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SPOTKANIE OTWARTE - 17.07.2018 

 Pierwszym z wydarzeń na etapie działań przed uchwałą wyznaczającą obszar zdegradowany 

i  obszar rewitalizacji było spotkanie konsultacyjne. Spotkanie miało również charakter 

oficjalnego rozpoczęcia prac nad programem rewitalizacji i  realizowanych w ramach niego 

działań partycypacyjnych. Wziąć w nim udział mógł każdy zainteresowany. Celem spotkania było 

przedstawienie wyników przeprowadzonej diagnozy stanowiącej przesłankę do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i  rewitalizacji oraz zebranie uwag do wniosków z  niej wynikających.  Uczestnicy spotkania 

mogli wyrazić opinię na temat granic obszaru proponowanego do przeprowadzenia rewitalizacji w  ramach 

Gminnego Programu Rewitalizacji.  

Dokument diagnostyczny pokazujący wyniki przeprowadzonych analiz danych oraz sposób wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta 

(http://www.bip.zyrardow.pl/4981,obwieszczenia-i-zawiadomienia), a także zapoznać się z nim podczas 

spotkania.  

1. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH 

Organizatorzy spotkania starali się dotrzeć z informacją o wydarzeniu do jak najszerszego grona odbiorców 

i  zachęcić ich do przybycia na spotkanie.  W tym celu przeprowadzono wielokanałową akcję informacyjną.  

W 30 miejscach w Żyrardowie rozwieszone 

zostały plakaty w formacie A3. Były to miejsca, 

w których najczęściej Urząd Miasta i jego 

jednostki informują o wydarzeniach, 

imprezach, spotkaniach.  

Kolejnym kanałem, który umożliwił dotarcie do 

szerokiego grona odbiorców, była publikacja 

plakatu w lokalnych tygodnikach. W ten sposób 

starano się dotrzeć do osób korzystających 

z tradycyjnych form przekazu.   

Dotarcie do interesariuszy było również 

możliwe poprzez portal społecznościowy 

Facebook. Informacja o  wydarzeniu została 

opublikowana przez fanpage Urzędu Miasta 

oraz fanpage Rewitalizujemy Żyrardów. Posty 

te zostały udostępnione również przez lokalne 

media oraz osoby prywatne.  

W efekcie przeprowadzonych działań 

informacyjno-promocyjnych na spotkanie 

przybyło 15 osób. Byli to mieszkańcy miasta, 

przedstawiciele Urzędu Miasta oraz lokalnych 

mediów. Wśród uczestników był również 

reprezentant władz miasta – zastępca 

prezydenta Lucjan Krzysztof Chrzanowski.  

 

http://www.bip.zyrardow.pl/4981,obwieszczenia-i-zawiadomienia
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU SPOTKANIA 

 

TYTUŁ/TEMAT 
spotkania 

Spotkanie otwarte 

W ramach zadania 
Realizacja programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych z  elementami 
edukacyjnymi 

Data spotkania 17 lipca 2018 r.  g. 18.00 

Miejsce spotkania Żyrardów, Resursa, 1 Maja 45 

Uczestnicy 
Interesariusze procesu - mieszkańcy Miasta Żyrardowa i inne osoby zainteresowane 
procesem rewitalizacji, które odpowiedziały na otwarte zaproszenie dotyczące 
spotkania 

 

Spotkanie przebiegało według poniższego scenariusza.  

Czas Temat 

20’ 

Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników:  

 Przedstawienie się moderatora  

Wprowadzenie (wiceprezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski): 

 Przedstawienie celu spotkania, omówienie dotychczasowych działań miasta w zakresie 
rewitalizacji 

Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji i prowadzonych działań rewitalizacyjnych:  

 Przedstawienie podstawowych informacji na temat rewitalizacji (definicja rewitalizacji, pojęcie 
obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji, społeczny aspekt rewitalizacji)  

 Przedstawienie ogólnego harmonogramu działań partycypacyjnych  

25’ 

Zaprezentowanie propozycji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji: 

 Przedstawienie metody delimitacji obszaru 

 Zaprezentowanie wybranych wskaźników służących delimitacji   

 Przedstawienie wyników przeprowadzonego badania analizy desk research  

 Przedstawienie mapy prezentującej obszar zdegradowany i rewitalizacji  

30’ 
 Dyskusja odnośnie do zaprezentowanego obszaru, danych i informacji – konsultacje obszaru 

zdegradowanego.  

15’ Rozdanie ankiet wraz z formularzami uwag – czas na ich wypełnienie  

10’ Podsumowanie i zakończenie spotkania 

 

Poruszane podczas dyskusji kwestie można podzielić na dwie grupy: 

 Zagadnienia dotyczące propozycji zmian obszaru 

 Zagadnienia dotyczące rewitalizacji, działań partycypacyjnych i rozwoju miasta 

Pierwszą grupę uwag stanowią postulaty odnoszące się do zmiany granic obszaru. Przybyli na spotkanie 

mieszkańcy wskazali cztery przestrzenie, które ich zdaniem powinny zostać uznane za obszar zdegradowany i 

obszar rewitalizacji.  Każdorazowo uczestnicy spotkania uzasadniali dlaczego dana przestrzeń dotknięta jest 

kryzysem w stosunku do innych terenów w mieście.  
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Nr 
zmiany 

Obszar, którego dotyczy uwaga 
Uzasadnienie zmiany  

1 
Okolice ul. Chopina, Mostowa, Wyspiańskiego 

Na wskazanym obszarze zlokalizowane są 

budynki zabytkowe –zaniedbane, które 

wymagają pilnych modernizacji. Okolice 

ul. Chopina to przestrzeń, w której mieszkańcy i 

odwiedzający nie czują się bezpiecznie – 

występują tam także akty wandalizmu.   

2 
Osiedle Żeromskiego 

Od kilku lat coraz większa grupa dzieci i młodzieży 

zamieszkuje obszar osiedla, co jednak nie wpływa 

na zwiększenie dostępności do terenów 

rekreacyjnych, placów zabaw.  

3 
Obszar cmentarza 

Jest to cenny historycznie obszar, który powinien 

zostać objęty procesem rewitalizacji. 

4 
Przestrzeń pomiędzy ul. Lelewela i ul. Kopernika 

Niezagospodarowana przestrzeń, w której 

gromadzą się osoby spożywające nadmiernie 

alkohol, hałasujące. Mieszkańcy pobliskich 

domów chcieliby, żeby wskazane miejsce zostało 

zagospodarowane na teren rekreacji.  

 

Wskazane przez uczestników spotkania obszary zostały zaznaczone na poniższej mapie.  
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Drugą grupę poruszanych podczas dyskusji zagadnień stanowiły te związane z ogólnymi działaniami 

rewitalizacyjnymi oraz procesem rozwoju miasta:  
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 Niedostateczna partycypacja społeczne mieszkańców – uczestnicy spotkania zauważyli, że należy 

zwiększyć działania związane z aktywizowaniem mieszkańców, tak by czynnie uczestniczyli w życiu 

miasta. Rewitalizacja ma na celu ożywienie społeczne miasta i jest to podstawowy cel, do którego 

Żyrardów powinien dążyć. Należy również dbać o budowanie świadomości wśród mieszkańców 

wartości, jaką jest przestrzeń, w której żyją, pracują.  

 Organizacje pozarządowe – istotnym elementem rewitalizacji jest zaangażowanie organizacji 

pozarządowych. Należy ukierunkować działania, tak by w mieście funkcjonowały prężnie działające 

NGO.  

Zauważone zostało, że zmiany w tym zakresie zachodzą powoli, proces ten wymaga czasu. Potrzebni są 

także ludzie, którzy w pełni się zaangażują w sprawy lokalne. 

 Finansowanie - Kolejną kwestią poruszaną była kwestia realizacji projektów dotyczących remontów 

budynków i możliwości uzyskania środków finansowych na ten cel. Ze względu na zlokalizowanie na 

proponowanym obszarze rewitalizacji budynków zarówno należących do miasta jak i prywatnych 

pytano czy możliwe będzie finansowanie remontów prywatnych  budynków z pieniędzy miejskich.  

Na spotkaniu wskazano, że istnieją różne możliwe źródła finansowania, o  które można się ubiegać 

m.in. środki unijne.  

 Budynki zabytkowe – Podczas spotkania wskazywano, iż część budynków znajduje się obecnie w złym 

stanie, a właściciele nie wykonują niezbędnych prac remontowych. Pytano więc o  możliwość 

wyciągnięcia konsekwencji wobec nich. 

 Należy zaznaczyć, że w obecnym systemie prawnym jest to trudne i miasto nie ma dostatecznych 

instrumentów, które mogą wymusić na właścicielach działania.  

 Obszar Bielnika -  Uczestnicy spotkania pytali również o teren Bielnika, który jest częścią 

proponowanego obszaru rewitalizacji. Zwrócono uwagę na potrzebę włączenia w proces rewitalizacji i 

skuteczne dotarcie z informacjami do właścicieli zlokalizowanych tam budynków.  

 Publikacje dotyczące Osady Fabrycznej – Jednym z zagadnień poruszanych podczas spotkania było 

przywołanie projektu dr. hab. inż. ach. M. Staniszkis Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania 

rejonu Zakładów Lniarskich w  Żyrardowie, w którym przedstawiony jest pomysł na zmiany w 

przestrzeni Miasta. Zdaniem mieszkańców, w dalszych pracach nad GPR- em warto przeanalizować ten 

dokument.  

 Monitoring dokumentu – Pytano również o sposób monitoringu działań powstającego Gminnego 

Programu Rewitalizacji – o to jak będą sprawdzane postępy w realizacji wyznaczonych celów, czy będą 

analizowane poszczególne działania. 

 

3. ANKIETY I FORMULARZE 

Ostatnia część spotkania została przeznaczona na wypełnienie przez osoby zainteresowane ankiety, której 

celem było pozyskanie opinii na temat obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji oraz zebraniu ogólnych informacji o planowaniu działań rewitalizacyjnych w Żyrardowie.   

Wszystkie zebrane ankiety podczas konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Żyrardowa zostaną 

przeanalizowane po ich zakończeniu.  Sporządzony raport dotyczący wyników badania ankietowego będzie 

udostępniony do publicznego wglądu w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji – 16 

sierpnia 2018 r.  

Na spotkaniu była również możliwość wypełnienia formularza uwag - nikt z uczestników nie skorzystał z tego 

sposobu wyrażenia opinii.  
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Wzór ankiety oraz formularza zgłaszania uwag znajduje się w załącznikach nr 1 i 2. 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 
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Załącznik nr 1. Formularz zgłaszania uwag 

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie miasta Żyrardowa – formularz zgłaszania uwag 

Informacja o zgłaszającym:   

imię i nazwisko/  

nazwa organizacji 

 

adres do korespondencji  

e-mail  

tel./faks  

 
1) W jaki stopniu Pani/Pan zgadza się ze stwierdzeniem, że granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

zostały trafnie wyznaczone?  

 Zdecydowanie się zgadzam 

 Raczej się zgadzam 

 Nie mam zdania 

 Raczej się nie zgadzam 

 Zdecydowanie się nie zgadzam  

2) Jeżeli wybrał/a Pani/Pan odpowiedź raczej się nie zgadzam bądź zdecydowanie się nie zgadzam proszę 
wskazać, jakie zmiany wprowadziłby/aby Pani/Pan w granicach obszaru rewitalizacji? Proszę uzasadnić.  

 

 

 

 

 

 

 

Zgłaszane  opinie, uwagi lub propozycje do Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 

i  rewitalizacji stanowiącej załącznik do projektu uchwały 
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Lp. 
Część dokumentu, do której 

odnosi się uwaga (numer strony 
dokumentu, rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

 

 

  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formularz należy złożyć w terminie od 16 lipca do 16  sierpnia 2018 r. 

– w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta lub Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta 
Żyrardowa  

– w wersji elektronicznej na adres rewitalizacja@utila.pl 
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Załącznik nr II. Wzór formularza ankietowego 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie miasta Żyrardowa 

Dzień dobry, 

Zapraszamy do odpowiedzi na pytania w ankiecie, której celem jest pozyskanie opinii na temat obszaru 
wyznaczonego do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żyrardowa.  

Rewitalizacja to zestaw działań obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, 
środowiskową i techniczną, które mają na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach miasta.  

Badanie jest w pełni anonimowe. 

Wyznaczony obszar jest wynikiem analizy przede wszystkim problemów społecznych, a w dalszej kolejności 
związanych ze sferą gospodarczą, techniczną, środowiskową i przestrzenno-funkcjonalną. 

Granice obszaru przebiegają w następujący sposób: 
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1) Czy uważasz, że granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji zostały trafnie wyznaczone?  

 tak  

 nie 

Jeśli wybrałeś odpowiedź tak, przejdź do pytania nr 4 

2) Jakie inne obszary, poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji, Twoim zdaniem, wymagają wsparcia  
Miasta (wskaż ulice ograniczające ten obszar)? Dlaczego?  

 

 

 

 

3) Jakie obszary obecnie wchodzące do obszaru rewitalizacji powinny, Twoim zdaniem, zostać z niego 
wyłączone (wskaż ulice ograniczające ten obszar)? Dlaczego? 

 

 

 

 

4) Jeśli masz inne propozycje, kwestie, uwagi związane z działaniami prowadzonymi w ramach rewitalizacji 
wpisz je poniżej 

 

 

 

 

 

 

 

Część I  - obszar zdegradowany i rewitalizacji  
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5) Czy słyszałeś o rewitalizacji w Żyrardowie? 

 tak 

 nie 
Jeśli nie to przejdź do pytania nr 8. 

6) Jakie działania związane z rewitalizacją, wg Twojej wiedzy, były realizowane na terenie Żyrardowa?  
 
 
 
 
 

 

7) Czy brałeś(aś) udział w jakiś wydarzeniach związanych z działaniami rewitalizacyjnymi w Żyrardowie? Jeśli 
tak to jakich?  

 

 

 

 

8) Co chciałbyś/chciałabyś, aby zmieniło się w Żyrardowie dzięki prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym? 
Można wybrać kilka odpowiedzi: 

 więcej zajęć i wydarzeń kulturalnych  

 więcej zajęć umożliwiających spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież 

 wyższe wyniki z egzaminów dzieci i młodzieży w żyrardowskich szkołach  

 zwiększenie bezpieczeństwa  

 większa integracja mieszkańców 

 ułatwienia w znalezieniu pracy 

 zmniejszenie ubóstwa  

 łatwiejszy dostęp do obiektów handlowych i usługowych  

 naprawa dróg, chodników  

 poprawa warunków mieszkaniowych   

 więcej zieleni w mieście  

 poprawa jakości przestrzeni publicznych  

 inne, jakie?  
 

9) W jaki stopniu chciałbyś/chciałabyś  włączyć się w działania realizowane na obszarze rewitalizacji:   

 nie jestem zainteresowany włączeniem się w tego typu działania  

 chciałbym/chciałabym być informowany, o działaniach, które będą realizowane 

 chciałbym/chciałabym być informowany, o działaniach, które będą realizowane, a także zgłaszać 
swoje uwagi i propozycje zmian 

 chciałbym/chciałabym brać czynny udział w organizacji i realizacji działań. Jakich?........................ 
10) W jaki sposób dowiadujesz się o wydarzeniach i innych działaniach podejmowanych przez Miasto?  

 prasa lokalna 

 plakaty i ulotki 

 tablica ogłoszeniowa Urzędu Miasta 

 strona www Miasta 

 fanpage na facebook’u Miasta  

 inne, jakie? ……………………………… 
 

 

 

Część II  - rewitalizacja  
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11) Wskaż, w jaki inny sposób chciałabyś/chciałabyś być informowany/a o wydarzeniach i działaniach 
podejmowanych przez Miasto 

 

 

 
 
 
 

 dotychczasowe sposoby są dla mnie wystarczające  
 

 

Jaki jest Twój związek z proponowanym obszarem rewitalizacji? 

 Miejsce zamieszkania 

 Miejsce pracy 

 Miejsce nauki 

 Miejsce spędzania czasu wolnego 

 Inne. Jakie?................................

 

 

Liczba lat zamieszkiwania na terenie Żyrardowa:  

 Od urodzenia  

 Powyżej 15 lat (ale nie od urodzenia) 

 9-15 lat 

 5-8 lat 

 Poniżej 5 lat 

 Nie dotyczy 

Wiek:  

 Poniżej 18 lat 

 18-24 lata 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65 lat i więcej 

Płeć:  

 Kobieta 

 Mężczyzna 

 

 

Metryczka  
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Prosimy o zostawienie kontaktu (adresu e-mail) w przypadku chęci dowiadywania się o  organizowanych 
wydarzeniach, spotkaniach związanych z realizowanym projektem ……………………………………………………………. 

Administratorem danych osobowych  jest  Miasto Żyrardów reprezentowane przez Prezydenta Miasta. Dane 
kontaktowe zostaną wykorzystane wyłącznie w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem 
przemian społeczno-gospodarczych” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Nie będą nigdzie publikowane, ani udostępniane.  

 

Szczegółowe informacje o dalszych etapach konsultacji będą dostępne na stronie: 
www.rewitalizacja.zyrardow.pl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rewitalizacja.zyrardow.pl/

