
APEL NR 3/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

do Sejmiku, Marszałka i Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie nieodpłatnego 
przejęcia przez samorząd gminy Rymanów akcji spółki Uzdrowisko Rymanów S.A 

w Rymanowie-Zdroju. 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

Szanowni Państwo Radni, 

Szanowny Panie Marszałku, 

Szanowni Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego! 

 
 

Od kilku lat z niepokojem obserwujemy brak spójnej strategii rozwoju w działalności spółki 
uzdrowiskowej Rymanów S.A w Rymanowie-Zdroju - największego pracodawcy na terenie gminy 
Rymanów oraz brak inwestycji mających na celu uatrakcyjnienie oferty Uzdrowiska. Szczególny niepokój 
budzi sukcesywnie pogarszający się stan obiektów; Leliwy, Krystyny, Gozdawy, drogi do obiektu Zimowit 
oraz rozlewni wód mineralnych, ze starą ponad 40-letnią linią technologiczną do produkcji wody oraz 
z opalaną węglem kotłownią. 

Komunalizacja w 2013 roku zagrożonego prywatyzacją ,,Uzdrowiska” bez wątpienia była sukcesem 
zarówno zabiegających o to władz samorządowych gminy Rymanów, jak również samorządu Województwa 
Podkarpackiego, któremu przekazany został nieodpłatnie przez ówczesne Ministerstwo Skarbu, majątek, 
w zamian za utrzymanie i rozwój charakteru działalności leczniczej spółki. 

Niestety ostatnie lata pokazują, że spółka nie podejmuje się w wystarczającym zakresie realizacji wyzwań 
jakie stawia przed nią konkurencja na rynku leczniczym i ekologia oraz nie wykorzystuje potencjału, jaki 
bez wątpienia posiada, celem rozwinięcia prowadzonej działalności oraz podniesienia standardu 
świadczonych usług. Z niepokojem zauważamy, iż to do władz samorządu gminy Rymanów kierowane są 
przez osoby przebywające na leczeniu i wypoczynku liczne pytania w sprawie niszczejącej infrastruktury 
uzdrowiskowej i braku jakiegokolwiek pomysłu ze strony Zarządu Uzdrowisko Rymanów S.A na poprawę 
tej sytuacji, gdyż stan tych obiektów nie zmienia się od wielu lat. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, 
iż w historycznym ujęciu gmina i uzdrowisko zawsze miały wspólne cele i stanowiły integralną całość, a ich 
bliskie sąsiedztwo przekładało się na owocną i sprawną współpracę, czego skutkiem był rozwój uzdrowiska. 
Również i dzisiaj cele uzdrowiska i gminy są zbieżne, i mają na celu rozwój rymanowskiego kurortu. Wśród 
nich są m.in. zadania mające na celu podnoszenie standardu oferowanych usług i pobytu na naszym terenie 
kuracjuszy i gości, porządkowanie przestrzeni około-uzdrowiskowej czy rewitalizacja zieleni parkowej 
i pozostającej w jej obrębie infrastruktury. Oczywistym kierunkiem jest w tej sytuacji konieczność 
zbudowania polityki spójnego rozwoju, co można osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie ustanawiając 
bezpośredni nadzór samorządu gminy Rymanów nad funkcjonowaniem spółki Uzdrowisko Rymanów S.A 
w Rymanowie-Zdroju, albowiem to Gmina położona w bezpośrednim sąsiedztwie Uzdrowiska najlepiej 
rozumie potrzeby i oczekiwania tak Uzdrowiska, jak i mieszkańców oraz kuracjuszy. 

W poczuciu odpowiedzialności społecznej za stan i rozwój spółki Uzdrowisko Rymanów S.A 
w Rymanowie-Zdroju, los blisko 400 pracowników, z których zdecydowana większość to mieszkańcy 
gminy Rymanów, chcieliśmy zaproponować Sejmikowi, Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa 
Podkarpackiego podjęcie rozmów w sprawie nieodpłatnego przejęcia akcji spółki Uzdrowisko Rymanów 
S.A w Rymanowie-Zdroju przez gminę Rymanów. Rymanowski samorząd wielokrotnie już udowodnił, że 
potrafi realizować ambitne cele, pozyskiwać fundusze zewnętrzne i w spójny, skuteczny sposób rozwijać 
Rymanów-Zdrój i całą uzdrowiskową gminę. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialna i strategiczna 
polityka inwestycyjna będą gwarantem stabilnego rozwoju i funkcjonowania spółki Uzdrowisko Rymanów 
S.A w Rymanowie-Zdroju. Dla mieszkańców uzdrowiskowej gminy Rymanów byłby to historyczny 
moment, ponieważ nikt bardziej niż oni sami nie zadba o rodzimą firmę. 
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Wierzymy, że pozytywna reakcja na niniejszy apel pozwoli na dalszy rozwój uzdrowiska, z korzyścią dla 
kuracjuszy oraz mieszkańców Gminy Rymanów.    

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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