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Sprawozdanie z działalności Burmistrza gminy Rymanów 

za okres od 23 czerwca - do 27 sierpnia 2021 r. 
 

• 25 czerwca – uczestniczyłem w uroczystości zakończenia roku szkolnego, w 

szkole w Posadzie Górnej – korzystając z okazji złożyłem życzenia i podzię-

kowania za całoroczną pracę uczniom i nauczycielom, 

• 1 lipca – w Domu Kultury w Rymanowie odbyło się szkolenie z zakresu fi-

nansów publicznych dla kadry kierowniczej szkół oraz innych jednostek orga-

nizacyjnych gminy Rymanów. Szkolenie przeprowadziła Firma MATMAR z 

Krosna, 

• 9 lipca – w godzinach porannych odbyła Sesja Rady Miejskiej podczas której 

procedowano bieżące sprawy, 

• 9-11 lipca – odbyła się kolejna edycja Festiwalu im. Hanki Ordonówny. 3-

dniowe koncerty wieczorne gromadziły w Parku nad Czarnym Potokiem wielu 

wielbicieli muzyki okresu międzywojennego, 

• 13 lipca – w Muszynie uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem NFOŚiGW w 

Warszawie. Tematem najważniejszym poruszanym podczas spotkania była re-

alizacja programu dla polskich uzdrowisk pn. Klimatyczne Uzdrowiska. Do 

programu – na którego realizację przewidziano 250 mln złotych – może apli-

kować 46 gmin uzdrowiskowych na zadania z zakresu ekologii. Zadania mu-

szą być realizowane tylko w strefach uzdrowiskowych, 

• 14 lipca – odbył się w Rymanowie Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu 

Krośnieńskiego, podczas którego poruszaliśmy bieżące sprawy samorządowe, 

w tym dotyczące naboru wniosków do programu Ład Polski, 

• 15-16 lipca – w Ciechocinku odbyło się Walne Zebranie Członków SGU RP 

– podczas którego delegaci przyjęli sprawozdania i udzielili Zarządowi abso-

lutorium za 2020 rok. Zebranie było okazją do dyskusji na ważne tematy do-

tyczące polskich uzdrowisk, 

• 18 lipca – w Parku nad Czarnym Potokiem odbyła się kolejna edycja Wesela 

Podkarpackiego organizowanego przez WDK w Rzeszowie i GOK w Ryma-

nowie. Impreza również zgromadziła wielu miłośników tradycji i folkloru 

Podkarpacia, 

• 20 lipca – w sali widowiskowej Domu Kultury w Rymanowie odbyła się uro-

czysta Gala „Młode Orły”. Podczas uroczystości nagrody za wybitne osiągnię-

cia w edukacji, ale też w sporcie, muzyce, plastyce otrzymują uczniowie na-

szych gminnych szkół. W tym roku wyróżnionych przez Komisje Konkursową 

zostało blisko 100 uczniów, 

• 24 lipca – w sali widowiskowej GOK w Rymanowie odbyło się Gminne Ze-

branie OSP podczas którego wybrano na kolejną kadencję nowy Zarząd. Z 

kandydowania do Zarządu zrezygnował dotychczasowy Prezes Jan Kilar –któ-

remu bardzo serdecznie dziękujemy za wieloletnią służbę społeczną. Nowym 

Prezesem gminnego OSP wybrano Grzegorza Zawadę z Rymanowa, 
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• 27 lipca – w godzinach porannych odbyła się narada z udziałem sołtysów pod-

czas której omówiono bieżące sprawy dotyczące m.in. realizacji funduszu so-

łeckiego oraz planowania funduszu na 2022r. 

• 28 lipca – w Rymanowie-Zdroju Pani Zofia Tomkiewicz obchodziła swoje 

100–letnie urodziny. Razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz kierow-

nikiem USC złożyliśmy Pani Zosi życzenia i ofiarowaliśmy drobne upominki. 

Jubilatka jest sprawna fizycznie i psychicznie, na bieżąco śledzi aktualności 

polityczne i społeczne, pracuje jeszcze czasem w ogrodzie, 

• 30 lipca – podpisaliśmy umowę na dostawę i montaż mobilnego lodowiska w 

Rymanowie-Zdroju. Przetarg wygrała firma z Jastrzębia Zdroju, lodowisko zo-

stanie zmontowane na przełomie października i listopada – obok boiska do 

siatkówki plażowej na basenie, 

• 3 sierpnia – na placu budowy przyszłej szkoły w Sieniawie odbyło się uro-

czyste wbicie łopaty i poświęcenie placu budowy. W uroczystości wzięli 

udział m.in. ksiądz proboszcz, obecny i byli dyrektorzy szkoły, radny, Prze-

wodniczący Rady Miejskiej, Właściciel Firmy oraz uczniowie. Roboty roz-

poczną się na początku września, 

• 4-5 sierpnia – w Truskawcu odbyło się uroczyste otwarcie biura ds. współ-

pracy Polski i Ukrainy w którym uczestniczyli przedstawiciele parlamentów 

krajowych i europarlamentu, samorządów oraz przedsiębiorców. Zadaniem 

biura będzie wszelka możliwa pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodar-

czej pomiędzy partnerami z Polski i Ukrainy, 

• 8 sierpnia – uczestniczyliśmy w Klimkówce w uroczystości 135-lecia Kółka 

Rolniczego, 

• 9 sierpnia – odbyło się kolejne spotkanie z Wójtów i Burmistrzów Powiatu 

Krośnieńskiego z posłem na Sejm RP – Piotrem Babinetzem w sprawie wy-

tycznych do przygotowywanych projektów do Ładu Polskiego, 

• 10 sierpnia – razem z kilkoma samorządowcami powiatu sanockiego i biesz-

czadzkiego uczestniczyliśmy w sejmie w spotkaniu z ministrem Michałem 

Cieślakiem. Podczas spotkania omawiano program Ład Polski oraz dyskuto-

wano o ważnych sprawach samorządowych dotyczących oświaty, programu 

500+ oraz zadłużonych szpitali powiatowych, 

• 11 sierpnia – wręczyłem powołania dla 4 dyrektorów naszych gminnych szkół 

– 3 na bieżący rok szkolny – 1 na 5 lat, 

• 13-14 sierpnia – odbyły się tegoroczne Dni Pamięci o Społeczności Żydow-

skiej Rymanowa. Jak zawsze odbyła się modlitwa ekumeniczna na cmentarzu, 

symboliczny marsz żywych oraz koncert pn. „W cieniu synagogi”, 

• 15 sierpnia – w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie-Zdroju odbył 

się kolejny Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych, który zgromadził wielu 

miłośników folkloru z całego Podkarpacia, 

• 16 sierpnia – odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rymanowie, 
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• 17 sierpnia – razem z Panem Tadeuszem Zygarowiczem – właścicielem 

ośrodka w Rudawce Rymanowskiej – byliśmy w Latoszynie k/Dębicy – zoba-

czyć zakład przyrodoleczniczy – w nowym podkarpackim uzdrowisku. Nad-

mieniam, że woda w Rudawce została przebadana – ma właściwości lecznicze 

i można korzystając z niej prowadzić działalność leczniczą tj. używać jej do 

kąpieli, inhalacji itd. Obecnie budowany jest hotel, który będzie gotowy przed 

sezonem 2022 roku. Obecnie trzeba zaprojektować i wybudować zakład przy-

rodoleczniczy z basenem, gabinetami zabiegowymi i pijalnią wód. Wszystko 

zmierza w kierunku powstania nowego- drugiego uzdrowiska w naszej gminie. 

W środę tj. 25 sierpnia – odbyło się spotkanie w Rudawce Rymanowskiej z 

udziałem: właściciela ośrodka, potencjalnych projektantów, lekarza naczel-

nego uzdrowisk podkarpackich oraz Z-cy Burmistrza, 

• 21 sierpnia – w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie-Zdroju odbyła 

się kolejna edycja Wieczoru Opery i Operetki, która również zgromadziła 

wielu miłośników dobrej muzyki, 

• 23-25 sierpnia – na zaproszenie Mera miasta Novovolynsk na Ukrainie –

uczestniczyliśmy w uroczystościach 30-lecia Niepodległości Ukrainy oraz w 

odnowieniu umowy o współpracy partnerskiej, która mamy z tym miastem od 

2003 roku. W uroczystościach uczestniczyli też inni partnerzy miasta 

Novovolynsk z Polski i Litwy. W uroczystościach braliśmy udział razem z 

Przewodniczącym Rady Miejskiej – Andrzejem Pitrusem oraz insp. Marią 

Wais, 

• 26 sierpnia – w godzinach przedpołudniowych – odbyło się wspólne posie-

dzenie komisji stałych Rady Miejskiej podczas którego omawiano bieżące te-

maty oraz opiniowano projekty uchwał planowanych do procedowania pod-

czas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, 

• 27 sierpnia tj. w dniu dzisiejszym uczestniczymy w sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie.  

 

Dziękuję za uwagę. 


