
 

Protokół z posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 4 kwietnia 2019 r. 

1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji – Pana 

Sebastiana Markowskiego, w szczególności Członka Zarządu Powiatu 

Starachowickiego – Pana Jerzego Materka, przedstawicielkę Rady Miasta 

Starachowice – Monikę Rutkowską oraz Architekta Miejskiego – Marcina 

Bednarczyka. 

2. Spotkanie rozpoczęło się od tematu tężni solankowych. Problematykę przedstawił 

Pan Tadeusz Zieliński. Koszt jednej tężni waha się od 70 tys. zł do 3 mln zł, dla 

uwarunkowań Starachowic w ocenie Pana Zielińskiego tężnia solankowa 

kosztowałaby 300-400 tys. zł. Odbyła się dyskusja nad znalezieniem finansowania dla 

tej inwestycji, w budżecie miejskim oraz powiatowym na obecną chwilę nie ma takich 

pieniędzy. Zadeklarowano poszukiwanie funduszy zewnętrznych. Pojawił się także 

pomysł Pana Zielińskiego aby sfinansować 3 tężnie solankowe w ramach budżetu 

obywatelskiego, jednakże pomysł jest sprzeczny z ideą budżetu obywatelskiego. 

3. Następnie wywiązała się dyskusja na temat potencjalnej lokalizacji i Komitet wspólnie 

wypracował optymalne miejsce – Szlakowisko – między sceną a starostwem 

powiatowym lub ewentualnie przy Skałkach. Park Miejski ze względu na swoje 

położenie nie jest najszczęśliwszym pomysłem. 

4. Kolejnym tematem w nawiązaniu do Parku Miejskiego było ograniczenie ruchu na ul. 

Radomskiej przy Parku w soboty i niedzielę oraz umieszczenie na tym odcinku 

przejścia dla pieszych. Głosy członków Komitetu są podzielone, a bardziej 

szczegółowa dyskusja i potencjalna decyzja może dopiero zapaść po wybudowaniu 

wiaduktu na Starachowicach Dolnych oraz obwodnicy Starachowic. 

5. Spływ kajakowy – Pan Jerzy Materek szczegółowo przedstawił pomysł spływu 

kajakowego na rzece Kamiennej połączonego ze szlakiem edukacyjnym i 

wykorzystaniem zabytkowej infrastruktury do baz/przystanków kajakowych. Komitet 

zgodził się jednomyślnie, że projekt powinno zainicjować i wspierać starostwo ale za 

wykonanie i utrzymanie spływu powinien być odpowiedzialny podmiot zewnętrzny 

np. stowarzyszenie lub spółdzielnia socjalna.  

6. Budynek z 1836 r. na Dolnych – propozycja wykorzystania go. Pan Marcin Bednarczyk 



 

wytłumaczył, że budynek jest prywatny i póki co miasto nie ma zamiaru go 

odkupywać, jednakże przy rewitalizacji placu dworcowego została wyszczególniona 

oś kompozycyjna i widokowa na ten domek tak aby był widoczny dla pasażerów 

wysiadających z pociągów. 

7. Marcin Bednarczyk zaproponował zaproszenie na Komitet przedstawiciela Izby 

Architektonicznej z Kielc, aby przeprowadził warsztaty na temat procesu społecznego 

w planowaniu przestrzennym. Komitet zgodził się na spotkanie – wstępny termin – 

wrzesień 2019 r. 

8. Budynek PTTK w Parku – zapytanie o własność, niestety leży on w rękach prywatnych. 

9. Amfiteatr w Parku Miejskim – postulat utwardzenia chodnika do Amfiteatru tak aby 

służby miejskie (pogotowie, straż) miały dogodny dostęp w razie potrzeby. 

10. Sprawy bieżące – zaproszenia na spotkania, konsultacje i inne wydarzenia.  


