Rada Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański
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Bogdan Adam – Przewodniczący
Jan Brdak – Zastępca Przewodniczącego
Danuta Kozikowska – Sekretarz
Irena Krzykowska
Ryszard Chabior
Henryk Kurkowski
Kazimierz Zimnak
Bogdan Grzela
Stanisław Kubkowski

Osiągnięcia Rady:
– Dzienny Dom Pobytu Senior+ - z inicjatywy Rady Seniorów powstało miejsce, dzięki
któremu starogardzcy seniorzy będą mogli podtrzymywać kontakty i więzi z innymi
mieszkańcami poprzez szeroko rozumianą aktywność,
– Informator „Przyjazny Starogard dla Seniorów” - dzięki działaniom Rady Seniorów
powstał praktyczny poradnik, który zawiera informacje dotyczące spraw osób starszych,
m.in. o uprawnieniach i przywilejach seniorów, a także o możliwościach jakie niosą
instytucje miejskie i nie tylko,
– Ogólnopolska Karta Seniora - w 2017 r. Gmina Miejska Starogard Gdański przystąpiła do
programu Miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora realizowanego
przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą w Krakowie, dzięki Karcie Seniora seniorzy
mogą korzystać ze zniżek u partnerów programu w Starogardzie Gd. i całej Polsce,
– opiniowanie projektów rewitalizacji Rynku i Węzła Integracyjnego,
– organizowanie spotkań z seniorami dot. bezpieczeństwa we współpracy z Komendą Policji,
– wspieranie spółdzielczych Klubów Seniora poprzez udział w klubowych inicjatywach i
spotkaniach.
Starogardzka Rada Sportu:
1. Rada obradowała na posiedzeniach – odbyło się 12 posiedzeń.
2. Rada wypracowała wagi w podziale środków w konkursie na szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży. Po drobnych modyfikacjach oraz zabezpieczeniu środków na poszczególne
dyscypliny sportowe wagi obowiązują do dziś od 2016 roku w konkursie ofert.
3. Rada skonsultowała i wprowadziła znaczące zmiany do uchwały w sprawie wyróżnień i
nagród za wyniki sportowe.
4. Rada skonsultowała projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.
5. Odbyło się wspólne spotkanie Rady z Radą Gospodarczą.
6. Spotkanie w Ratuszu- Rada uczestniczyła w dyskusji na temat klas sportowych.
7. Rada planowała także wypracować Program rozwoju sportu w miecie – nie udało się to
zadanie dla przyszłej rady.

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
1.
2.
3.
4.

Maria Szumacher – Przewodnicząca
Dorota Dorau – Zastępca Przewodniczącej
Magdalena Kiedrowska – Sekretarz
Gabriela Piątek

5. Ewa Gołębiowska
6. Maria Adrich
7. Maria Dembek
8. Agnieszka Zube
9. Katarzyna Kielusiak
10. Maria Daszkiewicz
11. Sylwia Ossowska
12. Józef Gerigk
13. Mirosław Cymanowski
Osiągnięcia Rady:
– Standardy Dostępności – dzięki działaniom Rady zostały opracowane i przyjęte przez
Prezydenta „Standardy Dostępności dla Miasta Starogard Gdański”dla potrzeb
projektowania i modernizowania przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami projektowania
uniwersalnego, które zobowiązane są stosować wszystkie jednostki miejskie, podmioty
działające na ich zlecenie i podmioty prywatne realizujące inwestycje na terenie Gminy
Miejskiej Starogard Gdański,
– podnośnik na pływalni – dzięki działaniom SRdsON został zakupiony mobilny podnośnik
basenowy ułatwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich bezpieczne wejście i
wyjście z wody,
ulgowy bilet na pływalnią dla opiekunów osób niepełnosprawnych – dzięki staraniom Rady
Prezydent wyraził zgodę na przyznanie biletu ulgowego również opiekunom osób z
niepełnosprawnościami
INFORMACJA
O OSIĄGNIĘCIACH SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
KADENCJA 2015r. - 2018r.
1. Podjęto dialog z jednostkami służb medycznych, dzięki czemu:
1) Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Hallera wyposażył przychodnię
w urządzenie tłumacza migowego.
2) Kociewskie Centrum Zdrowia ( Szpital ) zrealizowało nowe miejsca parkingowe
zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych.
3) Przedstawiono problemy na jakie w placówkach medycznych napotykają osoby
niepełnosprawnościami, w tym z zakresu barier architektonicznych, technicznych, podejścia
lekarzy do osób niepełnosprawnych, itp.
W ten przekazano ważne informacje, na bazie których służby medyczne poprawiły w
pewnym stopniu standard swoich placówek.
2. Prowadzono dialog z jednostkami miejskimi takimi jak OSiR. SCK, Biblioteka,
Muzeum. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami znajdują u nich coraz lepszą ofertę.
Szczególną pomoc uzyskały osoby z dysfunkcją wzroku:
a) Biblioteka Miejska wzbogaciła zbiór biblioteczny o książki czytane.
b) Starogardzkie Koło PZN korzystało z pomieszczenia biblioteki dla świętowania „Dnia
Białej Laski”.
c) Użyczono w/w Kołu pomieszczenia dla zorganizowania pokazu filmu z autodeskrypcją.
Udzielono im pomocy technicznej, a także zadbano o przyjemny klimat poprzez
zapewnienie możliwości przygotowania kawy i herbaty.
3. Opracowano i rozpowszechniono plakat informujący o organizacjach pozarządowy
działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzaju pomocy jaką można u nich

uzyskać.
4. Opracowano ankietę dotyczącą sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców naszego
miasta. Badaniem ankietowym objęto 131 osób.
Wyniki ankiety są cennym materiałem dla pracy naszej Rady. Mogą też służyć radnym czy
władzom miasta choćby po to, by podjąć działania mające na celu przeprowadzenie badania
na większej próbie ankietowanych za pośrednictwem profesjonalnej firmy, a następnie
stworzyć program działań na rzecz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych w
naszym mieście.
Profesjonalna firma dla potrzeb władz i Rady Miasta wykonała takie badanie w 1995 lub
1996r.
5. Działania informacyjne i edukacyjne.
1) Z inicjatywy SRdsON Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprosił dyrektora
PFRON w Gdańsku P. Dariusza Majorka. Spotkanie odbyło się dnia 17 marca 2016r w
siedzibie Urzędu Miasta. Wzięła w nim udział liczna grupa przedstawicieli organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń, jednostek miejskich, a także części radnych. Obecni uzyskali
wiele cennych informacji na temat programów dot. finansowania w zakresie likwidacji
barier architektonicznych, komunikacyjnych czy technicznych. Rozmawiano o pomocy na
jaką mogą liczyć niepełnosprawni rodzice oraz sfinansowania utworzenia miejsc pracy.
Było to cenne spotkanie informacyjne oraz dyskusyjne na wszystkich obecnych.
2) Z inicjatywy Społecznej RdsON oraz działań doradcy prezydenta, na sesji Rady
Miasta w dniu 27 kwietnia 2016r., Pan profesor Marek Wysocki z Politechniki Gdańskiej
przedstawił radnym ideę projektowania uniwersalnego.
3) W 2016r. ściśle współpracowano w ze Stowarzyszeniem Starogard 2030 w realizacji
projektów:
- warsztaty „Miasta bez barier”,
- projektu edukacyjnego promującego ideę projektowania uniwersalnego w efekcie czego
powstał krótki film oraz broszura obrazująca możliwość likwidacji przykładowych
barier architektonicznych.
Działania Rady oraz pełnomocnika, przyczyniły się do:
- zapewnienia środków na dofinansowanie w/w projektów,
- zorganizowano grupę osób niepełnosprawnych do czynnego udziału w warsztatach,
- zorganizowania odpowiedniej ilości wózków inwalidzkich oraz lasek dla niewidomych
Warsztaty cieszyły się medialnym zainteresowaniem, czego skutkiem jest zwiększenie
świadomości społecznej o barierach, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne w
codziennym życiu.
1. 4) W 2017r. Stowarzyszenie Starogard 2030 realizowało szkolenie z warsztatami
„ Znoszenie barier architektonicznych” , w którym brali udział prezydenci, pracownicy
Urzędu Miasta powiązani z działalnością inwestycyjną oraz zagospodarowaniem przestrzeni
publicznych, przedstawiciele miejskich jednostek kulturalnych, oświatowych i sportowych,
pracownicy PCPR, Starostwa, Kociewskiego Centrum Zdrowia oraz przewodnicząca
SRds.ON.
Projekt uzyskał dofinansowanie Urzędu Miasta. Można przyjąć, iż jest kontynuacją
projektów z 2016r. Jak poprzednie warsztaty, projekt cieszył się zainteresowaniem
medialnym i przyczynił się do poprawy świadomości pracowników w/w jednostek o
barierach z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne. Wyjście z warsztatami w teren
zauważone było również przez starogardzian.

6. Brano czynny udział w konsultacjach społecznych w sprawie wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i rewitalizacji na terenie miasta, w ramach których z pozycji SRdsON
wniesiono uwagi oraz propozycje w zakresie przestrzenno – funkcjonalnym czy
środowiskowym.
W ten sposób zadbano by i na tych obszarach nie zapomniano o osobach
niepełnosprawnych.
7. Współpraca z Komisją Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta
Starogard Gdański.
Owocem współpracy jest:
1) Uzyskanie poparcia dla ujęcia w projekcie budżetu środków na zakup podnośnika
basenowego.
Dzięki działaniom SRdsON został zakupiony mobilny podnośnik basenowy pomocny
osobom z dysfunkcjami ruchu w bezpiecznym wejściu i wyjściu z wody'
2) Komisji sygnalizowano potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych, w szczególności
w odniesieniu do:
- polityki mieszkaniowej: możliwości pozyskania mieszkania, poprawy warunków
lokalowych, zamiany lokali mieszkaniowych,
- zatrudniania niepełnosprawnych,
- niskiego stopnia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym i społecznym
W ten sposób zwrócono uwagę na tę grupę mieszkańców miasta i mam nadzieję, że
pokazano członkom Komisji konieczne pola działania na rzecz osób
niepełnosprawnych.
8. Podejmowano działania mające na celu poprawę dostępności przestrzeni
publicznych dla Wszystkich, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.
Dzięki działaniom Rady:
1) Przy SCKu w sąsiedztwie podjazdu powstały nowe miejsca parkingowe dedykowane
niepełnosprawnym. Ich lokalizacja jest skutkiem uwag wniesionych przez Radę, bowiem w
wersji planowanej przez WTI wszystkie miejsca postojowe miały być w sąsiedztwie wejścia
do Parku „Nowe Oblicze”. Do WTI przekazano uwagi oraz materiały informacyjne na
temat sposobu wykonania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w sąsiedztwie
w/w obiektów.
2) Zostały opracowane i przyjęte przez Prezydenta „Standardy Dostępności dla Miasta
Starogard Gdański”dla potrzeb projektowania i modernizowania przestrzeni publicznej,
zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, które zobowiązane są stosować wszystkie
jednostki miejskie, podmioty działające na ich zlecenie i podmioty prywatne realizujące
inwestycje na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
3) Opiniowano i wniesiono uwagi do:
- projektu budowy i skomunikowania węzła integracyjnego
- projektu przebudowy dworca kolejowego
- projektu wykonawczego ulic Podgórna, Hallera, Rynek, Tczewska
- projektu adaptacji budynku Ratusza
Powyższe przyczyniło się do przeprowadzenia audytów w/w projektów przez
specjalistę projektowania uniwersalnego, które wskazały co jest złe, co trzeba w nich
zmienić by projektowane inwestycje były dostępne dla osób niepełnosprawnych, a w
zasadzie dla Wszystkich. W konsekwencji, w projektach budowlanych wprowadzono

wiele zmian. Wszystko to służy lepszemu wykorzystaniu środków finansowych
przeznaczonych na te inwestycje oraz czynieniu naszego miasta bardziej przyjaznego
Wszystkim.
4) Zgłaszano uwagi do koncepcji zagospodarowania terenu Parku Miejskiego.
5) Opiniowano projekt adaptacji pomieszczeń w budynku bazy noclegowej OSIR przy ulicy
Hallera, przeznaczonych na Dzienny Dom Seniora.
Przyjęto uwagi Rady odnoszące się do wielkości windy oraz zmiany jej lokalizacji.
W konsekwencji zmiana lokalizacji windy spowoduje, że obsłuży ona wszystkie
kondygnacje budynku, a przede wszystkim dostęp do obiektu będzie możliwy
bezpośrednio z terenu. Oprócz Domu Seniora problem dostępności zostanie
rozwiązany również dla bazy noclegowej oraz Centrum Pomocy Dzieciom.
6) Na wniosek Rady naprawiono bardzo szybko przejście dla pieszych na skrzyżowaniu
ul. Hallera z ul. Gimnazjalną. Z uwagi na zły stan techniczny, jego pokonanie było bardzo
trudne i niebezpieczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
To wszystko dbałość, troska ,zabieganie a czasem i walka o dostępność przestrzeni
publicznych w naszym mieście dla Wszystkich. W szczególności inwestycji o
charakterze publicznym realizowanych ze środków miejskich i unijnych.
Sukces – owszem. Część naszych uwag i wniosków ma odzwierciedlenie w
realizowanych inwestycjach. Następują zmiany w podejściu WTI i zarządców
obiektów miejskich do likwidacji istniejących barier. W odniesieniu do nowych
inwestycji problematyka dostępności włączana jest już na etapie planowania jak i
całego procesu inwestycyjnego. Jednak występują tu stale problemy, wynikające z
różnych przyczyn.
9. Inne działania Rady, które przyczyniły się do:
1) zwolnienia z opłaty parkingowej - dzięki działaniu Rady inwalidzi oraz kierujący
pojazdami konstrukcyjnie przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych są
zwolnieni z opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania ( uchwała nr
XXVIII/256/2016,
2) ulgowego biletu na pływalnią dla opiekunów osób niepełnosprawnych – dzięki
staraniom Rady Prezydent wyraził zgodę na przyznanie biletu ulgowego również
opiekunom osób z niepełnosprawnościami,
3) W ramach konsultacji społecznej do projektów „Programu współpracy Gminy Miejskiej
Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w kolejnych latach
wprowadzano wnioskowane przez Radę zapisy działające na rzecz osób z
niepełnosprawnościami.
10. Podziękowania:
a) Zarząd Stowarzyszenia Starogard 2030, w maju 2016r podziękował SRdsON za pomoc w
organizacji warsztatów „ Miasta bez barier”.
b) w 2017r na wniosek członków SRdsON, przewodniczącą nagrodzono wyróżnieniem
„Wolontariusz Roku 2017”, za zabieganie o poprawę warunków osób z
niepełnosprawnościami, rozwiązania systemowe, konsekwentne realizowanie
wyznaczonych celów i wrażliwość na drugiego człowieka.
W zasadzie jest to wyróżnienie dla Całej Rady ds Osób Niepełnosprawnych.

Informację sporządziła: Maria Szumacher
Starogardzka Rada Rowerowa
1. Rada Rowerowa pracowała na posiedzeniach. Odbyło się 9 posiedzeń Rady.
2. Od początki swojego istnienia Głównym zadaniem Rady było uczestniczenie w
wypracowaniu dokumentu pod nazwą Koncepcja Technicznej Rozbudowy Sieci Dróg
Rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański. W dokumencie oprócz analizy
stanu istniejącego oraz zaplanowanych działań infrastrukturalnych pojawiły się
rekomendacje dotyczące sposobu realizacji zadań czyli tak zwane dobre praktyki.
Dokument przygotowany został na zlecenie Gminy przez Firmę Trafik i przez cały okres
powstawania konsultowany był z członkami Rady. Zamierzeniem Rady Rowerowej było,
aby dokument został przyjęty uchwałą Rady Miasta jako obowiązujący dla miasta. Jednak
po realizacji ostatnich większych inwestycji część zapisów dokumentu zdezaktualizowała
się. Zlecono firmie poprawki, których dokonała całkiem niedawno. Zapewne więc
niebawem dokument trafi pod obrady Rady w celu przyjęcia.
3. Rada interweniowała w GDDKiA w spawie przebudowy drogi wojewódzkiej 222 i 229 w
celu zmiany nawierzchni na drodze dla rowerów oraz w ciągach pieszo – rowerowych z
kostki betonowej na mieszankę bitumiczną. Niestety interwencja nie odniosła skutku, jest
kostka, ale się staraliśmy.
4. Rada interweniowała i współpracowała na bieżąco ze Strażą Miejską w zakresie
zgłaszanych problemów, głównie dotyczących roślin w pasie ruchu czy uszkodzonych
znaków, złych oznaczeń a drogach.
5. Rada konsultowała Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i
obszaru rewitalizacji.
6. Rada kontaktowała się z Fundacją All For Planet w celu umieszczenia w przestrzeni
miejskiej stojaków rowerowych.
7. Rada kontaktowała się z koordynatorem projektu Roweru metropolitalnego próbując
uzyskać informacje jak włączyć się do projektu. Działania w tym zakresie jeszcze przed
nami.
8. Rada opiniowała projekt techniczny wprowadzenia w mieście podpórek rowerowych,
których montaż odbył się na kluczowych skrzyżowaniach w mieście. Projekt w ramach BO.
Rada Społeczna składała się z przedstawicieli poszczególnych rad. Jej zadaniem było scalanie
wszystkich prac.

