
1

„I Etap Modernizacji 
Miasteczka Ruchu 

Drogowego 
Zlokalizowanego w 
Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 3 w 
Starogardzie Gd. Przy ul. 

Traugutta 2”

Projekt zakłada modernizację miasteczka ruchu drogowego z 
przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży zdających egzamin na 
kartę rowerową.

do uzupełneinia 

2 „Nina Park -OCR AREA”

Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym zarówno 
dorośli jak i dzieci mogą sprawdzić swoją siłę, spryt i 
wytrzymałość za pomocą najpopularniejszych konstrukcji rodem 
z biegów z przeszkodami, takich jak wariat, chomik, drabina 
salomona, multiring czy kołkownica

do uzupełnienia 

3
„Odnawiamy Ściegiennego 

etap III”

Projekt ma na celu ukończenie wcześniej realizowanych 
inwestycji przy ul. Ściegiennego. W ramach projektu 
przewidziano utwardzenie nawierzchni od bloku 3a i drogi 
dojazdowej do ul. Ściegiennego, oraz utwardzenie placu bloku 
nr 5.Przewidziano także zakup dwóch wiat śmietnikowych dla 
bloku nr 1, 3, 3a i 5, zamontowanie poręczy przy bloku 3a oraz 
regenerację trawników wokół bloków..

do uzupełneinia 

4
„Modernizacja systemu 

monitoringu w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 1”

Założenie systemu kamer ma na celu zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa uczniów, rodziców, pracowników i mieszkańców 
miasta korzystających z infrastruktury naszej szkoły oraz 
ochronę mienia pozostającego na tym terenie.

do uzupełneinia 

5 „Tu rodzą się gwiazdy”
Każdy noworodek, mieszkaniec Starogardu Gd. otrzyma 
segregator pediatryczny „Jestem dzieckiem” od firmy Roger 
Publishing z okładką wykonaną przez ilustratora.

do odrzucenia 

6

„Budowa pojemników 
półpodziemnych w ciągu 

ulicy Powstańców 
Warszawskich”

Projekt budowy pojemników półpodziemnych w ciągu ulicy 
Powstańców Warszawskich zakłada budowę dwóch 
ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkańców Miasta 
Starogard Gdański zestawów pojemników, wyposażonych w 
czytniki kart lub breloków.

do odrzucenia 

7
„Sportowe Przylesie – Etap 

II (TOR ROLKOWY-
WROTKOWY)”

Projekt polega na budowie toru rolkowo-wrotkowego na Osiedlu 
Przylesie. Tor wykonany będzie w formie pętli  z gładkiego 
asfaltu z powłoką barwnej żywicy.

do uzupełneinia 

8
„Modernizacja placu 

zabaw”

Modernizacja placu zabaw przy PSP 4 obejmuje demontaż 
nawierzchni i utylizację, poprawę podbudowy, wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej wylewnej kolorem (zielony – 
czerwony).

do uzupełneinia 

lp.-nr Nazwa Zadania Streszczenie wstępna ocena 
wniosku



9

„Mali odkrywcy – 
modernizacja ogrodu 

przedszkolnego Miejskiego 
Przedszkola Publicznego N 

4 „Tęczą Malowane” w 
Starogardzie Gd.”

W myśl idei projektu modernizacji ogrodu przedszkolnego pod 
nazwą „Mali odkrywcy” został on podzielony na kilka stref 
płynnie ze sobą powiązanych, tj. strefę dla dzieci młodszych, 
strefę dla dzieci starszych oraz „Tęczowy ogródek” 
przyrodniczy, w którym wychowankowie będą samodzielnie 
hodować i obserwować wzrost różnorodnych roślin, a także 
permanentnie obcować z przyrodą i poznawać jej wiary.

do uzupełneinia 

10

„Ogród rozmaitości – 
miejsce spotkań 

międzypokoleniowych, 
sztuki i nauki”

Ogród pełniący funkcję dydaktyczno-terapeutyczną oraz 
społeczną. Miejsce spotkań i organizacji przedsięwzięć 
kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych, stwarzające 
możliwości wystawiennicze.

do uzupełneinia 

11
„Zakątek sensoryczno-

ekologiczny”

Celem projektu jest powstanie wyjątkowego miejsca o 
charakterze edukacyjnym, którego założeniem jest 
wszechstronny rozwój dzieci w duchu integracji i współdziałania, 
rekreacja na na świeżym powietrzu oraz uatrakcyjnienie pobytu 
dzieci w ogródku przedszkolnym.

do uzupełneinia 

12
„Bezpieczna Droga do 

szkoły”

Wybudowanie chodnika dla ruchu pieszego, w pasie drogowym, 
wzdłuż odcinka ulicy Świętojańskiej ( od ul. Łabędziej, gdzie 
znajduje się szlak pieszo-rowerowy) oraz przy ulicy Ks. 
Franciszka Kalinowskiego ( przy rondzie ).

do odrzucenia 

13
„Rondo im. Starogardzkich 

Strażaków – 
zagospodarowanie terenu”

Projekt zakłada upiększenie miejsca znanego mieszkańcom 
Starogardu – ronda im. Starogardzkich Strażaków. W ramach 
zadania w przestrzeni ronda ma zostać posadowiona figura 
przestrzenna symbolizująca pracę strażaków, ich wysiłek i trud.

do uzupełneinia 

14
„Bezpiecznie i zdrowo na 
sportowo” – Skwerek przy 

Południowej Etap II”

Celem projektu jest poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej 
terenu przy skrzyżowaniu ulic Południowej i Bohaterów Monte 
Casino polegające na zmodernizowaniu istniejącego boiska 
poprzez zabezpieczenia w postaci piłkochwytów oraz 
utwardzenia terenu na potrzeby stworzenia stanowiska do gry w 

do uzupełneinia 

15
„Starogardzkie Cztery Łapy 
– wybieg dla psów” projekt 

ogólnomiejski”

Projekt zakłada stworzenie dużego, ogrodzonego wybiegu dla 
psów, gdzie, będą one mogły przebywać bez smyczy i kagańca, 
socjalizując się i korzystając w pełni ze swojej swobody, 
jednocześnie nie stanowiąc zagrożenia dla ludzi i innych 
zwierząt.   

do uzupełneinia 

16
„Nasza przestrzeń Skwer 
Św. Wojciecha – Etap II 
„Ogrody Św. Wojciecha”

Projekt zakłada dalszą część modernizacji terenu na Skwerze 
Św. Wojciecha i jego najbliższej okolicy poprzez dokonania 
nasadzenia roślinności ( m. in.. drzew, krzewów i kwiatów), 
modernizację i budowę obiektów architektury małej (m. in. 
ławek, śmietników) oraz oświetlenia wraz z monitoringiem przy 
ścieżkach umiejscowionych na Skwerze i jego okolicy.

zaakceptowany do 
realizacji

17
„Zielenimy przystanki 

autobusowe”

Projekt zakłada montaż min. 4 zielonych wiat przystankowych w 
miejscach o dużym natężeniu ruchu autobusowego, m .in. Na 
Rynku.

do uzupełneinia 



18
„Starogardzkie Okna 

Czasu”

Projekt zakłada montaż minimum sześciu „Okien Czasu” – 
przeziernych tablic z linearnymi rysunkami wykonanymi na 
podstawie starych zdjęć i rycin, a obrazującymi warte pokazania 
miejsca, który znacznie zmieniły się w przeciągu minionych lat.

do uzupełneinia 

 










