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Sprawozdanie z działalności burmistrza gminy Rymanów 

za okres od 28 maja do 24 czerwca 2022 roku. 
 

✓ 29 maja – w Rymanowie odbyły się gminne uroczystości z okazji Dnia 

Strażaka podczas których odprawiona została msza święta w intencji 

wszystkich druhów strażaków i ich rodzin, złożono życzenia okazjonalne, 

wręczone zostały też resortowe odznaczenia i wyróżnienia. Uroczystość 

była okazją do oficjalnego pożegnania Janusza Koniecznego, byłego 

senatora, radnego Sejmiku WP, nauczyciela, naczelnika miasta i gminy 

Rymanów, działacza strażackiego z 60-letnim stażem, odznaczonego też 

Medalem za Zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów, który z racji wieku 

uznał, że nadszedł już czas na zasłużony odpoczynek – ustąpienie miejsca 

dla młodszych. Razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej 

podziękowaliśmy mu za lata społecznej służby, pomoc udzielaną naszym 

strażakom i gminie, 

✓ 31 maja – razem z radnym Ignacym Śliwką wizytowaliśmy teren ulicy 

Widokowej w Rymanowie-Zdroju w aspekcie koniecznego uregulowania 

odprowadzenia wód opadowych zalewających nieruchomości 

posadowione wzdłuż tej ulicy. Podjęte zostaną doraźne działania 

minimalizujące uciążliwości – natomiast docelowo trzeba wykonać 

dokumentację projektową na odwodnienie tej części miejscowości i kiedyś 

to zrealizować, 

✓ 3 czerwca – odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie 

zaopiniowania realizacji budżetu gminy Rymanów za 2021 rok, 

✓ 4 czerwca – w Galerii Zdrój w Rymanowie-Zdroju odbył się wernisaż 

pisanych ikon przez studentów szkoły z Przemyśla. Piękne ikony można 

podziwiać na wystawie do końca czerwca br.  

✓ 5 czerwca – w Milczy odbyła się uroczystość 50-lecia utworzenia parafii - 

odprawiona została przez Arcybiskupa Adama Szala msza święta, 

odsłonięcie okazjonalnej tablicy upamiętniającej to ważne wydarzenie. 

Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców wioski, w tym również tych, 

którzy 50 lat temu w jedną noc wybudowali kościół w Milczy. W godzinach 

popołudniowych odprawiona została na rymanowską Kalwarię Droga 

Krzyżowa oraz odsłonięte zostały w kaplicy portrety Anny i Stanisława 

Potockich. Nadmienić należy, że przez ostatnie kilka lat Stowarzyszenie 

Nasz Rymanów dokonało restauracji 9 stacji Drogi Krzyżowej oraz 

ufundowało portrety byłych właścicieli Rymanowa i Rymanowa-Zdroju. 
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W uroczystości wzięło udział wielu mieszkańców i gości, w tym z rodziny 

Potockich, 

✓ 8 czerwca – odbyło się spotkanie z wykonawcą budowy szkoły w 

Sieniawie, Spotkanie dotyczyło koniecznych zmian projektowych na dachu 

oraz wywózki ziemi z południowej strony budowanego obiektu. Budowa 

szkoły przebiega zgodnie z planem – i ten etap powinien być zakończony 

zgodnie pod koniec października br.  

✓ 11 czerwca – uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 

Naszego Rymanowa, podczas którego złożyłem podziękowania i gratulacje 

dla Zarządu za aktywność Stowarzyszenia, za cenne inicjatywy społeczne 

i patriotyczne. Przypominam, że Stowarzyszenie wydaje gazetę, prowadzi 

kilka sekcji w ramach, których propagowany jest sport, kultywowana 

tradycja i zwyczaje. Panu Prezesowi Czesławowi Szajnie gratuluję 

przewodniczenia Stowarzyszeniu już ponad 20 lat – życzę zdrowia, 

aktywności i dalszych cennych inicjatyw, 

✓ 13 czerwca – w urzędzie gminy w Rymanowie odbyłem krótkie spotkanie 

z przedstawicielami Uzdrowiska Rymanów S.A – tj. Panią Prezes Iwoną 

Olejnik i jej współpracownikami – Spotkanie dotyczyło woli nawiązania -

kolejny raz – współpracy z gminą – dla dobra spółki i Rymanowa-Zdroju. 

Kolejne z udziałem Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Z-cy 

Burmistrza i radnych Ignacego Śliwki oraz Jana Tomkiewicza odbyło się 

w ostatnią środę. Podczas środowego spotkania omówiono sprawy bieżące 

dotyczące sytuacji w spółce uzdrowiskowej, realizacji planowanych 

inwestycji, w tym Leliwy, Krystyny, Gozdawy oraz rozlewni wód 

mineralnych. Rozmawialiśmy też o drodze do Zimowita i koniecznej 

wymianie źródła ciepła w rozlewni – z węglowej na gazową. Pani Prezes 

zadeklarowała, że do końca bieżącego roku kotłownia w rozlewni będzie 

zmieniona z węglowej na gazową. Rozmawialiśmy też o uporządkowaniu 

handlu w strefie uzdrowiskowej A, o lecznictwie dzieci oraz o aktualnym 

obłożeniu łóżek sanatoryjnych i szpitalnych w Uzdrowisku Rymanów S.A, 

które jest na poziomie 70% - czyli na 1000 miejsc zajętych jest 700. Jest 

też wola współpracy w organizacji imprez kulturalnych oraz wspólnej 

promocji. Uzgodniliśmy, że będziemy się spotykać w zespołach roboczych 

w celu bieżącego informowania się wzajemnego o działalności gminy jak i 

spółki uzdrowiskowej. Padły też deklaracje o udziale przedstawicieli spółki 

w sesjach Rady Miejskiej – w związku z tym, należy wysyłać zaproszenia 

do udziału w sesji dla Pani Prezes – natomiast czy w sesji udział weźmie 
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Pani Prezes czy ktoś wskazany przez nią to już nie od nas będzie zależało. 

Reasumując jest jakiś reset w relacjach wzajemnych – czy jest on 

autentyczny to czas najbliższy pokaże. 

Nasza ostrożność w ocenie ma podstawy, stąd mogę powiedzieć, że po 

naszej stronie zawsze była wola współpracy natomiast po drugiej stronie 

jak było każdy wie. Jesteśmy pozytywnie nastawieni, ale ostrożni- miejmy 

nadzieję, że może coś z tego będzie. Pierwszym symptomem tej zmiany 

jest obecność na dzisiejszej sesji przedstawiciela spółki uzdrowiskowej- 

którego serdecznie witamy, 

✓ 16 czerwca – otwarto sezon na basenie rekreacyjnym w Rymanowie-

Zdroju, 

✓ 20 czerwca – w restauracji Gorzelnia w Rymanowie – odbyła się 

uroczystość związana z Powiatowymi Dniem Działacza Kultury – wśród 

wyróżnionych i odznaczonych znaleźli się nasi przedstawiciele; Rafał 

Głód, Rymanowska Orkiestra Dęta oraz Justyna Szepieniec. Gratulacje i 

życzenia im oraz innym działaczom kultury – przekazałem podczas 

uroczystości, 

✓ 24 czerwca – w godzinach przedpołudniowych uczestniczyliśmy w 

uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Przekazaliśmy podziękowania i 

życzenia dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkół i placówek 

oświatowych oraz rodziców. Kolejny rok bardzo trudny, pełen wyzwań 

stąd szczególne podziękowania dla wszystkich związanych z działalnością 

oświatową. Przed dzisiejszą sesją odbyło się posiedzenie Rady Społecznej 

SPG ZOZ a teraz uczestniczymy w sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
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