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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rymanów 

za okres od 1 sierpnia do 28 sierpnia 2020 roku 

 

• 6 sierpnia – w Odrzechowej uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem 

Instytutu dr Władysławem Brejtą – spotkanie dotyczyło możliwości 

wydzierżawienia  ok. 1 ha gruntu przyległego do drogi powiatowej w 

Rudawce Rymanowskiej – pod miejsca postojowe dla turystów 

odwiedzających te atrakcyjne tereny. Zorganizowanie dodatkowego 

parkingu  powinno poprawić bezpieczeństwo użytkowników tej drogi – 

przede wszystkim rolników z Puław i Wisłoczka. Parking został już 

uruchomiony dzięki życzliwości Pana Prezesa oraz pomocy Strażaków z 

OSP w Głębokiem, 

• 7 sierpnia – odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rymanowie 

w której wspólnie uczestniczyliśmy, 

• 9 sierpnia – podczas mszy świętej o godz. 12:00 odbyło uroczyste 

pożegnanie dotychczasowego proboszcza parafii św. Wawrzyńca w 

Rymanowie – ks. Mieczysława Szostaka. W uroczystości wzięli też udział 

księża – rymanowscy rodacy z księdzem profesorem Józefem 

Wołczańskim – na czele. Ksiądz Mieczysław kierował parafią 22 lata i dał 

się poznać jako człowiek niezwykłej szlachetności i erudycji. Pozostaje w 

Rymanowie jako emeryt – rezydent. Będzie pomagał nowemu 

proboszczowi w prowadzeniu parafii, 

• 11 sierpnia – w nowym domu kultury odbyło się posiedzenie Komisji 

Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego – w której na 

zaproszenie uczestniczyłem, 

• 13 sierpnia – w sali konferencyjnej ZEAS-u odbyła się narada dla 

dyrektorów szkół prowadzonych przez samorząd gminny. Tematyka 

dotyczyła omówieniu bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem 

szkół w obliczu pandemii, aneksów do arkuszy organizacyjnych jak 

również planowanego rozpoczęcia nowego roku szkolnego z 

uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS-u, 

• 18 sierpnia – uczestniczyłem w wideokonferencji KO i WIS poświęconej 

rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Nowy rok szkolny rozpoczyna się –

zgodnie z decyzją MEN 1 września br. Omówiono zalecenia i procedury 

jak również obowiązki związane z trudnym czasem pandemii.  

Generalnie wszyscy powinniśmy się skupić na przestrzeganiu 

podstawowych zasad sanitarnych, w tym zachowaniu odległości, 
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dezynfekcji rąk, wietrzeniu sal, organizowaniu zajęć z W-F na wolnym 

powietrzu. Co do reszty zaleceń to już dyrektorzy w szczegółach mają 

obowiązek przygotować i wdrożyć stosowne procedury. Jak to wszystko 

się potoczy – chyba nikt z nas do końca nie wie. W tym dniu gościliśmy 

też w synagodze rymanowskiej Radio Biwak. Podczas audycji na żywo 

uczestnicy dyskutowali o historii wielokulturowości Rymanowa – 

szczególnie o ponad 400 letniej obecności Żydów, 

• 24 i 25 sierpnia – w Szczawnicy uczestniczyłem w Walnym Zebraniu 

Członków SGU RP. Tematyka poświęcona była przede wszystkim sytuacji 

uzdrowisk w obliczu pandemii oraz koniecznej pomocy ze strony rządu RP 

dla polskich kurortów – jeżeli mają przetrwać ten trudny czas, dalej się 

rozwijać i konkurować na rynku europejskim. Stosowne wystąpienia w 

tych sprawach zostaną niezwłocznie skierowane do instytucji rządowych, 

• 28 sierpnia tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej. 
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