
Sprawozdanie Burmistrza z działalności  

za okres od 29 stycznia do 26 lutego 2021 roku. 

 

• 30 stycznia – w hali sportowej w Sieniawie odbył się turniej piłkarski dla dzieci 

organizowany przez Stowarzyszenie AKTIV- PRO – w którym uczestniczyło 

kilka drużyn z naszej gminy i okolic. Gmina Rymanów ufundowała nagrody 

dla uczestników tej imprezy, 

 

• 1 lutego – w sali narad urzędu gminy w Rymanowie odbyło się spotkanie 5 

partnerów uczestniczących w tzw. projekcie uzdrowiskowym z RPO WP 2014-

2020 tj. gminami: Iwonicz-Zdrój, Horyniec-Zdrój, Rymanów, Solina i 

Właścicielem Sanatorium „Bajka” w Horyńcu-Zdroju. Tematem 

najważniejszym podczas spotkania było ustalenie harmonogramu 

przewidywanych robót oraz płatności u poszczególnych partnerów w ramach 

realizowanego projektu. Informuję, że projekt ww. uzyskał rekomendacje do 

dofinansowania – a partnerem wiodącym jest gmina Rymanów. Podczas 

dzisiejszej sesji wprowadzone zostaną do budżetu środki przewidywane do 

wydatkowania w ramach tego projektu – w zgodnie z deklaracjami z UM w 

Rzeszowie umowa na realizację tego projektu zostanie podpisana w 

najbliższym czasie, 

 

• 4 lutego – na zaproszenie uczniów Szkoły Podstawowej w Rymanowie 

uczestniczyłem w trybie on-line w lekcji historii dotyczącej postaci 

niekwestionowanych bohaterów, których imiona i nazwiska można by było 

upamiętnić w przyszłości w nazwach ulic naszego miasta. Bardzo ciekawa 

lekcja przygotowana przez uczniów pod nadzorem nauczyciela Stanisława 

Penara, 

 

• 6 lutego – odbył się kolejny turniej piłkarski dzieci w hali sportowej w 

Sieniawie organizowany przez Stowarzyszenie AKTIV-PRO w którym na 

zaproszenie organizatorów uczestniczyłem, 

 

• 8 lutego – w sali narad urzędu gminy w Rymanowie – spotkałem się z 

Prezesem Zarządu PTTK w Sanoku – Józefem Szymbarą. Spotkanie 

poświęcone było omówieniu planowanych inwestycji w ramach pomocy 



unijnej planowanej w nowej perspektywie. Z informacji przekazanych wynika, 

że PTTK stara się pozyskać wielomilionową dotację na budowę i modernizację 

infrastruktury turystycznej, w tym schronisk i hoteli na turystycznych szlakach.  

Na terenie naszej gminy wstępnie planowana jest budowa takich obiektów w 

Puławach i Rymanowie-Zdroju. Pan Prezes prosił o wsparcie ich starań co też 

uczyniliśmy wysyłając stosowne pisma m.in. do Prezesa Rady Ministrów, 

 

• 15 lutego – TV-Obiektyw nagrywała kilka materiałów dotyczących naszej 

gminy, w tym: rewitalizacji rynku rymanowskiego, projektu transgranicznego 

realizowanego ze Słowakami z Kracunoviec oraz tzw. „Zielonej linii” 

planowanej do uruchomienia z Krosnem miastem w najbliższym sezonie, 

 

• 16 lutego – odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw 

Uzdrowiskowych poświęcone działalności podmiotów leczniczych w 

Rymanowie-Zdroju w dobie pandemii. W godzinach późniejszych odbyło się 

wyjazdowe spotkanie Radnych Rady Miejskiej z Radnym i Sołtysem tej 

miejscowości oraz Przedstawicielami Stowarzyszenia „Przełom Wisłoka” w 

Puławach podczas którego poruszono ważne tematy dotyczące tej 

miejscowości jak również funkcjonowania wyciągu narciarskiego w dobie 

reżimu sanitarnego, 

 

• 18 lutego – w godzinach popołudniowych – w sali widowiskowej GOK w 

Rymanowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej działającej przy ww. 

instytucji kultury. Podczas posiedzenia omówiono realizację zadań w 2020 

roku oraz przedstawiono propozycje kalendarza imprez na 2021 rok. 

Członkowie Rady Programowej mieli też okazję zwiedzić cały nowy obiekt 

oddany do użytku w ubiegłym roku, 

 

• 19 lutego – uczestniczyłem – razem z dyrekcją i 2 nauczycieli z ZSP w 

Rymanowie, w spotkaniach z kadrą dowódczą 21 Brygady Strzelców 

Podhalańskich w Rzeszowie, w tym z gen. bryg. Dariuszem Lewandowskim. 

Spotkania poświęcone były ustaleniu na najbliższy czas harmonogramu 

szkoleń dla uczniów naszego rymanowskiego liceum, które można by było 

przeprowadzić z klasami mundurowymi. Nadmieniam, że decyzją MON klasy 

pierwsze – mundurowe – naszego liceum funkcjonować będą prze najbliższe 4 

lata pod ich patronatem. W godzinach popołudniowych – razem z Janem 

Kilarem – pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę w najbliższym czasie 



Mariusza Bieńczaka – Komendanta PSP w Krośnie. W imieniu władz 

samorządowych oraz wszystkich druhów strażaków z terenu naszej gminy – 

podziękowaliśmy Panu Komendantowi za dobrą i efektywną współpracę, 

 

• 26 lutego – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

Dziękuję za uwagę 


