Rewitalizujemy Żyrardów
Wszystko co musisz wiedzieć o rewitalizacji

Kwartalnik nr 3, Żyrardów

Drodzy mieszkańcy,
oddajemy w Państwa
rewitalizacyjnej.
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W tym numerze m.in. opowiemy, jakie działania do tej pory
zostały zrealizowane, przyjrzymy się parkingom w mieście oraz
przedstawimy zaplanowane działania w ramach rewitalizacji.

Zapraszamy do lektury.

Podsumowanie
przeprowadzonych
działań
W ostatnich miesiącach wiele się działo! Poprzez różnego
rodzaju wydarzenia staraliśmy się do Was dotrzeć
i dowiedzieć się jakie macie zdanie na tematy związane
z miastem. W listopadzie 2018 r. zorganizowany został
dwudniowy punkt konsultacyjny, podczas którego
mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię na temat obszaru
rewitalizacji. Grudzień 2018 r. upłynął pod znakiem
spacerów badawczych – każdy z nich dotyczył innej
przestrzeni, a dodatkowo dzięki zróżnicowanej tematyce
mogliśmy dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie
na obszarze rewitalizacji, rozwoju gospodarczym czy
przestrzeni podwórek. W styczniu 2019 r. przyszedł czas
na wspólne świętowanie podczas Balu Karnawałowego
w Resursie, gdzie na dzieci czekała moc atrakcji. Wydarzeń
będzie przybywało i mamy nadzieję, że będziecie chętnie
brać w nich udział!

Punkt konsultacyjny
Mobilny punkt konsultacyjny w formie pawilonu został
postawiony na terenie obszaru rewitalizacji, przy sklepie
Biedronka, na ul. 1 Maja 4/8 w dniach 16 i 17 listopada
2018 r. Zorganizowane wydarzenie było jedną
z możliwości zebrania opinii na temat obszaru
rewitalizacji. Osoby odwiedzające mobilny punkt
konsultacyjny mogły zapoznać się z wyznaczonym
obszarem i przekazać swoje sugestie związane
z problemami
i
potencjałami
występującymi
na wskazanym
obszarze.
Dodatkową
korzyścią
z umieszczenia mobilnego punktu konsultacyjnego
w powszechnie uczęszczanym terenie, w pobliżu sklepu,
było przekazanie zainteresowanym podstawowych
informacji na temat rewitalizacji, a także zachęcenie ich
do zaangażowania się w dalsze działania w ramach
projektu.

Spacery badawcze
Spacer badawczy miał umożliwić ocenę przestrzeni
i poszczególnych miejsc oczami jej użytkowników. Celem
spacerów była identyfikacja problemów i potrzeb
związanych bezpośrednio z przestrzenią, w której się
znajdujemy, a także określenie możliwych rozwiązań
związanych ze zgłoszonymi problemami. W ramach
działań rewitalizacyjnych przeprowadzono 4 spacery
badawcze w terminie 13-15.12.2018 r. Obejmowały one
4 różne trasy i związane z nimi problemy. Tematyka
spacerów dotyczyła analizy przestrzeni podwórek m.in.
przy ulicach Żabiej, Chopina, Narutowicza czy
Wyszyńskiego, ale także bezpieczeństwa oraz aspektu
gospodarczego.

Mikrofestyn
Kolejnym zorganizowanym wydarzeniem w ramach
działań rewitalizacyjnych był Bal Karnawałowy, który
odbył się 20.01.2019 r. w Resursie. Wydarzenie było
skierowane do rodzin z dziećmi, dla których zostały
przygotowane liczne atrakcje. Można było wziąć udział
w warsztatach tworzenia masek karnawałowych czy
kolorowych peruk, pomalować buzię w fantazyjny wzór,
a nawet zrobić samodzielnie pompony. Całość była
współprowadzona przez lokalne Stowarzyszenia: Otwórz
i Żurek. Dodatkowo uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 pod
przewodnictwem
Pana
Krzysztofa
Skrobisza
przygotowali warsztaty kulinarne, warsztaty ze składania
serwet na karnawałowe przyjęcia oraz pokaz
flambirowania. W kolejnej części wydarzenia odbyły się
pokazy taneczne przygotowane przez szkołę
tańca Dynamite Dance Studio, a dzieci mogły także wziąć
udział w karnawałowej zabawie, prowadzonej przez
lokalną agencję eventową Dominarte4u.
W trakcie trwania balu karnawałowego zostało ustawione
stoisko informacyjne nt. rewitalizacji w mieście. Przy
stoisku umieszczony został duży baner pokazujący
wyznaczony obszar rewitalizacji. Osoby zainteresowane,
mogły wskazywać tam zarówno miejsca, które ich
zdaniem są wizytówką obszaru, jak i te które wymagają
wsparcia i zmian. Można było także zapoznać się
z przygotowanymi materiałami dotyczącymi rewitalizacji
w mieście oraz porozmawiać na temat planowanych
działań.
Jesteśmy mile zaskoczeni tak liczną frekwencją! Mamy
wielką nadzieję, że na kolejne organizowane wydarzenia
będziecie przychodzić równie chętnie!

Podsumowanie wyników
prowadzonych działań
Przez ostatnie kilka miesięcy prowadziliśmy różnego
rodzaju badania, których wyniki były podstawą
do opracowania:

Pogłębionej charakterystyki obszaru
rewitalizacji w sferze społecznej,
gospodarczej i ekonomii społecznej

Pogłębionej charakterystyki obszaru
rewitalizacji w sferze przestrzennofunkcjonalnej, technicznej
i zabytkoznawczej

W celu opracowania szczegółowych diagnoz
w poszczególnych sferach przeanalizowane zostały dane
statystyczne
dotyczące
poszczególnych
zjawisk,
a ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród
mieszkańców i przedsiębiorców. Wykonano również
szereg wywiadów indywidualnych i grupowych
z przedstawicielami: urzędu, jednostek organizacyjnych
działających na terenie obszaru takimi jak MOPS, PCPR,
PUP, instytucji kultury, organizacji pozarządowych,
policji, parafii, a także przedsiębiorców. Zorganizowane
zostały 4 spacery badawcze oraz mobilny punkt
konsultacyjny. Istotną częścią prac były przeprowadzone
inwentaryzacje
dotyczące
lokali
usługowych
i handlowych, ale także szczegółowe badania terenowe
dotyczące przestrzeni na obszarze rewitalizacji
i poszczególnych budynków w niej zlokalizowanych.

Dzięki temu udało się zgromadzić obszerny materiał,
na podstawie którego opracowana została szczegółowa
charakterystyka obszaru rewitalizacji.
W centrum rewitalizacji stoi człowiek. W związku z tym,
jednym z największych wyzwań będzie odpowiedź
na zidentyfikowane problemy właśnie w sferze społecznej.
Ważne będzie także zaplanowanie działań, które będą
przyczyniały się do ich rozwiązania. Takimi wyzwaniami
będą:
zmniejszenie uzależnienia od pomocy
społecznej,
aktywizacja zawodowa, w szczególności osób
pozostających długotrwale bez pracy, a także
młodych rodziców,
zapewnienie odpowiednich warunków
do rozwoju, a także opieki nad osobami
starszymi i niepełnosprawnymi,
zwiększenie wsparcia dla rodzin,
w szczególności tych mających problemy
w pełnieniu funkcji wychowawczych,
ograniczenie ubóstwa i zadłużenia wśród
mieszkańców obszaru rewitalizacji,
poprawa bezpieczeństwa na obszarze
rewitalizacji,
zapewnienie odpowiednich warunków
do rozwoju, możliwości spędzania czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży,
zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym mieszkańców obszaru
rewitalizacji, w tym budowanie tożsamości
lokalnej,
zapewnienie odpowiedniej jakości życia
na obszarze rewitalizacji.

Wskazane wyzwania związane są także z głównymi
grupami
będącymi
odbiorcami
działań
rewitalizacyjnych, do których należy zaliczyć:
•
•
•
•

rodziny wymagające wsparcia (niepełne
i wielodzietne),
dzieci i młodzież,
mieszkańców obiektów zabytkowych,
osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym:
- osoby zagrożone wykluczeniem na rynku
pracy,
- osoby wymagające opieki: starsze
i niepełnosprawne.

Ostateczne wyniki prac nad poszczególnymi diagnozami
zostaną
udostępnione
na
stronie:
www.rewitalizacja.zyrardow.pl w zakładce „Baza wiedzy”.

Planowane działania

Dalsze kroki

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w ramach
projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem
przemian społeczno-gospodarczych” planuje się
realizację wielu działań. Pod koniec stycznia 2019 r. został
ogłoszony przetarg na opracowanie projektów
budowlanych i wykonawczych wybranych obiektów
i przestrzeni.

Opracowana diagnoza w poszczególnych sferach pozwoliła
na określenie problemów, z którymi należy się zmierzyć.
Pozwoli to poprawić sytuację mieszkańców obszaru
rewitalizacji, a także grup, dla których w szczególny sposób
powinny być przeznaczone działania rewitalizacyjne.

Jednym z przykładów miejsc, które zmienią się
w najbliższym czasie jest zabytkowy budynek mieszkalny
przy ul. Waryńskiego 25. Z uwagi na jego zły stan
techniczny wskazuje się na konieczność przeprowadzenia
prac remontowych, oczywiście z uwzględnieniem potrzeb
jego mieszkańców. Należy zaznaczyć, że we wskazanym
budynku
funkcjonuje
świetlica
środowiskowo–
wychowawcza, do której uczęszczają dzieci z okolicznych
kamienic.
Kolejnym pomysłem jest przebudowa ul. Lniarskiej
na odcinku od ul. Hiellego do ul. Nowy Świat. Powodem
wyboru tej ulicy jest jej wartość historyczna. Remont ulicy
wraz z zielenią towarzyszącą ma być przyczynkiem dla
stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej. Co ważne
planuje się włączenie interesariuszy w proces
projektowania wskazanego obszaru.
Przestrzenią, która ulegnie zmianie jest także
podwórko na terenie zabytkowego zespołu Osady
Fabrycznej w Żyrardowie. Podwórko mieści się pomiędzy
budynkami przy ul. Waryńskiego 25 i ul. Strażacką 3.
W założeniu działanie ma zostać modelowym
przedsięwzięciem rewitalizacyjnym, zaadaptowanym dla
potrzeb jego użytkowaników. Mieszkańcy mogli wziąć
udział w spotkaniu, na którym projektowano podwórka.
Działania tego typu wymagają czasu na realizację, ale
z pewnością są to zmiany, na które warto czekać!

Kolejnym krokiem w dalszych działaniach związanych
z rewitalizacją będzie zbieranie kart projektów. Karty
projektów będą narzędziem do gromadzenia pomysłów
na możliwe działania. Każda zainteresowana osoba
– mieszkaniec, przedstawiciel organizacji pozarządowej,
przedsiębiorca bądź podmiot prowadzący swoją
działalność na obszarze rewitalizacji może zgłosić swój
pomysł. Projekty dotyczące małych inicjatyw zarówno
społecznych jak i związanych z infrastrukturą i przestrzenią
powinny stanowić odpowiedź na zidentyfikowane
problemy. Doceniane będą także przedsięwzięcia
realizowane w partnerstwie np. instytucji publicznych
działających na obszarze i przedsiębiorców mających swoje
siedziby na tym terenie.
Już teraz warto się zastanowić, co należałoby zmienić
na obszarze rewitalizacji, jakiej oferty zajęć brakuje lub
z kim można by nawiązać współpracę, aby zrealizować
wspólnie projekt.
Forma wypełniania i składania kart będzie zróżnicowana.
Przygotowane zostaną specjalne formularze, nad którymi
będziemy wspólnie pracować podczas organizowanych
spotkań. Będzie również możliwość indywidualnego
wypełnienia i złożenia w czasie mobilnych punktów
konsultacyjnych i innych wydarzeń lub przesłania mailowo.
Będą na Państwa czekały także urny ustawione w specjalnie
przygotowanych do tego miejscach.

Karty projektów będą podstawą do stworzenia listy
przedsięwzięć, które znajdą się w Gminnym Programie
Rewitalizacji. Dlatego właśnie tak istotne jest zgłaszanie
swoich pomysłów - mają one szansę na realizację
w przyszłości.

?

A jakie inne działania jeszcze przed nami? W najbliższym
czasie zorganizujemy kolejne spacery badawcze i mobilne
punkty konsultacyjne. Planujemy także organizację
kolejnych gier miejskich, spacerów z przewodnikiem
oraz mikrofestynu. Szczegółowe informacje już wkrótce
na stronie www: www.rewitalizacja.zyrardow.pl oraz na:
www.facebook.com/rewitalizujemyzyrardow

spacery
badawcze

mobilne punkty
konsultacyjne

mikrofestyny

spotkania
otwarte

gry miejskie

spacery z
przewodnikiem

W dalszej części kwartalnika przedstawimy
istotne zagadnienia z punktu widzenia
poprawy jakości życia w mieście, które
stanowią także inspiracje do zmian
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Kolejnym
ważnym
elementem
są
ogrody
i podwórka. W dawnej osadzie fabrycznej mieszkańcy mieli
zapewniony dostęp do zieleni w swoim najbliższym
otoczeniu, co widoczne jest również obecnie.

Nie bądź egoistą, dbaj
o środowisko!
Wysoka jakość życia coraz częściej uznawana jest
za nadrzędny
priorytet,
zarówno
na
szczeblu
międzynarodowym, krajowym, jak i lokalnym. Władze
miejskie realizują szereg programów mających na celu
poprawę warunków bytowych mieszkańców. Czynnikiem,
który niewątpliwie wpływa na komfort życia w mieście jest
zieleń, zarówno ta będąca elementem tworzonych miejsc
rekreacji i wypoczynku, jak i ta wpływająca na pozytywny
klimat do mieszkania.
Dlaczego warto doceniać zieleń w mieście? Wśród wielu
aspektów, na które warto zwrócić uwagę przy okazji
omawiania zalet zieleni miejskiej należy z pewnością
wyróżnić przyczynienie się do poprawy jakości powietrza
i lokalnych warunków klimatycznych. Zachowanie cennych
terenów przyrodniczych umożliwia mieszkańcom także
rekreację i wypoczynek.
Zieleń od zawsze miała także duże znaczenie
w kształtowaniu się Żyrardowa. Istotnym elementem
ekosystemu dawnej osady fabrycznej, stanowiącej dużą
część wyznaczonego obszaru rewitalizacji jest Park Karola
Augusta Dittricha. Jest najbardziej okazałym parkiem
położonym w centrum miasta.

Poszczególne budynki mieszkalne były oddzielone
zielonymi podwórkami/ogródkami. Budynki użyteczności
publicznej (np. Resursa, szkoły, Ochronka) otoczone
zostały ogrodami, podobnie jak wille urzędników (budynki
znajdujące się przy obecnej ul. Armii Krajowej). Ważna
z punktu widzenia miasta jest również zieleń wzdłuż
głównych i najbardziej reprezentacyjnych ulic - m.in. aleja
prowadząca do cmentarza (ul. Długa - obecnie
ul. Limanowskiego), a także aleja prowadzącą do dworca
- Aleja Hiellego i Dittricha (obecnie
ul.
Wysockiego
i ul. Partyzantów). Nie należy również zapominać
o rzece Pisi Gągolinie wraz ze stawami. Odpowiednio
zaprojektowany system wodny był niezbędny do obsługi
fabryki. Dziś stanowi atrakcyjny element przyrodniczy.

Jakie działania można podjąć?
Wartość zieleni miejskiej zależy od stanu zachowania
i wymaga troski zarówno użytkowników jak i jej
gospodarza. Miasto stara się dbać o jakość zieleni
poprzez pielęgnację istniejących drzew, krzewów oraz
przez dokonywanie nowych nasadzeń. Również
mieszkańcy mają świadomość, że bardzo wiele zależy
od nich samych. Podejmowane są co roku inicjatywy
mające na celu uprzątnięcie śmieci z terenu brzegów
Górnego Stawu i Pisi Gągoliny. W całym procesie ważna
jest również edukacja – w przedszkolach i szkołach
prowadzone są akcje pokazujące dzieciom znaczenie
przyrody i działania, jakie należy podjąć żeby stan
środowiska
był
jak
najlepszy.
To
właśnie
od najmłodszych lat kształtują się nawyki związane z np.
segregacją odpadów. Obecnie Żyrardów jest w trakcie
wprowadzania nowych zasad dotyczących selektywnego
zbierania odpadów. Warto pamiętać, że im więcej uda się
odzyskać surowców wtórnych, tym mniej śmieci zostanie
przekazanych naturalnemu środowisku, co poprawi jego
ogólny stan.

Wytwarzanie odpadów to nie jedyny problem związany
z ochroną środowiska. Kwestią często poruszaną podczas
spotkań w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta
Żyrardowa
motorem
przemian
społecznogospodarczych” jest także jakość powietrza w mieście.
Zgodnie z dokumentami strategicznymi miasta, emisja
zanieczyszczeń jest spowodowana uwalnianiem do
atmosfery zanieczyszczeń pochodzących z kotłowni
miejskich, zakładowych i palenisk domowych (tzw. emisja
niska). Ich uciążliwość dla najbliższego otoczenia jest
znaczna z uwagi zarówno na ich ilość (dotyczy to
w szczególności centrum miasta) jak również niekorzystne
warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
(gęstość zabudowy). Również w tym aspekcie
podejmowane są działania naprawcze – uruchomiono
program umożliwiający otrzymanie dofinansowania na
wymianę pieców.

Planowane przekształcenia na obszarze rewitalizacji
dotyczą:
•
•
•

•
•

•
•
•

skweru przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego
i Limanowskiego,
parku wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny oraz
ul. Wyspiańskiego,
pasów zieleni przyulicznej: w ul. Limanowskiego
na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. 1-go Maja,
a także na ul. 1-go Maja na odcinku
ul. Gdańskiej do torów kolejowych,
pasów zieleni przy ulicy Kościuszki,
dwóch
skwerów
po
obu
stronach
ul. Limanowskiego
przy
skrzyżowaniu
z ul. 1 Maja,
terenu zieleni przy Placu Piłsudskiego i wzdłuż
Al. Partyzantów,
pasów zieleni przy ulicach Limanowskiego
(od ul. 1 Maja do ul. Kasztanowej).
Placu Jana Pawła II.

My już nie możemy się doczekać, aż Żyrardów znów
zakwitnie, a Wy?

Wykorzystane materiały:

Ponadto, miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszy
Europejskich na zagospodarowanie publicznych terenów
zieleni o łącznej powierzchni aż 22,43 ha. Daje to nowe
możliwości - pojawią się nasadzenia, istniejąca zieleń
zostanie poddana pracom pielęgnacyjnym, a wspólne
przestrzenie zostaną uzupełnione o małą architekturę.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa na lata 2016-2019 z
perspektywą do 2023
T. Walkowicz, Społeczne i ekologiczne aspekty tworzenia i utrzymania
terenów zieleni miejskiej http://zb.eco.pl/inne/lokalne/fwie.htm, dostęp
20.01.2019

Parkingi – niezbędny
zasób czy zbędny asfalt
Polityka parkingowa w wielu miastach w Polsce
i na świecie to część polityki transportowej, spędzająca
sen z powiek urzędnikom, mieszkańcom, a także
osobom, realizującym swoje potrzeby w mieście.
Samochód to z jednej strony bardzo wygodny dla jego
użytkownika środek transportu, ale jednocześnie
uciążliwy dla otoczenia. Powodem są nie tylko emitowane
zanieczyszczenia i wynikające z tego konsekwencje
zdrowotne, ale także m.in. konieczność zarezerwowania
pewnej przestrzeni, potrzebnej do pozostawienia
samochodu kiedy akurat nie jest użytkowany. Ponadto
pojawia
się
potrzeba wybudowania
dodatkowej
infrastruktury - zarówno parkingów jak i odpowiednich
dróg. Jak pokazują doświadczenia wielu miast na świecie,
zwiększanie liczby dostępnych miejsc parkingowych,
mimo że mogłoby by się wydawać rozwiązaniem
problemu parkowania, nie poprawia znacząco komfortu
poruszania się po mieście i pozostawiania samochodu.
Zamiast tego większa podaż generuje większy popyt,
a więc chwilowa poprawa sytuacji skutkuje szybkim
zwiększeniem deficytu tego zasobu.

„Parkingowy problem” dotyczy także Żyrardowa.
Na niewystarczającą liczbę miejsc do zaparkowania
samochodu zwracają w licznych rozmowach mieszkańcy,
a także przedsiębiorcy. Niedawno przeprowadzone
badania ankietowe wskazują, że jest to dla
przedsiębiorców jeden z istotniejszych problemów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
na obszarze rewitalizacji.

Chociaż paradoksalnie niekoniecznie zwiększenie ruchu
kołowego i budowa nowych parkingów przyczynia się
do wzrostu liczby klientów. Mieszkańcy zauważają,
że często z powodu braku wyznaczonych miejsc
parkingowych w niedalekiej odległości od miejsca
zamieszkania, dochodzi do pozostawienia pojazdów
w miejscach nieprzeznaczonych do tego – na chodnikach,
trawnikach, czy nawet drogach dojazdowych.

Bardzo ważne jest więc uporządkowanie parkowania
zwłaszcza na terenach mieszkalnych. Miasto stara się
wprowadzać takie zmiany w życie przy okazji przebudowy
dróg, ale także dając możliwość zgłoszenia przez
mieszkańców swojego pomysłu na zagospodarowanie
najbliższego otoczenia w ramach inicjatywy lokalnej.
Ze względu na ograniczoną powierzchnię możliwą
do zagospodarowania, a także chęć ograniczenia ruchu
samochodowego, budowane są w Żyrardowie parkingi
w systemie Parkuj i Jedź (P+R). Dzięki połączeniu P+R
z komunikacją miejską, poruszanie się po mieście z czasem
stanie się prostsze, wpłynie to także pozytywnie na redukcję
emisji spalin i ograniczenie hałasu. Przykładem jest
budowa dwóch parkingów w okolicy dworca PKP
na łącznie 147 miejsc dla samochodów i 60 dla
rowerów. Miasto podjęło też decyzję o wprowadzeniu
roweru miejskiego, który spotkał się z przychylnym
przyjęciem mieszkańców.

Dalszy rozwoju sieci stacji rowerowych również wpłynie
pozytywnie na komfort poruszania się po mieście.
Większa liczba parkingów oznacza większą powierzchnię
miejską, która zostanie pokryta betonem i będzie się
dodatkowo nagrzewać w okresie letnim, powodując
podnoszenie średniej temperatury dobowej. Ze względu
na niebezpieczeństwa zdrowotne wynikające ze stałego
przebywania w otoczeniu o wysokiej temperaturze
w wielu wysoko rozwiniętych miastach odchodzi się od
zabudowywania każdej wolnej przestrzeni. Zamiast tego
inwestuje się w zieleń, która ułatwia przewietrzanie
przestrzeni,
daje
cień
i
wytchnienie,
a także powoduje zwiększanie ilość tlenu w powietrzu.
Przykładem może być Madryt, gdzie w celu walki
ze zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła, lokalne
władze planują pokryć każdą nieużywaną przestrzeń,
a także dachy i ściany budynków, drzewami i krzewami.
Na parkingach cierpi nie tylko nasze zdrowie,
poczucie estetyki, czy więzi społeczne. Również zyski
z handlu nie wzrastają dzięki zmotoryzowanym. Łukasz
Sobótka w ramach projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie
standardy infrastruktury pieszej” zebrał dane z różnych
miast na świecie, z których jasno wynika, że ulice
handlowe ożywają dzięki pieszym, którzy dostarczają
większości zysków. I to właśnie deptaki są pełne
życia i gwaru,
jednocześnie
przynosząc
zyski
ekonomiczne.

Warto pomyśleć jakie są dla nas realne zyski i straty
z tytułu
tworzenia
miejsc
postojowych,
jako
mieszkańców konkretnej przestrzeni. Warto o tym
dyskutować, gdyż skutki podjętych w tym zakresie decyzji
dotykają wszystkich, zarówno osób zmotoryzowanych,
jaki i nie. Wyrażanie opinii pozwala nam decydować
o charakterze
miejsca
naszego
zamieszkania,
kształtowania ją zgodnie z naszymi potrzebami.

Wykorzystane materiały:
https://dziennikpolski24.pl/odmienia-plac-biskupi-zniknie-parkingpojawi-sie-wiecej-zieleni/ar/12271193
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/czy-drzewa-mogaobnizyc-temperature-w-miastach-51396.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C400556%2Cnauko
wcy-miejska-wyspa-ciepla---mozna-z-nia-walczyc.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,23376286,stawiajmy-napieszych-to-sie-oplaca.html
http://mdl.ulublin.eu/wp-content/uploads/sites/5/2016/03/Atlassytuacji-pieszych-z-okladka-maly.pdf

Podwórkowa
rewitalizacja
W 2015 r. wyznaczono trzy miasta do wprowadzenia
pilotażu rewitalizacji czyli modelowych działań
rewitalizacyjnych na zasadzie testu. Jednym z nich był
Wałbrzych, który dostał dodatkowe środki z Unii
Europejskiej
z Programu
Operacyjnego
Pomoc
Techniczna na działania związane z rewitalizacją. W ramach
otrzymanego wsparcia podjęto się realizacji zarówno
przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, jak i projektów
małych, w które zaangażowano społeczność lokalną.
W okresie wakacyjnym 2018 roku, Biuro Rewitalizacji
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Wałbrzychu
zainicjowało upowszechnianie zabaw podwórkowych
wśród dzieci. Udostępnione zostały gry planszowe,
a przedstawiciele urzędu animowali zabawy najmłodszych.
Celem działania było promowanie aktywnego spędzania
czasu jako alternatywy dla korzystania z urządzeń
mobilnych.
Kolejnym
podwórkowym
projektem
w Wałbrzychu była edukacja kulturalna dla dzieci.
Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej zorganizowało
działania mające na celu pobudzenie kreatywności
najmłodszych. Wspólnie tworzono podwórkowe ściany
poezji, ogrody poezji oraz pisano wiersze. Miało to na celu
zachęcenie dzieci do wspólnych aktywności.
W procesie rewitalizacji nawet te najmniejsze działania mają
wielkie znaczenie. To one zbliżają do siebie sąsiadów
i pielęgnują tożsamość danego miejsca, co sprawia,
że mieszkańcy się do niego przywiązują. W konsekwencji
wspólna przestrzeń przestaje być im obca i chętniej
angażują się w działania z nią związane. A miasto
to przecież mieszkańcy więc ich aktywność jest niezwykle
istotna.

źródło: http://rewitalizacja.walbrzych.pl/wakacje-w-pelni/,
http://rewitalizacja.walbrzych.pl/walbrzyskie-mikrogranty-zmieniaja-podworka/
(dostęp 1.04.2019)

Również w Żyrardowie w ramach rewitalizacji
zaplanowano realizację projektów, w które zostanie
zaangażowana społeczność lokalna. Współpracując
z organizacjami pozarządowymi mieszkańcy będą mieli
możliwość realizacji działań, które zmienią wygląd ich
najbliższego otoczenia, pozwolą na wspólne spędzenie
czasu z rodziną i sąsiadami czy pozwolą poznać historię
miasta.
Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń już
wkrótce!

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.

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

