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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rymanów 

za okres od 29 sierpnia do 25 września 2020 roku 

 

• 29 sierpnia – w godzinach wieczornych, na zaproszenie organizatorów 

wziąłem udział w Haczowie , w koncercie z okazji 100-lecia urodzin Świętego 

Jana Pawła II, 

• 1 września – uczestniczyłem w gminnej inauguracji nowego roku szkolnego 

2020/21 w Szkole Podstawowej w Sieniawie. Podczas spotkania odbyło się 

też uroczyste pożegnanie dotychczasowej dyrektorki i jej zastępczyni oraz 

wprowadzenie nowego, Piotra Boczara – nauczyciela historii, któremu 

powierzyłem obowiązki na najbliższy rok szkolny, 

• 9 września – w godzinach porannych odbyła się sesja Rady Miejskiej w 

Rymanowie, podczas której m.in. w ramach zmian w budżecie wprowadzono 

środki przekazane gminie z FIS z których planujemy realizować rozbudowę 

oświetlenia ulicznego i nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych, 

• 16 września – w nowym budynku domu kultury w Rymanowie odbyła się 

konferencja polsko-słowacka w ramach realizowanego mikroprojektu z 

programu Interreg – PL-SK 2014-2020 - hasło przewodnie tego projektu to 

odnowienie Szlaku Karpackich Świątyń – po stronie polskiej i słowackiej. 

Przy świątyniach na terenie naszej gminy i po stronie słowackiej w 

Kračunovcach, Geraltovcach i Radomie -posadowione zostaną tablice 

informacyjne o historii tych kościołów, planuje się też wydawnictwo 2-

języczne na temat ww. Szlaku Świątyń Karpackich, 

• 17 września – w Dworze Ostoia w Klimkówce odbył się 2-dniowy konwent 

kierownictwa gminnych zakładów komunalnych z Podkarpacia i Małopolski. 

Dyrektor ZGK w Rymanowie- Damian Rygiel też należy do tego 

stowarzyszenia. Byłem na początku posiedzenia tego konwentu – powitałem 

wszystkich uczestników i przekazałem pozdrowienia od władz 

samorządowych naszej gminy, 
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• 18 września – w domu ludowym w Króliku Polskim odbyło się zebranie 

mieszkańców poświęcone m.in. sprawom budowy chodnika przy DW-887. W 

zebraniu – na zaproszenie radnego, sołtysa i rady sołeckiej- uczestniczyli też 

Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku WP oraz Joanna Bril – radna Sejmiku 

WP.  

Wstępne ustalenia – akceptowane przez Marszałka W. Ortyla- są takie - że w 

tym roku wybudowany zostanie odcinek chodnika we Wróbliku Szlacheckim 

a w przyszłym tj. 2021 w Króliku Polskim, 

• 19 września – na zaproszenie wójta gminy Dębica – uczestniczyłem w 

uroczystym otwarciu nowego uzdrowiska na Podkarpaciu tj. Latoszynie. Jest 

to uzdrowisko reaktywowane po 80 latach „niebytu”. Historia początków tego 

uzdrowiska sięga roku 1850, a więc powstało jeszcze przed odkryciem wód 

mineralnych w naszym Rymanowie-Zdroju. Wybudowany został zakład 

przyrodo-leczniczy, pijalnia wód mineralnych i tężnia solankowa. Latoszyn-

Zdrój posiada unikatowe lecznicze wody siarkowe jako jedno z 4 uzdrowisk 

w Polsce. Latoszyn-Zdrój otrzymał od MZ pozytywne rekomendacje – jeszcze 

rada ministrów musi wydać stosowne rozporządzenie w tej sprawie 

potwierdzające wpisanie Latoszyna na listę polskich uzdrowisk, ale jest to już 

tylko formalność. Latoszyn-Zdrój jest piątym po; Horyńcu, Iwoniczu, 

Polańczyku i Rymanowie uzdrowiskiem na Podkarpaciu.  

W godzinach popołudniowych w Parku nad Czarnym Potokiem w 

Rymanowie-Zdroju odbył się festyn w ramach realizowanego projektu ze 

Słowakami - podczas którego odbyły się m.in. występy zespołów 

folklorystycznych oraz wręczono nagrody dla uczestników konkursu 

plastycznego.  

Na boisku ORLIK w Rymanowie odbył się VIII Turniej Piłkarski o „Puchar 

Burmistrza gminy Rymanów” w kategorii 35+. Turniej wygrała reprezentacja 

Klimkówki, drugie miejsce zajęła drużyna Milczy a trzecie Rymanowa, 
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• 20 września – w Klimkówce uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców - 

podczas, którego przedstawiłem bieżące ważne sprawy gminne i dotyczące tej 

miejscowości, 

• 21 września – w parku podworskim w Rymanowie uczestniczyłem w 

spotkaniu z Przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr I w Rymanowie, 

dyrektorem GOSiR-u, projektantem i geodetą w sprawie zaprojektowania tzw. 

miasteczka ruchu drogowego. Zarząd Osiedla Nr I w Rymanowie zaplanował 

w całości przeznaczyć przyszłoroczny fundusz osiedlowy na ten cel, 

• 25 września – tj. przed dzisiejszą sesją odbyło się posiedzenie rady społecznej 

SPG ZOZ-u w Rymanowie i wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej 

podczas których omówiono bieżącą sytuację w gminnej służbie zdrowia oraz 

materiały na dzisiejszą sesję. 

 

Dziękuję za uwagę 

 

Wojciech Farbaniec 
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Burmistrz Gminy Rymanów 


