
 

Drodzy mieszkańcy,  

oddajemy w Państwa ręce już drugi numer gazetki 

rewitalizacyjnej, w  której przedstawiamy postępy prac nad  

Gminnym Programem Rewitalizacji. 

W tym numerze m.in. opowiemy, jakie działania do tej pory 

zostały zrealizowane, jaki ostatecznie obszar zostanie poddany 

rewitalizacji oraz co w najbliższym czasie zostało zaplanowane 

w ramach rewitalizacji.  

Zapraszamy do lektury.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rewitalizujemy Żyrardów 
Wszystko co musisz wiedzieć o rewitalizacji 
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Podsumowanie 
konsultacji 
społecznych  

W dniach 16 lipca-16 sierpnia 2018 r. odbywały się 

konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa. 

W ramach konsultacji każda zainteresowana osoba 

mogła przekazać swoje uwagi i opinie dotyczące ich 

przedmiotu. Zaproponowano różne formy 

zgłaszania uwag. Opinie można było przekazać 

podczas spotkania otwartego, mobilnego punktu 

konsultacyjnego, czy spaceru z przewodnikiem. 

Osoby,  które nie mogły wziąć udziału 

w bezpośrednich spotkaniach miały możliwość 

wypowiedzenia się za pomocą przygotowanej 

geoankiety, papierowego i elektronicznego 

formularza zgłaszania uwag oraz papierowego 

kwestionariusza ankiety. Najczęściej uwagi 

i propozycje zmian zgłaszane były za pomocą 

geoankiety i kwestionariusza ankiety. Wszystkie 

sugestie zostały  przeanalizowane i zamieszczone 

w raporcie z konsultacji dostępnym na stronie:  

rewitalizacja.zyrardow.pl.  

 

  Ostateczny kształt obszaru rewitalizacji  

W wyniku konsultacji nieznacznej zmianie uległ obszar rewitalizacji – został powiększony o teren wyznaczony między 

ul. Mostową, Legionów Polskich i zabudowaniami przy ul. Chopina. 

Ostatecznie granice obszaru przebiegają zgodnie z poniższą mapą:  

 

 

 

 

  

Rysunek 1. Wyznaczony obszar rewitalizacji (po uwzględnieniu zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych) 
Źródło: opracowanie własne  



 

Działania 
aktywizujące 

W ostatnim czasie zorganizowaliśmy kilka 

wydarzeń przybliżających mieszkańcom 

tematykę rewitalizacji. Na kolejnych stronach 

znajduje się ich krótkie podsumowanie oraz 

galeria zdjęć z poszczególnych wydarzeń.  

Warsztaty dla NGO 

Jednym z elementów działań aktywizujących jest 
zaangażowanie, w przygotowanie wydarzeń dla 
mieszkańców, zlokalizowanych na terenie 
Żyrardowa organizacji pozarządowych (NGO). 
W związku z tym, dla przedstawicieli sektora 
non-profit zaplanowany został cykl warsztatów 
pod nazwą Pomysł na rewitalizację. Pierwsze 
spotkanie odbyło 27 lipca 2018 r., o czym 
informowaliśmy w poprzednim numerze 
kwartalnika.  W dniach 22 i 29 sierpnia oraz 
21 września 2018 r. przeprowadzone zostały 
kolejne warsztaty dla żyrardowskich organizacji 
pozarządowych. Ich głównym celem było 
przygotowanie organizacji pozarządowych 
do gier i spacerów badawczych,  
przeprowadzanych razem z Wykonawcą 
projektu. 

  

  

  Warsztaty miały również za zadanie zachęcenie 

przedstawicieli NGO do zaangażowania się w dalsze 

działania w ramach projektu. 

Grupy projektowe, składające się z członków 

żyrardowskich organizacji pozarządowych, razem 

wypracowały koncepcję zarówno gry przyrodniczej, 

jak i „ludycznej”. W efekcie opracowano wspólnie 

plan działania i określono potencjał organizacyjny 

NGO w kontekście  realizacji gry.  

Na spotkaniach członkowie NGO’s poznawali 

również zasady przygotowania i przeprowadzania 

spacerów badawczych. Wspólnie wypracowano kroki, 

jakie należy  podjąć przed organizacją takiego badania 

oraz określone zostały potencjalne tematy i grupy 

docelowe uczestników spacerów w Żyrardowie.  

Następnie uczestnicy zapoznali się ponownie 

z obszarem rewitalizacji i wybrali kilka miejsc 

kluczowych z punktu widzenia procesu badawczego. 

Grupy ułożyły również trasę próbnego spaceru. 

Efekty warsztatów mieszkańcy mogli poznać podczas 

zorganizowanych gier miejskich. Ponadto planowane 

na najbliższy czas spacery badawcze zostaną 

przeprowadzone przez przedstawicieli organizacji 

biorących udział w warsztatach. 

 

 

   

 
 
 
 
 

  

 

 



 

Rodzinny mikrofestyn  

Podsumowanie wydarzenia 

Jednym z działań związanych z rewitalizacją była 

organizacja 22 września 2018 r. rodzinnego 

mikrofestynu, na którym przygotowane zostały 

atrakcje dla całych rodzin. Uczniowie szkół 

podstawowych z obszaru rewitalizacji rozgrywali 

mecze piłki nożnej. Turniej dziewcząt i chłopców 

wygrali przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Marii Konopnickiej w Żyrardowie. Zwycięzcy odebrali 

medale i puchary od p.o. Prezydenta Żyrardowa – 

Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego. Dodatkowo, 

można było posłuchać koncertu lokalnego zespołu 

„Senior Band”. Głównym atrakcjom mikrofestynu 

towarzyszyły m.in. animacje dla dzieci oraz stoiska 

z małą gastronomią. Na festynowej scenie wystąpili 

lokalni artyści prezentując pokazy taneczne i występy 

wokalne. Impreza stała się również okazją do 

przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na leczenie Igi 

Hodun. Mikrofestyn był nie tylko dobrą okazją 

do zabawy, ale też do zapoznania się z działaniami 

podejmowanymi w ramach procesu rewitalizacji 

w Żyrardowie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gra miejska - Zapomniane 
gry. Czas wolny w fabrycznym 
Żyrardowie 

Podsumowanie wydarzenia  

 
22 września 2018 r. została przeprowadzona pierwsza 
gra miejska współorganizowana z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie Żyrardowa. 
W ramach gry, kilkuosobowe zespoły odwiedzały 
wyznaczone na trasie punkty i wykonywały postawione 
przed nimi zadania. Wszystkie zadania powiązane były 
z dawnymi grami i zabawami – grano więc w klasy, 
zbijano kręgle, robiono lalki itp. Żyrardowianie, przy 
okazji, mogli dowiedzieć się więcej o historii swojego 
miasta i dawnych rozrywkach pracowników zakładów 
lniarskich. Co więcej, uczestnicy gry mogli spotkać 
mieszkańców Żyrardowa z początku XX-wieku. Było 
to możliwe dzięki przedstawicielom organizacji 
pozarządowych, którzy przebrali się w stroje z epoki, 
kiedy w mieście fabryka tętniła życiem. Każdy 
z  uczestników gry miejskiej, po zrealizowaniu 
wszystkich zadań, otrzymał drobne upominki z logo 
Rewitalizujemy Żyrardów. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

Gra miejska - Odkrywcy 
Zielonego Żyrardowa 

Podsumowanie wydarzenia  

Kolejna gra miejska odbyła się 14 października 2018r. 

Wzięło w niej udział blisko 90 osób. Tym razem 

tematem była zieleń w Żyrardowie i jej znaczenie dla 

rozwoju miasta. Mieszkańcy mieli za zadanie wziąć 

udział w przygotowanych quizach, zagadkach 

i zabawach. Zadania zostały tak przygotowane, żeby 

nie nudzili się ani dorośli, ani dzieci. Mieszkańcy 

układali model rzeki Pisi Gągoliny, rozwiązywali 

krzyżówkę, a także zagospodarowywali przestrzeń 

jednego z podwórek. Uczestnicy mieli za zadanie 

wykazać się również wiedzą przyrodniczą – określając 

gatunki drzew, rozpoznając różnymi zmysłami rośliny 

występujące na terenie miasta. Osoby biorące udział 

w grze mogły poszerzyć wiedzę na temat ich 

leczniczych właściwości. Mieszkańcy rozpoznawali 

także przestrzenie i obiekty na starych fotografiach 

i zaznaczali je na mapie. To zadanie pokazywało 

graczom jak jest zaprojektowane miasto i jego 

przestrzeń oraz jak zmieniało się na przestrzeni lat. Na 

zakończenie, na uczestników gry czekały upominki 

związane z tematem przewodnim gry – zielenią.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Partycypacja 
społeczna   

Organizowane w ramach projektu działania 

aktywizujące dla mieszkańców, takie jak przedstawione 

na poprzednich stronach gry miejskie czy mikro-

festyny, są ważnym elementem procesu partycypacji 

społecznej.   

Zasada partycypacji jest na tyle istotna, że została 

wyszczególniona w ustawie o  rewitalizacji z dnia 

9 października 2015 r. jako element niezbędny przy 

opracowywaniu i wdrażaniu Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Generalną zasadą partycypacji jest to, że 

władze stwarzają warunki i zachęcają do tego, aby 

wszystkie zainteresowane osoby mogły wypowiedzieć 

się na każdym etapie procesu rewitalizacji. Ma to na 

celu, z jednej strony poznanie ich potrzeb i oczekiwań, 

ale także wspieranie pojawiających się już oddolnych 

inicjatyw.  

 

 

Drabina partycypacji  

Włączenie społeczne przejawia się na kilku poziomach, 

co obrazuje przedstawiona drabina partycypacji.   

 

Na najniższym poziomie jest informowanie 

polegające na przekazywaniu informacji mieszkańcom 

na temat tego jakie działania są realizowane w mieście, 

jakie decyzje będą podejmowane. Jest to jednostronna 

forma komunikacji, w której udział społeczeństwa jest 

znikomy. Kolejnym szczeblem w drabinie jest 

konsultowanie, czyli wypracowywanie przez władze 

dokumentów, projektów, a następnie przekazywanie 

ich do publicznej wiadomości, zbieranie uwag, opinii 

od mieszkańców oraz uwzględnianie ich 

w wypracowanych rezultatach końcowych. 

Na najwyższym poziomie partycypacji jest  

współdecydowanie i współdziałanie, czyli wspólne 

tworzenie i realizowanie projektów, opracowywanie 

i wdrażanie dokumentów. To jest ten poziom, 

do którego powinna dążyć każda wspólnota 

samorządowa.  

 

 

Korzyści z partycypacji  

Dzięki współdecydowaniu i współdziałaniu podejmowane 

decyzje dotyczące życia codziennego są lepszej jakości, bardziej 

dopasowane do realnych potrzeb i problemów mieszkańców 

i innych użytkowników przestrzeni. Zwiększa się przejrzystość 

działań, a także stopień zrozumienia i akceptowalności ich 

przez mieszkańców.  

Formy partycypacji  

Partycypacja społeczna może przybierać różne formy. Może to 

być udział w badaniach, spotkaniach, warsztatach, 

spacerach organizowanych dla mieszkańców, które  z jednej 

strony są okazją do opowiedzenia o tym, co  przeszkadza 

w okolicy, a z drugiej strony są szansą do wspólnego 

poszukiwania rozwiązań.  Inną formą jest przekazywanie 

swojej opinii np. poprzez maile, czy wypełniając ankiety, 

a także realizując własne inicjatywy poprawiające jakość życia 

w swojej okolicy.  

 

 



 

Formalne podstawy 
rewitalizacji  

Po przeprowadzonych konsultacjach 
społecznych dotyczących obszaru 
zdegradowanego i rewitalizacji, kolejnym etapem 
prac w procesie rewitalizacji, było przyjęcie przez 
Radę Miasta Żyrardowa 30 sierpnia 2018 r. 
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i rewitalizacji.  

Następnie, aby móc formalnie rozpocząć prace 
nad gminnym programem rewitalizacji, 
konieczne było podjęcie 11 października 2018 r. 
uchwały odnośnie przystąpienia do opracowania 
Programu.  

Te dwie uchwały były niezbędne, aby zgodnie 
z obowiązującymi przepisami móc rozpocząć 
dalsze prace w ramach procesu rewitalizacji.  

  
 

 

 

 

 

 

Co przed nami?  

Szczegółowa diagnoza  
Następnym etapem prac nad dokumentem jest 

opracowanie szczegółowej charakterystyki obszaru 

rewitalizacji. Na podstawie ogólnej diagnozy, 

przeprowadzonej dla całego miasta, zidentyfikowane 

zostały główne problemy wyznaczanego obszaru. 

Kolejnym krokiem jest określenie ich przyczyn i skutków. 

Szczegółowa diagnoza pozwoli na pogłębienie wiedzy 

na temat istniejących barier rozwoju. Określona zostanie 

ich skala i natężenie.  

Szczegółowa diagnoza pozwala zaplanować działania 

adekwatne do zidentyfikowanych problemów. Opieranie się 

wyłącznie na intuicji władz lokalnych bądź powielanych 

historycznych danych i informacjach może prowadzić do 

błędnych wniosków.  

 

 

 

 
 

30 sierpnia 2018 r. – podjęcie uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

 

11 października 2018 r. – podjęcie uchwały 

odnośnie przystąpienia do opracowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji 



Planowane działania  

Informacje do opracowania szczegółowej 

charakterystyki zostaną pozyskane różnymi 

metodami.  W ramach prowadzonych działań 

będziemy spotykać się  z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych działającymi w obszarze 

kultury, sportu, turystyki, edukacji, ale także 

pracującymi z osobami niepełnosprawnymi, osobami 

zmagającymi się z problemami społecznymi. 

Planujemy również zapytać seniorów o to, jakie są ich 

potrzeby i z drugiej strony, z jakimi problemami 

spotykają się osoby dopiero wchodzące w dorosłość. 

Przed nami także wywiady z przedstawicielami 

instytucji kultury, szkół, zarządców nieruchomości. 

Chcemy także zapytać przedsiębiorców o to, jakie oni 

widzą bariery w prowadzeniu swojego biznesu i co 

mogłoby się przyczynić do tego, że obszar 

rewitalizacji będzie bardziej atrakcyjny pod względem 

gospodarczym.  Badanie ankietowe jest również 

skierowane do mieszkańców, których zapytamy 

o warunki i jakość życia na obszarze rewitalizacji.  

W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną: 

➢ 2 badania ankietowe – z mieszkańcami 

i przedsiębiorcami, 

➢ 40 indywidualnych wywiadów pogłębionych 

(IDI) 

➢ 13 zogniskowanych wywiadów grupowych 

(FGI) 

➢ 7 spacerów badawczych  

➢ 1 mobilny punkt konsultacyjny  

➢ 1 mikrofestyn  

 

 

 

Co jeszcze obejmuje diagnoza?  

Oprócz szeregu przedsięwzięć, do których chcemy 

włączyć mieszkańców, w ramach prowadzonej 

diagnozy zostaną również przeanalizowane dostępne 

dane ilościowe, a także przeprowadzone zostaną m.in. 

następujące działania:  

➢ Inwentaryzacja przestrzeni publicznej, 

prywatnej i półpublicznej 

➢ Inwentaryzacja istniejącej zabudowy  

➢ Określenie kompozycji przestrzennej – 

dominant wysokościowych i przestrzennych, 

osi kompozycyjnych i widokowych, punktów 

widokowych i panoram 

➢ Wskazanie obiektów i obszarów 

dysharmonizujących 

➢ Opracowanie katalogu projektów 

powtarzalnych stolarki okiennej i drzwiowej 

dla zinwentaryzowanych typów zabudowy 

mieszkaniowej 

➢ Inwentaryzacja podmiotów ekonomii 

społecznej działających na obszarze 

rewitalizacji 

➢ Inwentaryzacja podmiotów gospodarczych  

 

 

Najbliższe wydarzenia  

Już dziś zapraszamy na najbliższe wydarzenia!  

 

12 stycznia  

Mikrofestyn 

karnawałowy 
 

Szczegółowy program mikrofestynu już 

wkrótce na:  

www.facebook.com/rewitalizujemyzyrardow  
 

Kontakt z nami 

Wydział Rewitalizacji i Rozwoju                        
Urząd Miasta Żyrardowa 
Pl. Jana Pawła II nr 2 (pok. nr 3) 
96-300 Żyrardów 

46 858 15 70 
rewitalizacja@zyrardow.pl 

Odwiedź nas w Internecie: 
www.rewitalizacja.zyrardow.pl 
www.facebook.com/rewitalizujemyzyrardow 

 
Źródło fotografii: archiwum Urzędu Miasta Żyrardowa, 

 materiały własne firmy Utila sp. z o.o.  

 

 

http://www.facebook.com/rewitalizujemyzyrardow
http://www.rewitalizacja.zyrardow.pl/


 

 

 

 

 

Żyrardów przystąpił do opracowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji, który już w przyszłym roku zastąpi obowiązujący 

dotychczas Lokalny Program Rewitalizacji. Przygotowanie  

nowego dokumentu wynika z wejścia w życie ustawy 

o rewitalizacji, która zawiera zasady wyprowadzania obszarów 

zaniedbanych z kryzysu. W  ramach nowej ustawy gminy 

otrzymały jednolitą podstawę prawną do podjęcia całościowych 

działań służących poprawie sytuacji na obszarach 

o największych problemach. 

Żyrardów, z sukcesem prowadzący politykę rewitalizacyjną 

już od 2004 roku, uzyskał dotację unijną w wysokości 1,6 mln 

zł z przeznaczenie m.in. na opracowanie Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Wypracowane przez Żyrardów rozwiązania mają 

być modelowe, wzorcowe dla innych miast. 

 

 

 

 

Więcej informacji: 

www.rewitalizacja.zyrardow.pl 

www.facebook.com/rewitalizujemyzyrardow 

 

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

