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Sprawozdanie z działalności burmistrza gminy Rymanów 

za okres od 29 maja do 22 czerwca 2021 roku. 

 

• 1 czerwca – uczestniczyliśmy w pogrzebie Prezesa OSP w Milczy Jana 

Kijowskiego, 

• 2 czerwca – odbyło się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 

z pracownikami urzędu gminy i jednostek organizacyjnych. Spotkanie było 

okazją do złożenia podziękowań, życzeń, przekazania też listów 

gratulacyjnych z okazji awansów zawodowych, 

• 4 czerwca – na zaproszenie organizatorów porządkowania żydowskich 

cmentarzy na Podkarpaciu uczestniczyłem w spotkaniu podsumowującym 

ww. akcję w Jasiu Wędrowniczku. W spotkaniu uczestniczył też dyrektor 

FODŻ w Warszawie – Piotr Puchta, 

• 5 czerwca – w godzinach wieczornych uczestniczyliśmy razem z 

Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz radnym Czesławem Szajną w 

zebraniu sprawozdawczo-wyborczym jednostki OSP w Rymanowie. 

Zebranie było okazją do złożenia podziękowań i życzeń dla strażaków 

ochotników, 

• 8 czerwca – uczestniczyliśmy w pięknej uroczystości wręczenia medali za 

długoletnie pożycie małżeńskie dla 26 par małżeńskich. Uroczystość – jak 

zawsze – rozpoczęła się mszą świętą a później w domu kultury odbyła się 

uroczystość wręczenia medali. Pary małżeńskie, które przeżyły ze sobą 50 

lat w jednym związku – są pięknym przykładem dla obecnych – młodych 

małżonków – że mimo różnych trudności można i powinno się dochować 

przysięgi małżeńskiej, 

• 10-11 czerwca – uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu SGU RP w Rabce. 

Tematem posiedzenia było przyjęcie sprawozdań za 2020 rok w związku z 

planowanym Walnym Zebraniem SGU RP. Omawialiśmy też bieżące 

tematy dotyczące sytuacji gmin uzdrowiskowych, programów 

pomocowych planowanych dla gmin itd. 

• 12 czerwca – w Rymanowie-Zdroju Desznie – uczestniczyłem w zebraniu 

sprawozdawczo-wyborczym miejscowej jednostki OSP, 

• 14 czerwca – razem z m.in. z Przewodniczącym Rady Miejskiej 

uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu mini miasteczka ruchu 

drogowego urządzonego na placu przy domu ludowym w Głębokiem. 

Inicjatorami tego pomysłu byli Państwo Ewa i Wiesław Potasiewiczowie z 
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Posady Górnej, dyrekcja i nauczyciele miejscowej szkoły oraz sołtys i 

gmina Rymanów. Mini miasteczko ruchu drogowego będzie doskonałym 

miejscem na przygotowanie się dzieci i młodzieży do udziału w ruchu 

drogowym, 

• 16 czerwca – uczestniczyłem w spotkaniu przedstawicieli gmin będących 

członkami LGD Dorzecze Wisłoka. Podczas spotkania omawiano bieżące 

sprawy dotyczące funkcjonowania LGD oraz planowanych naborów 

wniosków, 

• 17 czerwca – w restauracji Gorzelnia w Rymanowie odbył się Dzień 

Działacza Kultury organizowany przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się też przedstawiciele naszej gminy – 

odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymała dyrygentka 

Chóru Koloryt Iwona Tylka – a nagrodę Starosty otrzymał nasz 

rymanowski Chór Koloryt, 

• 18 czerwca – odbyło się połączone posiedzenie stałych komisji rady 

miejskiej podczas którego omawiano raport gminy, sprawozdania za 2020 

rok oraz projekty uchwał planowanych do procedowania podczas 

dzisiejszej sesji, 

• 19 czerwca – na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Nasz Rymanów – 

uczestniczyliśmy w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Udział w 

Zebraniu był okazją do złożenia podziękowań za inicjatywy podejmowane 

przez Stowarzyszenie na rzecz Rymanowa oraz życzeń na przyszłość, 

• 22 czerwca – tj. w dniu dzisiejszym uczestniczymy wspólnie w sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 
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