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Protokół Nr 5/3/2019 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 

z dnia 29 kwietnia 2019 roku 

 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Przedstawiciele Sandomierskiego Centrum Kultury: 
Pan Wojciech Dumin 

Pani Beata Pytelewicz  

Przedstawiciele Muzeum Okręgowego w Sandomierzu: 

Pani Anna Boruń  

Pan Mirosław Piórkowski 

Gościnnie: 

Radny Piotr Chojnacki  

Pani Z.W.*) - mieszkanka Sandomierza,  

Ad. 1 

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. Obecnych trzech radnych. Pan 

Wojciech Czerwiec i Pan Tomasz Malinowski spóźnieni. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

  

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie przygotowań miasta do sezonu turystycznego 2019 r. głównie pod względem 

potrzeb technicznych i ich stanu bieżącego: 

- Podziemnej Trasy Turystycznej,  Bramy Opatowskiej, 

- Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.  

4. Sprawy różne, wnioski komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano – 3 „za” – jednogłośnie. 

Bez udziału w głosowaniu Pana Wojciecha Czerwca i Pana Tomasza Malinowskiego.  

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3 

Przygotowanie obiektów turystycznych do sezonu letniego Podziemnej Trasy Turystycznej, 

Bramy Opatowskiej i Okręgowego Muzeum w Sandomierzu. 

 

Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że zaprosił na obrady przedstawicieli  PTTK-u, 

ale ze względu na ważne terminy spotkań i posiedzenie Regionalnej Organizacji Turystycznej  

w Kielcach nie mogli uczestniczyć w naszych obradach.   

Radny Janusz Poński zapytał o zabezpieczenia przeciwpożarowe sandomierskich zabytków 

przypominając jednocześnie o pożarze słynnej paryskiej Katedry „Notre Dame”. 

Odpowiedzi udzielił Pan Wojciech Dumin - Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury,  

- „drewniane elementy Bramy Opatowskiej były dwukrotnie impregnowane jesienią w 2017 r.  

i wiosną w 2018 r. Jednak w przyszłym roku należy je powtórzyć. Póki co jest bezpiecznie. 

Zapewniam, że coroczny przegląd spełniał warunki.” 

Przewodniczący komisji  poprosił, aby przedstawiciele wymienionych obiektów turystycznych 

opowiedzieli o stanie technicznym zabytków, o stanie bieżącym, a także o stanie przygotowania do 

letniego sezonu. Dodał, że jako „komisja napiszemy pismo do burmistrza z wyszczególnionymi 

potrzebami”. 
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Brama Opatowska 
Pan Wojciech Dumin przypomniał o luźnej posadzce wokół tarasu widokowego, w którym trzeba było 

zrobić nową wylewkę, a ze względu na utrudnioną, na wysokości (ok. 30 m) pracę, zwiększył się też 

koszt. Istotna jest wymiana barierek na tarasie widokowym i rozbudowa box-u biletowego. 

- „Jego wykonanie wynosi ok. 100.000 złotych - bez toalety. Dużym problemem jest wspólne 

korzystanie z WC na podstawie porozumienia spisanego ze  Strażą Miejską.” 

 

Podziemna Trasa Turystyczna  

Dyrektor SCK poinformował, że „w 2018 roku była konserwacja tynków, luźnych, elementów 

drewnianych. Jej koszt wynosił ok. 40.000 złotych. Jest wymóg ponownego odgrzybienia. Olbrzymim 

kłopotem są przecieki wody. Służby zajmujące się tym problemem nie potrafiły ich zniwelować, 

ponieważ są trudne do opanowania, a woda drąży własne korytarze.”  

 Pan Wojciech Dumin przypomniał w kilku słowach o tym co zostało już poprawione.  

- „Udało się uzupełnić brakujące awaryjne oświetlenie, wzbogacić oświetlenie istniejące w Sali 

Katowskiej. 

Sukcesem jest uruchomienie toalet, które przeszły kompleksowe malowanie, reperacje ubytków  

w ścianie. Pracownicy byli przeszkoleni z zakresu obsługi kasy fiskalnej. Wykonano aktualizację 

tablic informacyjnych do toalet i zakupiono środki chemiczne. Za korzystanie z WC są pobierane 

opłaty w wysokości 2 zł/os. W trzech wyjściach awaryjnych brakowało włączników światła. 

Skierowaliśmy się z prośbą o pomoc do PGKiM. Teraz na ścianach są umieszczone naklejki 

fluorescencyjne.” 

Przedstawiciel SCK zwrócił uwagę na limity chętnych osób, które mogą być jednorazowo przebywać 

w podziemiach czy Bramie Opatowskiej. Dochód z Podziemnej Trasy Turystycznej (dalej: PTT) waha 

się  

w wysokości 1.500.000 złotych. Główny problem w PTT jest wilgoć. Urządzenia – tuby do 

udrożnienie otworów wentylacyjnych są bardzo drogie. Mankamentem jest też duża ilość 

pomieszczeń, które są małe.  

Pani Beata Pytelewicz dodała, że  

- „w toaletach jest brak kamer , ludzie kradną środki czystości, psują sprzęty a wzywanie hydraulika 

wiąże się z pieniędzmi.”   

Pan Wojciech Dumin przygotował w punktach plan i zakres działań obiektów (załącznik do 

protokołu). 

Należą do nich m. in.:  

- współpraca z winiarzami „Świętokrzyskiego  Szlaku Winiarskiego”, wykonanie  projektu  tablicy 

informacyjnej przedstawiającej ofertę SCK i  „Rowerowy Świętokrzyski Szlak Winiarski ” wraz z jej 

montażem, który jest w trakcie realizacji przed biurem Centrum Informacji Turystycznej (dalej: CIT). 

- wykonanie komercyjnych gadżetów promocyjnych tj. żetonów kolekcjonerskich, które można nabyć 

na dziedzińcu Kamienicy Oleśnickich, przed wejściem do PTTK oraz w CIT, 

- przedłużenie umowy współpracy w zakresie sprzedaży biletów „3 w 1 – jeden bilet do trzech 

miejskich atrakcji turystycznych” zawartej między SCK a Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. 

Rozważana jest również ich sprzedaż internetowa. 

- nawiązanie współpracy z sandomierskim wydawnictwem „PA”, która umożliwi sprzedaż książek dla 

dzieci o tematyce sandomierskiej oraz pamiątek z głównymi bohaterami książki. 

 Pan Przewodniczący rozpoczął dyskusję w tym punkcie. Zgłosił się  

Radny Andrzej Majewski, który zapytał : 

-„Ile jest punktów informacji?” 

Pani Beata Pytelewicz udzieliła odpowiedzi: 

-„ Przy PTTK, Zamku , na bulwarze. Jeśli chodzi o  Caritas, w weekendy informacja jest zamknięta”. 

Radny Janusz Poński  

-„Czy w Bramie Opatowskiej jest system monitoringu  przeciwpożarowego, czujki dymu, sygnał gdy 

się pali?” 

Pan Wojciech Dumin  

-„Nie ma.” 

Radny Janusz Poński  
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-„Czy rozbudowa pomieszczeń socjalnych jest z własnych środków? Czy są to wytyczne narzucone 

przez Inspekcję Pracy?”  

Pan Wojciech Dumin 

- „Straż Pożarna zna ten obiekt. Nie ma od nich zaleceń. To wewnętrzne wytyczne.” 

Radny Janusz Poński 

-„Jak wygląda współpraca z PTTK-iem? 

Pan Wojciech Dumin 

-„Wystąpiliśmy z propozycją współpracy. Stawki dla przewodników to 10% rabatu od ceny, które są 

w PTTK.” 

Na posiedzenie komisji dołączyli Pan Piotr Chojnacki i Pan Tomasz Malinowski.  

Radny Wojciech Czerwiec: 

-„Jak są rozliczane bilety 3 w 1?” 

Pan Wojciech Dumin 

-„Bilety są dostępne w Muzeum, w CIT-cie, w PTT. Na podstawie bilansu obciążamy się różnicą. 

Rozważana jest sprzedaż internetowa przez Muzeum Okręgowe.” 

Radny Wojciech Czerwiec  

-„A Muzeum Diecezjalne jest uwzględnione?” 

Pan Wojciech Dumin:  

-„ Nie”. 

Pani Beata Pytelewicz 

-„Ważną kwestią, której nie można pominąć są działania promocyjne. Nie tylko wokół usługi 

przewodników  świadczonej w CIT poprzez założenie strony Facebook, ale też przez projekty i druki 

plakatów promocyjnych. Rozpowszechnienie ich w każdy możliwy i dostępny sposób . Umieszczenie 

tablic informacyjnych o „Biletach 3 w 1”  przy Bramie Opatowskiej.” 

Radny Wojciech Czerwiec 

-„ Co nam daje Lokalna Organizacja Turystyczna? (dalej: LOT)” 

Pani Beata Pytelewicz 

-„ Ma swoje biuro, logotyp.  Porozumienie jest spisane na rok. To wsparcie działań turystycznych dla 

całego powiatu, ale Sandomierz figuruje jako centrum. Merytorycznie przygotowuje program           

pn. „ Chleb, wino, ser”. 

Radny Janusz Poński 

-„ Dajmy szansę i czas, aby LOT mógł się wykazać. Pod koniec umowy poprosimy o sporządzenie 

sprawozdania z działalności.” 

Pani Z.W.*) - mieszkanka Sandomierza 

-„ Proszę zwrócić się do Straży Pożarnej w formalnym piśmie z pytaniem o „korytarze życia.” 

Radny Janusz Poński 

-„ Tak. Wniosek o „drogi życia” będzie skierowany do burmistrza. Problem przeciekania Trasy 

Podziemnej jest m.in. przez sprzedających, którzy wbijają metalowe szpile w drogę w celu 

przytwierdzenia olbrzymich, reklamowych balonów. Trzeba temu przeciwdziałać. Druga kwestia 

dotyczy  „Jarmarku Świętojańskiego” podczas, którego nie można wjeżdżać na płytę Rynku.”  

Przewodniczący komisji przypomniał o mobilnym punkcie turystycznym.  

Pan Wojciech Dumin 

-„Popieram ten pomysł, ale z naszej kadry nikogo nie wydelegujemy do tego zajęcia. Musimy 

bazować na uczniach odbywających praktyki zawodowe.” 

Radny Wojciech Czerwiec 

-„Może warto wprowadzić tzw. „mapkę czasową”? Uwypuklone w formie biletu byłyby punkty , które 

warto zwiedzić”. 

Pani Beata Pytelewicz 

-„Zwiedzanie jest regulowane ruchem turystycznym. Ciężko przewidzieć i oszacować ile każdy 

turysta potrzebuje czasu na obejrzenie Ratusza czy Podziemnej Trasy.  To jest indywidualna sprawa”.  

Pani Z.W.*) 

-„ Proszę zwrócić uwagę na umieszczanie rur deszczowych przy remoncie chodników. Woda leje się 

wzdłuż kamienic i do piwnic. Według mnie wzorowo wykonaną ulicą jest Zamkowa.” 

Pan Janusz Poński przeszedł do omówienia przygotowań Muzeum Okręgowego do sezonu 

turystycznego, jego bieżących i technicznych potrzeb.  
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Przewodniczący komisji udzielił głosu Panu Mirosławowi Piórkowskiemu. 

-„ Przejdę od razu do konkretów  i wymienię to, co znajduje się w złym stanie technicznym, a jest 

niezbędne. Mam na myśli: 

- poprawienie funkcjonalności schodołazu dla osób niepełnosprawnych, gdyż jest niewygodny  

i trzęsie, 

- brak rynien spustowych na całej długości zamku, 

- poprawienie elewacji zamku, 

- zaktualizowanie przestarzałego monitoringu wizyjnego, 

- brak odpowiednich systemów bezpieczeństwa, alarmów przeciwpożarowych  

i przeciwwłamaniowych  

- odświeżenie drewnianych elementów w Kamienicy Oleśnickich.” 

Radny Janusz Poński  

-„Był plan budowy windy?” 

Pan Mirosław Piórkowski 

-„ Są problemy z konserwatorem. Koszt wykonania windy mieści się w granicy 2-3.000.000 złotych. 

Potrzebna jest dokumentacja, rozpoznanie a to kolejny wydatek ok. 50-60.000 złotych”. 

Radny Janusz Poński  

-„ Muzeum to Skarb Państwa. To Państwo powinno sfinansować koszt naprawy murów oporowych. 

Proszę powiedzieć o sztandarowych imprezach w Muzeum”. 

Pan Mirosław Piórkowski  

-„Noc Muzeum”, wspólnie z Sandomierskim Centrum Kultury przygotowaliśmy koncert, warsztaty. 

Zorganizowane są „Wakacje w mieście” , które wychodzą z ofertą edukacyjna do dzieci i młodzieży. 

Odbędzie się wernisaż wystawy Pana Ryszarda Gancarza – artysty,  grafika i  malarza , a także 

„Wolne śpiewanie z Anną Przybysz”  - festyn muzyczny czy „Wirtualny Teatr Historii.”   

Pani Anna Boruń  

-„Czy są przeciwwskazania, by bilety były sprzedawane również na Bramie?” 

Pan Wojciech Dumin 

-„Ilość osób i pytań zadawanych przez turystów jest ogromna. Dodatkowa sprzedaż biletów znacząco 

przedłuży czas oczekiwania ludzi na zwiedzanie. Będą długie kolejki.” 

Pani Anna Boruń 

-„Wiele osób zaczyna zwiedzanie od Bramy Opatowskiej. Muzeum dołączy do pomysłu – mobilnego 

punktu informacji turystycznej”. 

Pan Mirosław Piórkowski przypomniał o : 

-„ medalomacie i możliwości wybicia denarów. Być może uda się go rozpowszechnić poza murami 

zamku.” 

Radny Janusz Poński 

-„Jak wygląda współpraca z rycerzami? „Sandomierskie Szachy” należy promować. Apeluję do 

środków masowego przekazu o usprawnienie ich promocji. Ponadto, należy nawiązać współpracę ze 

szkołami technicznymi, uczelniami, by włączyły się w różne akcje. Studenci zdobędą doświadczenie, 

nowe wyzwania, a my dodatkową pomoc. Może Politechnika Rzeszowska, Świętokrzyska? 

Aplikujecie o środki zewnętrzne? Ile ich pozyskaliście?” 

Pani Anna Boruń 

-„Ogółem jest to kwota 30.000 złotych. Z działu promocyjnego kwota 10.000 złotych.”  

Radny  Wojciech Czerwiec 

-„Terminy niektórych imprez się pokrywają albo są w bardzo zbliżonych godzinach. Mam na myśli 

wystawę pt. „ Piękne Małpy Europy”. Odbyła się w piątek i w tym samym czasie była zaplanowana 

inna uroczystość równie ciekawa. Czy nie da się zorganizować wszystkich spotkań w godzinach mniej 

pokrywających się?”  

Pani Anna Boruń 

-„ Kalendarz miejski ustala terminy. Odnośnie wystawy „Piękne Małpy Europy” to Ćmielów narzucił 

nam dzień, godzinę. Musimy porozumieć się z Biurem Wystaw Artystycznych, aby było jak najmniej 

powielonych imprez w tym samym czasie.” 

Pani Z.W.*) - mieszkanka Sandomierza 

-„Jak niepełnosprawny może zwiedzić i dojechać na zamek?” 

Pani Anna Boruń 
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-„Jest schodołaz, ale bardzo niewygodny. Trzęsie ze względu na schody, które są niewymiarowe  

i trochę przeszkadzają.” 

 Pan Przewodniczący po wyczerpaniu pytań wśród zgromadzonych zakończył dyskusję w tym 

punkcie.  

Ad. 5 

Sprawy różne, wolne wnioski komisji. 

 

Pan Janusz Poński odczytał pismo znak: G.1610.17.2017.BRA z dnia 20.03.2019 r. od 

burmistrza Sandomierza celem rozpatrzenia przez komisję, które dotyczyło rozszerzenia Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. o tereny położone w Sandomierzu „Gęsia Wólka”. Miasto 

musiałoby ponieść koszty opłaty partycypacyjnej. Rocznie wynosiłaby 463.522.00 złotych. 

 Zadaniem radnego Piotra Chojnackiego  

- „W ubiegłej kadencji były wydzielone dwie działki. Byli też inwestorzy, ale bez konkretnego planu 

na przeznaczenie terenu. Jednak nie było informacji, kto chciałby je wykupić i pod co. Rada Miasta 

nie zgodziła się na sprzedaż. Do tej pory nie ma zainteresowania działkami. Problemem jest też 

narzucone ograniczenie dojazdu dla aut powyżej 3.5 tony. Poza tym mamy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego z 2001 roku a wiele przez 18 lat się zmieniło.” 

Radny Janusz Poński  

-„To teren powodziowy. Po zaktualizowaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego należy się 

zastanowić nad jego przeznaczeniem. Był pomysł farmy fotowoltaicznej, może pole golfowe  

w mieście by się sprawdziło? Musimy rozważyć każdą ewentualność.” 

 Pan Przewodniczący sformułował: 

„Wniosek o wycofanie włączenia terenu „Gęsiej Wólki” w granice Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Starachowice” S.A. oraz prośba o zaktualizowanie Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego.” 

Głosowano -  5 „za”- jednogłośnie. 

Zgłosiła się Pani Z.W.*) 

-„Co z Bulwarem nad Wisłą? Należy go wykosić, wywieźć ziemię, uporządkować. Trzeba postawić 

znak zakazu wyrzucania śmieci pod rygorem otrzymania przez służby mandatu.” 

 Ad. 6 

Zamknięcie obrad. 

 

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

 

 

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Marlena Lasek 

Wydział Organizacyjny w Urzędzie miejskim w Sandomierzu 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji 

dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 


