
 

Protokół z posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 11 czerwca 2019 r. 

1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji – Pana 

Sebastiana Markowskiego, w szczególności Członka Zarządu Powiatu 

Starachowickiego – Jerzego Materka, Komendanta Straży Miejskiej – Waldemara 

Jakubowskiego oraz Architekta Miejskiego – Marcina Bednarczyka. 

2. Przedstawienie rysu historycznego o Parku Miejskim przez Pana Sebastiana 

Markowskiego.  

3. Dyskusja nad upamiętnieniem dawnego wejścia do kopalni Herkules, która powstała 

w 1836 r. – pomysły: tablica informacyjna, mapa/luneta, wskaźnik laserowy 

pokazujący orientacyjne wejście do kopalni. Padł pomysł aby zaangażować studentów 

w odszukanie wejścia do kopalni, jednakże Architekt miejski poinformował iż na 

obecnym etapie (roboty budowlane) będzie to niemożliwe. 

4. Architekt miejski następnie objaśnił ideę ścieżek edukacyjnych (żelaza, przyrodnicza 

itp.) w Parku Miejskim. 

5. Komitet Rewitalizacji jednogłośnie zgodził się, aby do współpracy przy opisie ścieżek 

tematycznych zaprosić Muzeum Przyrody i Techniki. 

6. Wniosek Pana Tadeusza Zielińskiego aby Brama wejściowa do Parku Miejskiego miała 

pełną nazwę tj. Park Miejski im. Stefana Żeromskiego. 

7. Pomysł Tomasza Łebka aby upamiętnić Stefana Żeromskiego poprzez ustawienie 

ławeczki Żeromskiego na której poprzez krótką sieć wifi można byłoby czytać 

powieści pisarza.  

8. Komendant Waldemar Jakubowski przedstawił tematykę bezpieczeństwa w Parku 

Miejskim. Obecnie w całym mieście znajduje się 33 punkty monitoringu w tym 28 

kamer obrotowych i 5 stacjonarnych. Po rewitalizacji Parku zamontowanych zostanie 

dodatkowo 8 kamer. Komendant zwrócił uwagę na konieczność zatrudnienia osób do 

stanowiska z monitoringiem. Komitet Rewitalizacji zaproponował aby była to osoba 

niepełnosprawna, która może być sfinansowana ze środków PEFRON. Stosowne 

pismo zostanie wysłane do Prezydenta Miasta. 

9. Komendant zarekomendował, iż lepiej instalować kamery stacjonarne, ze względu na 

łatwiejsze „wyłapanie” zdarzenia.  



 

10. Następnie wywiązała się dyskusja o ścieżce STARA – Komitet rekomenduje 

uzupełnienie ścieżki STARA o drogowskazy i interaktywną mapę, która wskaże gdzie 

znajdują się stary. 

11. Chatka Baby Jagi – propozycja wykorzystania obiektu dla nowego podmiotu 

(stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna, Powiatowy Zakład Aktywizacji Zawodowej) z 

skupiającego osoby niepełnosprawne, którzy będą robić rękodzieła nawiązujące do 

dziedzictwa Starachowic.  Propozycja nazwy dla obiektu - „Domek żony górnika”. 

12. Kontynuacja dyskusji na temat komunikacji miejskiej – Pan Arkadiusz Jasica przekazał 

zestaw uwag do nowej koncepcji. 

13. Kolejne spotkanie odbędzie się 5 lipca o godz. 16:00. Tematyka – opracowanie oferty 

Pałacyku. 

 


