Protokół z posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 12 marca 2019 r.
1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji – Pana
Sebastiana Markowskiego, w szczególności Zastępcę Prezydenta Miasta – Panią Ewę
Skibę, Członka Zarządu Powiatu Starachowickiego – Pana Jerzego Materka, Architekta
Miejskiego – Marcina Bednarczyka oraz przedstawicieli Klubu Kalmar.
2. Pani Ewa Skiba oraz Pan Jerzy Materek szczegółowo wyjaśnili sytuację i postęp prac
przy Zbiorniku Lubianka. Problem własności, dokumentacji technicznej oraz jazu
wodnego. Pani Prezydent zadeklarowała iż do końca czerwca wszystkie sprawy
formalne powinny zostać wyjaśnione.
3. Przedstawienie pomysłu stworzenia bazy nurkowej nad Zbiornikiem Lubianka.
Prezydent Ewa Skiba poinformowała, iż w tym momencie nie jest możliwe włączenie
tego do projektu rewitalizacyjnego, natomiast Pan Jerzy Materek zwrócił uwagę na
potrzebę wykonania pełnej dokumentacji technicznej w tym zbadanie dna zbiornika.
Zadeklarował jednocześnie sprawdzić koszty i obecne możliwości powstania takiej
bazy u projektantów. Następnie wywiązała się ciekawa dyskusja o historii zalewu,
innych potencjalnych lokalizacji bazy nurkowej. Co ciekawe sama baza nurkowa
cieszyłaby się dużą popularnością i miałaby możliwość zarabiania.
4. Pan Jerzy Materek zaproponował także temat powstania spływu kajakowego na rzece
Kamiennej i możliwości prowadzenia takiej inicjatywy przez spółdzielnie socjalną oraz
stowarzyszenia. Wywiązała się także dyskusja nad stworzeniem stoku narciarskiego
na starych hałdach. Ten temat zostanie kontynuowany na kolejnym spotkaniu.
5. Architekt Miejski zaprezentował prace studentów z Politechniki Warszawskiej
dotyczące możliwości zagospodarowania starych hałd na stok narciarski.
6. Pan Tadeusz Zieliński zwrócił uwagę iż w 2020 r. będzie 100-lecie powstania Zbiornika
Pasternik, na kolejnych spotkaniach Komitet będzie wypracowywał pomysły na
uczczenie tego wydarzenia.
7. Pan Sebastian Markowski zwrócił się z oficjalnym pytaniem, jaki jest planowany koszt
utrzymania Parku Miejskiego i Lubianki po rewitalizacji i kto będzie tymi obszarami
zarządzał. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego zadeklarował odpowiedź na kolejnym
spotkaniu.

8. Pan Sebastian Markowski zwrócił się również z pytaniem o możliwość zbadania
jakości wody ze strumienia w Parku Miejskim przez Przedsiębiorstwo Wodne i
Kanalizacji w Starachowicach.
9. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00. Temat
przewodni – spływ kajakowy na rzece Kamiennej, tężnie solankowe w mieście, nowa
koncepcja komunikacji miejskiej. Zaproszeni zostaną następujące osoby: Pan Jerzy
Materek – członek Zarządu Powiatu, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji – Aneta
Nasternak-Kmieć, Pan Patryk Bebelski – właściciel wypożyczalni kajaków oraz Radni
Rady Miejskiej.
10. Sprawy bieżące – zaproszenia na spotkania, konsultacje i inne wydarzenia.

