscowoæ odkryli wiele lat temu, podczas studenckich wêdrówek. Od tamtej
pory wyludniona wie sta³a siê
miejscem spotkañ ludzi z ca³ej
Polski zainteresowanych kultur¹
tradycyjn¹.
- Wybór pad³ na Jawornik, bo
zafascynowa³ nas iloci¹ ruin i
niepowtarzalnym dzikim klimatem - wyjania Bogdan Bracha.
- Tam w 1995 roku powsta³a studencka baza namiotowa, potem
przez wiele lat organizowalimy
warsztaty artystyczne. W sumie
to by³ pierwszy krok do stworzenia tu projektu parku kulturowego Rezerwat Pustki.

Rezerwat w dolinie,
muzeum w Komañczy
Projekt Rezerwat Pustki sk³ada siê z kilku dzia³añ. Zak³ada
m.in. stworzenie w jawornickiej
dolinie obszaru chronionego krajobrazu. Na obszarze tym zosta³y-

Fot. Waldemar Samociuk (2)

Obecna kaplica zosta³a wybudowana na dawnym cerkwisku

by zinwentaryzowane wszystkie
pozosta³oci po wsi (resztki zabudowañ, studni, piwnic, dróg, sadów), miejsca najbardziej atrakcyjne turystycznie (punkty widokowe, potencjalne szlaki piesze,
rowerowe, konne) i miejsca wymagaj¹ce przystosowania do
u¿ytku przez turystów (punkty
czerpania wody, pomosty).
Pomys³y Bogdana Brachy i
Marcina Skrzypka siêgaj¹ jeszcze
dalej. Autorzy widz¹ w Komañczy Muzeum legendy Bieszczadów, które gromadzi³oby pami¹tki dawnej i obecnej kultury
Bieszczadów i Beskidu Niskiego.
- Kluczow¹ spraw¹ by³aby
aran¿acja wnêtrza, które powinno wywieraæ niezatarte wra¿enie
- zaznaczaj¹ autorzy. - Muzeum
mog³oby prowadziæ warsztaty
dawnych zawodów, lekcje kultury regionalnej, organizowaæ festyny i koncerty.
Lublinianie chc¹ te¿ promowaæ
swój projekt w³asn¹ muzyk¹.
Dysponuj¹ ju¿ archiwalnymi, nieg 4527

CZY JAWORNIK TO JAWORNIK?
Dzisiejsza wie Jawornik (miêdzy
Rzepedzi¹ i Komañcz¹) to nie jest w³aciwy Jawornik. Miejscowoæ ta dawniej nazywana by³a Miklaszkami, ale
zaczêto mówiæ na ni¹ Jawornik, ustawiono tablice drogowe z nazw¹ i tak
ju¿ zosta³o. Do w³aciwego Jawornika
prowadzi pierwsza droga w lewo w
dzisiejszym Jaworniku (jad¹c od strony Komañczy), potem nale¿y siê kierowaæ tabliczkami wskazuj¹cymi drogê
do studenckiej bazy namiotowej w Jaworniku.

Tak ka¿dego lata bawi¹ siê
ludzie na Imieninach So³tysa

znanymi szerzej nagraniami autentycznych kapel ³emkowskich,
które nie doczeka³y siê jeszcze
opracowania.
W tworzeniu projektu lublinianom z pomoc¹ przyszli
dawni mieszkañcy Jawornika i
ich rodziny. - Okazali siê niezwykle gocinni - przyznaje
Bogdan Bracha. - Mimo ¿e w
samym Jaworniku nikt nie
mieszka, oni ci¹gle siê tam
spotykaj¹ i czuj¹ wielk¹ emocjonaln¹ wiê z tym miejscem.

Pomóc musi gmina
- Jakie 3-4 lata temu zrozumia³em, ¿e wszelkie nasze dzia³ania i powa¿ne mylenie o Jaworniku nie maj¹ sensu bez wsparcia, a w³aciwie przejêcia dzia³añ
przez ludzi z gminy Komañcza mówi Bogdan Bracha. - Chcia³em zaszczepiæ im tê ideê.

Sprawa nabra³a tempa, gdy pojawi³o siê Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych WILK z Komañczy i Bogdan Do³¿ycki. - W
moim pojêciu, to oni powinni realizowaæ ten projekt przy naszej
pomocy, a nie odwrotnie - uwa¿a
Bogdan Bracha. - Od nich oraz
od w³adz gminy zale¿y, czy Rezerwat Pustki powstanie.
- Wykonawc¹ projektu bêdzie
prawdopodobnie stowarzyszenie
WILK - potwierdza Bogdan
Do³¿ycki, pracownik Urzêdu
Gminy w Komañczy. - Mo¿e on
pobudziæ tutaj ¿ycie, ale s¹ jeszcze pewne w¹tpliwoci co do jego nazwy. Trzeba go jeszcze poddaæ pod szerokie forum opinii
spo³ecznej.
Z pomys³u Marcina Skrzypka
i Bogdana Brachy zadowolone s¹
w³adze gminy Komañcza. - To
bardzo ciekawa propozycja, bo
niczego tu nie zepsuje, a zwróci
uwagê na to, ¿e kiedy taka wie
istnia³a - twierdzi Stanis³aw Bielawka, wójt gminy Komañcza.
- Jej powodzenie zale¿y od pieniêdzy, ale to nie jest du¿y problem, bo wesprzeæ nas mo¿e
Unia Europejska.

Im szybciej, tym lepiej
Teren, na którym mia³by powstaæ park kulturowy, obecnie
jest przeznaczony pod inwestycje
sanatoryjne. Jeli Rezerwat Pustki mia³by powstaæ, przeznaczenie terenu trzeba bêdzie zmieniæ.
Bogdan Bracha twierdzi, ¿e im
szybciej zacznie siê realizacja
projektu, tym lepiej. - Jeli to ma
byæ rezerwat ludzkiej pamiêci, to
trzeba ³apaæ jej strzêpy - uwa¿a
lublinianin. - Czas dzia³a na nasz¹
niekorzyæ. Nie ma na co czekaæ.

Jestem przekonany, ¿e nasz pomys³ to ciekawa propozycja turystycznej perspektywy gminy.
Zdanie podziela wójt Bielawka, ale nie jest pewne, czy obecna rada gminy projekt zatwierdzi.
- Jestemy jak najbardziej za.
Musimy przecie¿ stawiaæ na rozwój turystyki.
Z pomys³u na promocjê gminy
Komañcza zadowoleni s¹ miesz-

Jawornik podoba siê tak¿e
maluchom

kañcy. - Niewiele siê tu dzieje.
Ten park to dobry pomys³, mo¿e
jako o¿ywi nasz¹ gminê - mówi¹ mieszkañcy Rzepedzi. - Tylko, ¿eby nam nie zabrali ca³ego
lasu, bo z czego bêdziemy ¿yæ
- dodaj¹ ze miechem.
kdrazek@pressmedia.com.pl

W 1566 roku w Jaworniku istnia³o 12 ³anów kmiecych, jeden ³an kniazia i jeden popa, dzia³a³ te¿ m³yn i karczma. Prawie sto lat póniej, w 1657 roku, najazd
Jerzego Rakoczego wyludni³ wie niemal ca³kowicie. W XIX wieku Oskar Kolberg
pisa³: ... mo¿e nie ma jednego cz³owieka pochowanego na cmentarzu, który by
nie mia³ wbitego w g³owê æwieka lub uciêtej i u nóg po³o¿onej g³owy.
W 1921 roku Jawornik liczy³ 71 domów i 425 mieszkañców. Po 1945 roku
ludnoæ wysiedlono, a ca³a zabudowa wraz z cerkwi¹ z 1843 roku uleg³a zniszczeniu. /za przewodnikiem Bieszczady/.
Wójt Gminy Markowa
37-120 Markowa 1399,
pow. £añcut, woj. podkarpackie,
tel. (017) 22 65 352, fax (017) 22 65 756
og³asza przetarg nieograniczony
o wartoci poni¿ej 60 000 EUR na wykonanie zadania pn.
Remont i modernizacja pomieszczeñ gabinetu ginekologicznego,
sanitariatów, korytarza, kot³owni i pomieszczeñ sk³adowania
brudnej bielizny w Orodku Zdrowia w Markowej.
Termin realizacji zadania up³ywa z dniem 25.01.2007 r.
W postêpowaniu przetargowym mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy
spe³niaj¹ wymogi okrelone w SIWZ oraz w art. 22, 24 i 44 ustawy
Prawo zamówieñ publicznych. Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na otrzymaæ bezp³atnie w siedzibie zamawiaj¹cego w pokoju nr 30 w godz. od 7.00 do 15.00 u pana Kazimierza Wyczarskiego, który jest upowa¿niony do kontaktu z oferentami, tel. (017) 22 65
352 wew. 48 oraz na portalu Urzêdu Gminy www.markowa.bip.info.pl.
Termin sk³adania ofert up³ywa o godz. 9.30 dnia 27.10.2006 r.,
które nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Gminy. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 27.10.2006 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeñ Urzêdu
Gminy Markowa (pokój nr 21). Wadium - 2000,00 z³. Kryteria oceny
ofert: cena -100%. Nie dopuszcza siê sk³adania ofert wariantowych.
Zapraszamy do sk³adania ofert.
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