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Sprawozdanie burmistrza z działalności  

za okres od 21 grudnia 2022 do 27 stycznia 2023 

 

✓ 21 grudnia – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem 

Pitrusem uczestniczyliśmy w spotkaniu z Zarządem Uzdrowiska 

Rymanów S.A w Rymanowie-Zdroju. Spotkanie było okazją do złożenia 

życzeń świątecznych oraz omówienia bieżących spraw dotyczących 

funkcjonowania gminy jak również spółki uzdrowiskowej, 

✓ 23 grudnia – w godzinach południowych zorganizowaliśmy spotkanie 

wigilijne z pracownikami oraz zaproszonymi kierownikami jednostek 

organizacyjnych gminy podczas którego – razem z Przewodniczącym 

Rady Miejskiej złożyliśmy życzenia, połamaliśmy się opłatkiem oraz 

śpiewaliśmy kolędy, 

✓ 28 grudnia – w godzinach porannych – z udziałem Zarządu oraz wójta 

gminy Jaśliska odbyło się zebranie SS Kogutek w Rymanowie. Zebranie 

było okazją do złożenia sprawozdania z bieżącej działalności oraz 

omówienia planów na 2023 rok. SS Kogutek wpisuje się powoli w 

działalność komunalną na terenie naszego miasta i gminy, 

✓ 30 grudnia – uczestniczyłem w spotkaniu z okazji zakończenia 2022 

roku. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy urzędu gminy i jednostek 

organizacyjnych. Spotkanie było okazją do podsumowań mijającego roku, 

złożenia podziękowań za sumienną całoroczną pracę i złożenia życzeń u 

progu Nowego 2023 Roku, 

✓ 2 stycznia 2023 r. – odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w 

Rymanowie związana z koniecznością dokonania zmian budżetowych u 

progu nowego roku, 

✓ 6 stycznia – uczestniczyliśmy wspólnie w zorganizowanym przez GOK 

oraz parafie z Rymanowa i Rymanowa-Zdroju w I Rymanowskim 

Orszaku Trzech Króli. W uroczystej mszy świętej oraz przemarszu na 

trasie Rymanów - Rymanów-Zdrój – wzięły udział rzesze uczestników. 

Podobnie w imprezach familijnych zorganizowanych po marszu w 

Rymanowie-Zdroju. Mamy nadzieję, że impreza będzie kontynuowana w 

kolejnych latach. W tym samym dniu odbyła się też w Parku nad 

Czarnym Potokiem kolejna edycja biegów przełajowych organizowana 

przez Fundację „Listek”, w których uczestniczyło wielu biegaczy z 

Podkarpacia, 

✓ 8 stycznia – w kaplicach Wspólnot Zielonoświątkowych w Puławach i 

Wisłoczku odbyły się koncerty noworoczne podczas których śpiewano 

kolędy i składano sobie życzenia świąteczno-noworoczne. W spotkaniu w 
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Puławach uczestniczyłem ja natomiast w Wisłoczku Przewodniczący 

Rady Miejskiej, 

✓ 9 stycznia – w Galerii „Zdrój” w Rymanowie-Zdroju odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez Lasy Państwowe, w tym również 

Nadleśnictwo Rymanów. Podczas otwartego spotkania Paweł Panaś 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów przedstawił prezentację lasu nad 

którym sprawuje pieczę Nadleśnictwo, w tym szczególnie nad lasami 

znajdującymi się w strefach ochronnych uzdrowiska Rymanów-Zdrój. W 

spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący Rady Miejskiej, radni w osobach 

– Jana Tomkiewicza i Ignacego Śliwki, Zarząd Osiedla w Rymanowie-

Zdroju oraz wielu mieszkańców. Spotkanie było okazją do poznania 

gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe ale też wymiany 

poglądów na temat współpracy, transparentności itd. Mamy nadzieję, że 

coś się zmieni w relacjach dotyczących współpracy gminy z 

Nadleśnictwem oraz mieszkańcami zaniepokojonymi masową wycinką 

drzew w strefach uzdrowiskowych, niszczonymi przez ciągniki szlakami 

turystycznymi i drogi gminne, 

✓ 10 stycznia – w domu ludowym we Wróbliku Szlacheckim – w związku z 

zakończoną budową sieci wodociągowej – odbyło się spotkanie z 

zainteresowanymi budową przyłączy mieszkańcami. Zaprojektowanych 

jest ok. 270 przyłączy do nieruchomości – obecnie każdy może mając ok. 

1 roku wykonać przyłącz bez konieczności dodatkowego projektowania. 

W oparciu o przedmiary i ofertę złożoną przez ZGK oraz Firmę ROL-

WOD ze Skołyszyna każdy może zlecić sobie wykonanie przyłącza 

wodociągowego. Mieszkaniec może też zlecić wykonanie takiego 

przyłącza wg. określonych przez ZGK zasad innej firmie uprawionej. 

Zainteresowanie wykonaniem przyłączy jest bardzo duże, zapewne z racji 

potrzeb na dobrej jakości wodę, 

✓ 12 stycznia – w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyło się spotkanie 

z sprawie tegorocznej Gali Sportowej honorującej najlepszych 

sportowców, działaczy i trenerów. Kapituła złożona m.in. z wójtów i 

burmistrzów oraz Starosty Krośnieńskiego dokonała wyboru w tych 

wspomnianych kategoriach. Uroczysta Gala podczas której mają być 

wręczone nagrody ma się odbyć w Lubatowej w lutym br. 

✓ 16 stycznia – w sali kolumnowej UW w Rzeszowie odbyło się szkolenie 

z Polskiego Ładu – szczególnie z zasad dotyczących naboru wniosków na 

zabytki. W ramach tego programu każda gmina, powiat i województwo 

będą mogli złożyć do 10 wniosków w kategoriach kwotowych do 150 

tysięcy złotych, 500 tysięcy złotych i 3,5 mln złotych. O dofinansowanie 

będą mogły się starać też za pośrednictwem samorządów – kościoły, 
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fundacje i stowarzyszenia. Kwota jaka przeznaczona jest do 

rozdysponowania w tym programie to 3 mld złotych – średnio na jeden 

samorząd wypada kwota 1 mln złotych /samorządów 3 szczebli jest 

2878, w tym 16 województw, 65 miast na prawach powiatu, 308 

powiatów oraz 2489 gmin/. Termin składania wniosków został 

przesunięty z końca stycznia do połowy marca br. Ze wstępnego 

rozpoznania wiemy, że wnioski będą składać: gmina na remont szkoły w 

Bziance, parafie w Rymanowie i Klimkówce na kościoły oraz 

Stowarzyszenie Królik Wołoski na remontowaną od kilku lat cerkiew 

grekokatolicką w tej miejscowości, 

✓ 17 stycznia – w domu ludowym w Króliku Polskim odbyło się wspólne 

kolędowanie grupy kuracjuszy z Rymanowa-Zdroju z KGW z tej 

miejscowości. Te spotkania organizowane z inicjatywy GOK-u w różnych 

miejscowościach na terenie naszej gminy – są okazją do zwiedzania 

okolicznych atrakcji turystycznych i biesiadnych spotkań z degustacją 

potraw przygotowywanych przez miejscowe KGW. Spotkania są też 

okazją do promocji naszej uzdrowiskowej gminy, w tym jak widać nie 

tylko samego Rymanowa-Zdroju ale też innych miejscowości. Kolejne 

spotkanie z kuracjuszami ma się odbyć 31 stycznia w domu ludowym na 

Posadzie Dolnej, 

✓ 18 stycznia – w Klubie Seniora w Klimkówce odbyło się uroczyste 

spotkanie noworoczne oraz kolędowanie. Spotkanie w którym 

uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Pitrus, W-

ce Przewodniczący Kazimierz Kielar, ksiądz proboszcz Bogdan Kielar, 

Pracownicy GOPS z dyrektorką Danutą Penar, dyrektor SP -Agnieszka 

Groblewska oraz cały Klub Seniora z opiekunką Agnieszką Kubas było 

okazją do złożenia życzeń, degustacji potraw oraz wspólnego 

kolędowania, 

✓ 19 stycznia – również w nastroju świątecznym odbyło się spotkanie 

KGW, radnych, sołtysów, działaczy kultury oraz wszystkich 

społeczników z terenu naszej gminy w sali widowiskowej domu kultury w 

Rymanowie. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń noworocznych, 

wspólnego biesiadowania i kolędowania, 

✓ 24 stycznia – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rymanowie 

uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu bloku numer I Osiedla 

Rymanowskie Wzgórza na ul. Kalwaria 3 w Rymanowie. Blok w stanie 

deweloperskim jest już gotowy do oddania właścicielom wykupionych 

mieszkań. Kolejny blok jest już w trakcie budowy i też w tym roku 

zostanie ukończony. Łącznie powstanie ponad 100 mieszkań dla 

nabywców praktycznie z całej Polski. Cieszymy się, że to nasz lokalny 
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przedsiębiorca podjął się takiego wyzwania z pozytywnym efektem jak 

widać, 

✓ 27 stycznia – tj. w dniu dzisiejszym przed sesją odbyło się wspólne 

posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej podczas którego omawiano i 

opiniowano materiały planowane do procedowania podczas dzisiejszej 

sesji. Obecnie trwa posiedzenie LXXVII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

  

 

Z poważaniem 

 

Wojciech Farbaniec –  

Burmistrz Gminy Rymanów 


