Rewitalizujemy Żyrardów
Wszystko co musisz wiedzieć o rewitalizacji

Kwartalnik nr 4, Żyrardów

Drodzy mieszkańcy,
Oddajemy w Państwa ręce już czwarty 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, przedstawimy charakterystykę obszaru
rewitalizacji miasta Żyrardowa oraz pokażemy plan kolejnych
działań.
Zapraszamy do lektury.

Równolegle odbywała się gra miejska o tytule
Spacer z przewodnikiem

Działania w ramach
rewitalizacji
Porozmawiajmy o zieleni!
30 marca br. odbyło się spotkanie otwarte
z mieszkańcami dotyczące środowiska przyrodniczego
w Żyrardowie. Dyskusja podzielona została na trzy
części tematyczne: zanieczyszczenie powietrza i hałas,
zanieczyszczenie wody i odpady, stan zieleni. Efektem
spotkania było stworzenie map zanieczyszczenia
powietrza
i hałasu, zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i odpadów oraz ocena stanu
zieleni na rewitalizowanym terenie. Specjalnie dla
najmłodszych zaplanowano warsztaty ekologiczne.
Podczas,
gdy
dorośli
mieszkańcy
wraz
z przedstawicielami urzędu i w asyście specjalistów ds.
rewitalizacji rozmawiali o problemach, ich przyczynach
i potencjalnych rozwiązaniach, dzieci tworzyły
z różnego rodzaju odpadów (plastikowych butelek,
korków, rolek po papierze toaletowym, pojemników
po jajkach) zabawki, doniczki i wazony. Na zakończenie
najmłodsi uczestnicy warsztatów mieli możliwość
zabrania własnoręcznie wykonanych doniczek
z posadzonymi w nich roślinami.
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przebiegającej przez środek dawnej osady robotniczej, przykładowo
pytania odpowiadali wyspecjalizowani konsultanci. 2
ul. Kościuszki, która jawiła im się, jako piękne i wartościowe, lecz
czerwca był również pierwszym dniem zbierania
zapomniane
miejsce.mieszkańców na projekty rewitalizacyjne
pomysłów
służące osiągnięciu docelowej wizji rozwoju obszaru
rewitalizacji. Dotychczas wyznaczony został obszar
rewitalizacji, w którym występuje koncentracja
negatywnych zjawisk społecznych. Dalsze badania
pozwoliły zidentyfikować przyczyny niektórych zjawisk
oraz określić istniejące potencjały. Kolejny krok to
wspólne tworzenie wizji, którą finalnie uwzględni
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardów do
2030 roku. Choć mikro-festyn już za nami, to na
zgłoszenie propozycji projektu nie jest za późno. –
można to zrobić do 4 sierpnia drogą korespondencyjną,
bezpośrednio w Urzędzie Miasta Żyrardowa w
godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca
lub w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju. Ponadto
konsultanci będą dostępni również w ramach mobilnych
punktów
konsultacyjnych, spacerów
badawczych
i
Wspólne
projektowanie
przestrzeni
podwórka
spotkania otwartego.
Miasto Żyrardów pozyskało 50 000 zł od Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju na rewitalizację podwórka przy
ul. Strażackiej w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast.
W tworzenie koncepcji architektonicznej podwórka zostały
zaangażowane dzieci oraz dorośli. W pierwszej kolejności odbyły
się warsztaty, podczas których najmłodsi stworzyli za pomocą
farb, flamastrów, kolorowych patyczków, drewnianych kostek
i drucików, koncepcje zagospodarowania podwórka.

Wspólnymi elementami prac dzieci było wykreowanie miejsca
do spędzania wolnego czasu, założenie ogródka warzywnego
i kwiatowego oraz wydzielenie miejsc parkingowych.
Dwa dni później, po zapoznaniu się z koncepcjami dzieci oraz
w asyście architekta odpowiedzialnego za stworzenie ostatecznej
koncepcji i dokumentacji zagospodarowania podwórka,
mieszkańcy projektowali na mapie elementy, które powinny
znaleźć się na terenie podwórka objętego rewitalizacją.
Dorośli mieszkańcy Żyrardowa byli zgodni, że podwórko
powinno być ogrodzone, należy wyraźnie rozdzielić funkcje
rekreacyjno-wypoczynkowe od miejsca postoju samochodów.
Mieszkańcy postulowali również o doświetlenie podwórka oraz
zlokalizowanie pergoli śmietnikowej zlicowanej z ogrodzeniem
od ul. Strażackiej.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na działania
społeczne w zakresie rewitalizacji
Konkurs ofert na działania społeczne w zakresie rewitalizacji
został rozstrzygnięty. Miasto Żyrardów przeznaczyło na ten cel
123 763 zł. W ramach tej puli sześć organizacji uzyskało
dofinansowanie na realizację dziesięciu projektów.
Zaplanowano gry i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne
i kulturoznawcze dla najmłodszych. Znajdą się również projekty
warsztatowo-szkoleniowe dla rodziców. Wspólne dbanie
o podwórka, to kolejna inicjatywa w ramach działań społecznych.
Dofinansowane projekty nie mogą mieć charakteru
jednorazowego zdarzenia- żyrardowskie organizacje pozarządowe
zaplanowały więc inicjatywy, które mają nieść ze sobą trwałą,
widoczną zmianę w środowisku lokalnym.

Równolegle odbywała się gra miejska o tytule Od-czytany
Żyrardów, której punkt startowy i końcowy znajdował się
na terenie mikrofestynu. Uczestnicy odwiedzili 6 miejsc, w których
mieli do wykonania różnorodne zadania związane z czytaniem,
literaturą, czy bibliotekami w Żyrardowie, np. wykaligrafowanie
zdania z archiwalnych materiałów, czy odgadnięcie słowa w języku
jidysz. W grze nie było przegranych – wszyscy uczestnicy, którzy
zakończyli grę, otrzymali symboliczne nagrody. Udział w niej
wzięło ponad pięćdziesiąt osób.

Rodzinny mikrofestyn z grą miejską
2 czerwca 2019 roku miało miejsce oficjalne otwarcie
biblioteki dziecięcej. Na podwórku za biblioteką
przy ul. 1 Maja 52 odbył się mikrofestyn pt.
Z książką za pan brat. Tematyka gier i zabaw dla
najmłodszych Żyrardowian nawiązywała do motywu
literatury i podróży. Nie zabrakło również warsztatów,
podczas których dzieci (i dorośli) miały możliwość
nauczyć się tworzenia notesów z papieru i materiałów
kreatywnych, wykonywać zakładki do książek, czy
spróbować swoich sił w wymyślaniu własnego
komiksu. Jedną z głównych atrakcji było spotkanie
z Moniką Radzikowską – podróżniczką i autorką
książek dla dzieci. Pisarka przygotowała
i zaprezentowała
slajdowisko
dostosowane
do wieku dzieci oraz opowiedziała o swoich
najciekawszych
podróżach
i
przygodach.
W mikrofestynie towarzyszącemu otwarciu biblioteki
przy ul. 1 Maja 52 wzięło udział ok. 100 osób.

Podczas trwania mikrofestynu nie mogło zabraknąć stoiska
rewitalizacyjnego. Dostępne były na nim informacje nt.
postępów prac, a na szczegółowe pytania odpowiadali
wyspecjalizowani konsultanci. 2 czerwca był również
pierwszym dniem zbierania pomysłów mieszkańców
na projekty rewitalizacyjne służące osiągnięciu docelowej wizji
rozwoju obszaru rewitalizacji. Dotychczas wyznaczony został
obszar rewitalizacji, w którym występuje koncentracja
negatywnych zjawisk społecznych. Dalsze badania pozwoliły
zidentyfikować przyczyny niektórych zjawisk oraz określić
istniejące potencjały. Choć mikrofestyn już za nami, to
na zgłoszenie propozycji projektów nie jest za późno –
można to zrobić do 4 sierpnia drogą korespondencyjną,
bezpośrednio w Urzędzie Miasta Żyrardowa w Biurze Obsługi
Mieszkańca lub w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju. Ponadto
konsultanci będą dostępni również w ramach mobilnych
punktów konsultacyjnych, spacerów badawczych i spotkania
otwartego.

Pogłębiona
charakterystyka obszaru
rewitalizacji
w Żyrardowie
Trwają intensywne prace nad
opracowaniem
szczegółowej charakterystyki obszaru rewitalizacji miasta
w sferach: społecznej, gospodarczej, ekonomii
społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej
i zabytkoznawczej. W tym celu przeprowadzono szereg
badań jakościowych i ilościowych, aby poznać problemy
mieszkańców i innych interesariuszy oraz ich przyczyny
i skutki. Wykonano również dokładną inwentaryzację
urbanistyczną, w szczególności przestrzeni publicznych
oraz inwentaryzację architektoniczną obejmującą
wszystkie obiekty na obszarze rewitalizacji. Podczas
badań w przestrzeni przeprowadzono szereg rozmów
z mieszkańcami, które pomogły zrozumieć charakter
obszaru rewitalizacji.

Skąd pochodzą informacje
opracowanych diagnoz?

do

Pogłębiona
charakterystyka obszaru
rewitalizacji - diagnoza
społeczna
Poniżej przedstawiono główne problemy zidentyfikowane
w zakresie sfery społecznej:

Bezrobocie
 Zjawisku bezrobocia najczęściej towarzyszy wyuczona
bezradność, brak nawyków poszukiwania pracy.

 Wśród bezrobotnych widoczne jest uzależnienie
od pomocy społecznej.

 Niskie kwalifikacje osób bezrobotnych utrudniają im
powrót na rynek pracy.

Niewystarczające wsparcie dla rodzin
 Rosnąca liczba dzieci trafia
do pieczy zastępczej.

stępność do usług opiekuńczych.



Niewystarczająca liczba asystentów rodziny.



 Niewystarczająca liczba warsztatów z kompetencji rodzicielskich, warsztatów z psychologiem.



 Brak dobrych wzorców w rodzinie skutkuje niedostosowaniem do życia w społeczeństwie młodych ludzi
i koniecznością objęcia ich dozorem kuratora.

Ubóstwo
 Występuje zjawisko dziedziczenia biedy.
 Przyczyny ubóstwa: bezrobocie, niewystarczające
środki do życia, zbyt niskie świadczenia np.
emerytalne.

 Występuje niewystarczające wsparcie dla młodych

 Negatywny wpływ niskiego dochodu na inne aspekty

rodziców, szczególnie matek chcących wrócić na rynek
pracy.

życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, np. niski
udział w wydarzeniach kulturalnych.

 Niewystarczająca jest liczba nowoutworzonych miejsc

 Z ubóstwem powiązany jest problem zadłużenia,
którego przyczynami są zbyt wysokie czynsze i innego
rodzaju opłaty, utrata pracy, zbyt niskie świadczenia
emerytalne.

pracy.

Problemy osób
z niepełnosprawnościami
 Występują bariery architektoniczne w przestrzeni
publicznej oraz trudności w dostosowaniu mieszkań
do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach
ruchowych, szczególnie w zasobie komunalnym
w obiektach zabytkowych.

 Brak wystarczającej liczby miejsc w dziennych
domach opieki oraz domach pomocy społecznej dla
osób umysłowo chorych.

 Niewystarczające

wsparcie
aktywizacji zawodowej dla
z niepełnosprawnościami.

w kontekście
młodych osób

Problemy osób starszych

Niewystarczający poziom i do-

Bezpieczeństwo
 Niewystarczający

monitoring
i oświetlenie
(pod
względem
ilościowym i jakościowym).

 Agresja/zaczepki przez osoby
pod wpływem alkoholu i narkotyków.

 Akty wandalizmu.

Wysoki stopień zagrożenia ubóstwem osób starszych.
Występujące bariery architektoniczne (także we własnych mieszkaniach).


Niski poziom uczestnictwa
w życiu kulturalnym, niewystarczająca integracja
międzypokoleniowa, widoczna samotność ludzi
starszych.
 Niewystarczająca oferta zajęć i miejsc spotkań dla
seniorów.

 Niewystarczająca

informacja
wydarzeniach kulturalnych.

o

planowanych

Jakie są główne rekomendacje?
Organizacja imprez i wydarzeń
integracyjnych dla całych rodzin

Prowadzenie programów
aktywizacji zawodowej

Zapewnienie dostępu do tanich mieszkań
Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie
społeczne na obszarze rewitalizacji
Wspieranie dzieci i młodzieży
w procesie edukacji

Wsparcie rodzin

Prowadzenie działań edukacyjnych dot. dziedzictwa
historycznego i kulturowego
Zapewnienie oferty i miejsc
do spędzania czasu wolnego

Zwiększenie udziału os.
niepełnosprawnych na rynku
pracy

Zapewnianie usług opiekuńczych i wspierających dla
osób starszych
Odpracowywanie zadłużenia

Bariery rozwojowe

Pogłębiona
charakterystyka obszaru
rewitalizacji w Żyrardowie
– diagnoza stanu
ekonomii społecznej

 Trudności administracyjne związane z rejestracją
podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 Bariery wynikające z sytuacji na rynku pracy (trudności
w pozyskiwaniu pracowników).

 Trudności

pozyskiwaniem

Charakterystyka organizacji
pozarządowych w Żyrardowie

i spełniających potrzeby lokali na prowadzenie
działalności gospodarcze.

 Trudności w komunikacji z Urzędem Miasta.
 Brak spójnej strategii miasta wobec ekonomii
społecznej oraz narzędzi wsparcia budowy
i utrzymania podmiotów ekonomii społecznej.

 Postrzeganie działalności pozarządowej jako
mało istotnej.

Obszary, w których mogą działać
podmioty ekonomii społecznej:

☺

tyle organizacji pozarządowych działa

- na terenie Żyrardowa

Sport

Główne obszary
tematyczne
Pomoc dzieciom
działalności
i młodzieży Rekreacja
organizacji
z problemami
pozarządowych:
Pomoc
społeczna

Turystyka









pomoc osobom bezrobotnym
wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
prowadzenie usług opiekuńczych
usługi skierowane do seniorów
usługi cateringowe
usługi sprzątania
usługi komunalne

Kształtowanie pozytywnego wizerunku
organizacji pozarządowych
w mieście
Zbudowanie systemu wsparcia organizacji
pozarządowych oraz spójnego sposobu
komunikowania się z organizacjami

funduszy

 Trudności z pozyskiwaniem dostępnych finansowo

Są to przedsiębiorstwa społeczne, które
prowadzą działalność głównie społeczną,
której „zyski w założeniu są reinwestowane w te
cele lub we wspólnotę, a nie w celu
maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu
udziałowców czy też właścicieli”.
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z
na działalność.

Czym jest podmiot ekonomii
społecznej?

Jakie są główne rekomendacje?

Zmiana podejścia w kształtowaniu programu
współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi
Zbudowanie narzędzi kreujących rynek dla
produktów i usług oferowanych przez podmioty
ekonomii społecznej w mieście

Uwzględnienie rozwoju ekonomii społecznej
w strategii rozwoju miasta

Większe zaangażowanie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
we współpracę z organizacjami pozarządowymi

Pogłębiona
charakterystyka obszaru
rewitalizacji w Żyrardowie
– analiza w sferze
gospodarczej
Ogólna charakterystyka
 Punkty handlowe i usługowe są rozproszone
na całym obszarze rewitalizacji, ale ich
koncentrację
można
zaobserwować
w południowej części terenu objętego analizą.

 Ważnym potencjałem w zakresie rozwoju
gospodarczego obszaru są przedsiębiorstwa
nawiązujące do dziedzictwa historycznego
i kulturowego Żyrardowa związane z produkcją
lnu, a także przedsiębiorstwo produkujące cegłę –
charakterystyczny element zabudowy XIX-wiecznej
osady fabrycznej.


Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców – niewielka liczba mieszkańców rozważa założenie w najbliższym czasie własnej
działalności gospodarczej. Powodem
tej sytuacji jest brak wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia firmy, niewystarczające doradztwo w zakresie rozwiązania kwestii formalno-prawnych, podpowiedzi w jaki sposób pozyskać środki finansowe, brak szkoleń czy spotkań z doradcami zawodowymi.

 Za mało rozwinięta jest na obszarze turystyka,
a także usługi okołoturystyczne, np. usługi
gastronomiczne, noclegowe, przewodnickie.
 Zły stan techniczny części lokali, który
powoduje, że często nie są one wynajmowane,
niszczeją i negatywnie wpływają na wygląd całych ulic.
 Występujące często lokale typu: lombardy oraz
lokale udzielające pożyczek-chwilówek, a także
sklepy monopolowe.

Sytuacja przedsiębiorców
 Firmy działające na lokalnym rynku oceniają swoją
sytuację raczej, jako stabilną. Zmiany zauważane są
w przypadku liczby klientów i przychodów.

 Na obszarze występuje dobra dostępność
do lokali handlowych i usługowych,
w niewielkim stopniu niewystarczająca liczba
sklepów spożywczych (zarówno osiedlowych
jak
i dyskontów),
piekarni,
punktów
ze świeżymi owocami i warzywami, a także
niewystarczająco
rozwinięte
usługi
gastronomiczne i rozrywkowe.

Przedsiębiorczość

 Brak osób, które mogłyby rozwijać działalność
przedsiębiorstw związanych z produkcją wyrobów
z lnu oraz osób wykonujących zawody rzemieślnicze.

Jakie są główne rekomendacje?
 Doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia
działalności.

 Rozbudowa systemu ulg i zwolnień w podatkach

 Zmniejszenie liczby klientów zauważają przede
wszystkim przedstawiciele sklepów spożywczych,
aptek oraz osoby prowadzące punkty rzemieślnicze.




 Spadek przychodów odnotowują głównie sklepy
spożywcze.



 Mała liczba nowych przedsiębiorstw.



 Zmniejszająca się aktywność zawodowa kobiet.



 Zauważalne są wyjazdy młodych osób z Żyrardowa
w poszukiwaniu lepszych ofert pracy.



 Rozwijać
swoją
firmę
przedsiębiorców
działających
rewitalizacji.



chce
15%
na
obszarze

 Ok. 60% przedsiębiorców chce podnosić
kwalifikacje swoje jak i swoich pracowników.




lokalnych dla lokalnych przedsiębiorców.
Wykorzystanie istniejącego potencjału turystycznego.
Zlecanie drobnych prac budowlanych, remontowych,
itp. „fachowcom” z obszaru rewitalizacji.
Powołanie pełnomocnika ds. rozwoju
przedsiębiorczości.
Atrakcyjniejsze warunki najmu lokali dla
przedsiębiorców.
Opracowanie wzorcowego katalogu wyglądu
budynków.
Poprawa stanu technicznego budynków, dostępności
do lokali użytkowych oraz jakości przestrzeni
publicznej.
Doradztwo dotyczące nowych technologii
i wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie.
Utworzenie funduszu remontowego.
Ograniczenie powstawania sklepów dyskontowych.

Pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji
w Żyrardowie- diagnoza
sfery przestrzenno- funkcjonalnej
Charakterystyka układu urbanistycznego
Układ urbanistyczny obszaru rewitalizacji ukształtowany
został w drugiej połowie XIX w. poprzez plany i działania
ówczesnych właścicieli zakładów włókienniczych K. Hiellego i K. Dittricha. W przestrzeni obszaru obecne są
dawne osie kompozycyjne i osie urbanistyczne wyznaczające podział przestrzenno-funkcjonalny obszaru. Zgodnie z przyjętą koncepcją główna droga (ul. 1 Maja) rozdzielała strefę przemysłową od mieszkaniowej, która została
uzupełniona o usługi dla mieszkańców, a także wypełniona
została zielenią odgrywającą istotne założenia tworzonego
miasta. Pierwotnie przypisane funkcje do obiektów
i przestrzeni są w dużej mierze kontynuowane na obszarze rewitalizacji, co potwierdza przeprowadzona analiza
typu zabudowy.

Podstawowe wnioski wynikające
z analizy
 Największe zmiany funkcji dotyczą budynków na obszarze poprzemysłowym, gdzie obecnie wprowadzone
są funkcje mieszkaniowe i usługowe.
 Na obszarze zlokalizowane są obiekty zaburzające
percepcję historycznego układu osady.
 Analiza wskazała na konieczność przeprowadzenia
działań rewaloryzacyjnych
odcinków brzegów
rzeki Pisi Gągoliny, dzięki którym możliwe będzie udostepnienie tych terenów mieszkańcom.
 Potrzebne jest uporządkowanie i przekształcenie terenów wokół Stawu Górnego oraz przestrzeni ogólnodostępnych na terenie Bielnika.
 Analiza w zakresie transportu i komunikacji wskazała na
główne problemy, do których można zaliczyć zły bądź
średni stan nawierzchni dróg i chodników w prawie
połowie przypadków.
 Analiza wykazała, że dostępność do przystanków komunikacji publicznej jest dobra. Najistotniejszym
problemem w tym zakresie jest niewystarczająca dostępność do miejsc parkingowych, dotyczy to zarówno części mieszkalnej obszaru jak i terenów, gdzie
zlokalizowane są usługi.
 Niewystarczająca liczba punktów oświetleniowych m.in. W przestrzeniach podwórkowych i międzyblokowych, także dotyczy toskrzyżowań i przejść dla
pieszych.
 Obecnie niektóre elementy systemu zieleni są zdegradowane i wymagają podjęcia natychmiastowych
działań, gdyż jedynie 15% wszystkich terenów zielonych
charakteryzuje się dobrym bądź bardzo dobrym stanem
zachowania i utrzymania.
 Mieszkańcy
nisko
oceniają
stopień
zagospodarowania podwórek. Dotyczy to zarówno
zieleni, jak również stanu nawierzchni dróg i chodników,
oświetlenia czy też wyposażenia w małą architekturę
i urządzenia do rekreacji i zabawy.

Jakie są główne rekomendacje?
 Wymiana i uzupełnienie punktów oświetleniowych.
 Wprowadzenie nowych funkcji na terenie Centrali
i Bielnika jako bodziec do rozwoju całego obszaru
rewitalizacji.

 Poprawa jakości zieleni.
 Modernizacja

i
przekształcenie
ogólnodostępnych wraz z podwórkami.

przestrzeni

 Odwrócenie się w stronę rzeki i wykorzystanie jej
do wprowadzania nowych funkcji na obszarze.

 Budowa

nowego parkingu wielopoziomowego
skomunikowanego
z
centrum
miasta
oraz
wprowadzenie
strefy
czasowego
parkowania
w najbardziej uczęszczanych miejscach.

 Stworzenie z ul. 1 Maja atrakcyjnej, głównej ulicy, m.in.
przez uspokojenie ruchu.

 Poprawienie

jakości
infrastruktury
drogowej
i chodników w tych obszarach, gdzie ich stan określony
został jako zły.

 Ochrona

zachowanych
osi
kompozycyjnych
i widokowych wychodzących na pozytywne dominanty
wysokościowe.

Budynki mieszkalne zabytkowe

Pogłębiona
charakterystyka obszaru
rewitalizacji w Żyrardowie
– diagnoza sfery
technicznej
i zabytkoznawczej
Ogólna charakterystyka zabudowy
Ponad ¼ budynków zlokalizowanych na obszarze
rewitalizacji pochodzi sprzed 1914 roku. Należą do nich
zarówno obiekty pełniące funkcje mieszkaniowe, usługowe
jak i
przemysłowe. Największą grupę budynków
usytuowanych na obszarze rewitalizacji stanowią garaże,
komórki gospodarcze, z których część charakteryzuje się
złym stanem technicznym elewacji czy pokrycia dachowego.
Do obiektów tego typu należą zarówno drewniane komórki
gospodarcze zlokalizowane na terenie dawnej osady
fabrycznej jak i garaże przy budynkach powstałych po
1989 r. Funkcja mieszkaniowa to druga pod względem
ilościowym dominująca funkcja w mieście. Budynki
tego typu stanowią 28% wszystkich obiektów
zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji.

Wynika to z faktu, że część budynków wielorodzinnych
zlokalizowanych na terenie Osady Fabrycznej nie jest
podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, co
powoduje konieczność palenia w piecach.

 Struktura stanu technicznego wskazuje, że połowa
analizowanych obiektów (50%) jest w średnim
stanie technicznym. Tylko niewielka część tych
zabudowań została odrestaurowana przez obecnych
właścicieli nieruchomości. Najczęściej widoczny jest
brak prowadzenia bieżących prac remontowych
i konserwacji.

 Ponad 80% obiektów mieszkalnych na obszarze

 Stan zachowania historycznej zabudowy Osady
Fabrycznej ocenia się na 95% pierwotnego zasobu.
Kwartały zabudowy mieszkaniowej z zasobem
substancji zabytkowej zachowały niemalże swoje
pierwotne funkcje oraz detal architektoniczny.

Jakie są główne rekomendacje?

Stan zachowania budynków
 Na obszarze rewitalizacji zauważalne są budynki, które
znajdują się w stanie katastrofalnym. W bardzo złym
stanie są tam poszczególne analizowane elementy np.
dach, elewacja czy stolarka. Obiekty takie wymagają
podjęcia
natychmiastowych
działań
wzmacniających i zabezpieczających.
 Zasadnicze zmiany zachodzą w strefie zabudowy
przemysłowej, ale nie o takim zasięgu by zniszczyć
charakter całości historycznego założenia. Największą
ingerencję w pierwotny autentyzm obiektów stanowią
wtórne zamurowania otworów oraz zmiany
materiałowe i estetyczne stolarki okiennej oraz
drzwiowej. Dotyczą one w największym stopniu
wymiany stolarki drewnianej na okna z profili PVC.
Okna
takie
zamontowano
bez
zachowania
autentycznego podziału oraz kształtu.
 Negatywnie na stan elewacji wpływa niska emisja,
której
głównym
źródłem
są
przestarzałe,
niskoenergetyczne paleniska domowe ogrzewane
paliwami stałymi (często złej jakości).

rewitalizacji jest nieocieplona. Zauważalny jest brak
możliwości
wykonania
termomodernizacji
zewnętrznej
obiektów
(możliwa
jest
termomodernizacja wewnętrzna) wykonanych z
cegły i objętych ochroną konserwatorską.

 Umiejętne gospodarowanie obiektami zabytkowymi
Osady Fabrycznej.

 Utworzenie długoterminowej polityki wyznaczającej
cele rozwoju obszaru w oparciu o potencjał dziedzictwa
historycznego.

 Systematyczne prace związane z poprawą stanu elewacji.
 Wykonanie termomodernizacji budynków od wewnątrz.
 Przeprowadzenie remontów budynków znajdujących się
na obszarze rewitalizacji.

 Maksymalizacja udziału budynków podłączonych
do miejskiej
rewitalizacji.

sieci

ciepłowniczej

na

obszarze

 Prowadzenie działań produkcyjnych skierowanych
do mieszkańców.

 Pozyskiwanie środków finansowych na remonty
budynków zabytkowych.

 Zmniejszenie liczby pustostanów.
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, połączona
z wprowadzeniem
i energooszczędnych
w budynkach.

bardziej
technologii

efektywnych
ogrzewania

W jaki sposób zgłaszać pomysły na
działania rewitalizacyjne?
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardów do 2030 roku
(GPR) już w krótce będzie stanowić najważniejszy dokument
służący zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji w mieście.
Dotychczas na podstawie przeprowadzonych analiz wskazany
został obszar rewitalizacji, w których występuje koncentracja
negatywnych zjawisk społecznych. Dalsze szczegółowe badania
pozwoliły na określenie przyczyn występowania niekorzystnych
zjawisk na tym terenie, a także na zidentyfikowanie istniejących
potencjałów. Kolejnym krokiem jest zebranie pomysłów –
projektów rewitalizacyjnych służących osiągnięciu docelowej
wizji rozwoju obszaru rewitalizacji.

Propozycje projektów można zgłaszać
w następujący sposób:
➢ drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta
Żyrardowa, pl. Jana Pawła II nr 1, 96 – 300 Żyrardów,
z dopiskiem „Rewitalizacja – karta projektu”
➢ bezpośrednio w Urzędzie Miasta Żyrardowa w
godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca lub
w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju
➢ podczas trwania mobilnych punktów konsultacyjnych
oraz spacerów badawczych
➢

podczas spotkania otwartego z interesariuszami

➢ w postaci elektronicznej na adres e-mail:
rewitalizacja@zyrardow.pl, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. 2013.262 t.j.) lub też poprzez
wypełnienie
formularza
on-line
na
stronie: https://utila.info.pl/zyrardow

Na pomysły czekamy do 4
sierpnia!
[Zacytuj źródło tutaj.]

Najbliższe wydarzenia dotyczące
zbierania kart projektów

➢

26.07.2019 r. w godz. 14.00-18.00: Mobilny
punkt konsultacyjny, skwer przy rogu Okrzei

➢

28.06.19 r. w godz. 14.00-18.00: Mobilny punkt
konsultacyjny, róg ul. Ciasnej i ul. Mostowej

➢

26.07.2019 r. w godz. 17.00-18.00: Spacer
badawczy, start: skwer przy al. Partyzantów

➢

29.06.19 r. w godz. 10.00-14.00: Mobilny punkt
konsultacyjny, róg ul. Żabiej i ul. Wyspiańskiego

➢

➢

29.06.19 r. w godz. 11.00-12.00: Spacer badawczy
rozpoczynający się przy rogu ul. Żabiej
i ul. Wyspiańskiego

27.07.2019 r. w godz. 10.00-14.00: Mobilny
punkt konsultacyjny, okolice ul. Nowy Świat
(teren skweru nad Stawem)

➢

27.07.2019r. w godz. 15.00- 18.00: Mikrofestyn,
podwórko przy przedszkolu nr 9

➢

30.07.2019 r. w godz. 14.00-18.00: Mobilny
punkt konsultacyjny, skwer przy ul.
Żeromskiego

➢

30.07.2019 r. w godz. 17.00-18.00: Spacer
badawczy, skwer przy ul. Żeromskiego
31.07.2019 r. w godz. 14.00-18.00: Mobilny
punkt konsultacyjny, MOPS ul. Armii Krajowej

➢

03.07.2019 r. w godz. 14.00-18.00: Mobilny punkt
konsultacyjny; przed CH. Dekada

➢

04.07.2019 r. w godz. 14.00-18.00: Mobilny punkt
konsultacyjny, okolice dworca PKP

➢

04.07.19 r. w godz. 17.00-18.00: Spacer badawczy,
start: okolice dworca PKP

➢

12.07.19 r. w godz. 14.00-18.00: Mobilny punkt
konsultacyjny, teren między ul. Ossowskiego,
a ul. Kościelną

➢

12.07.2019 r. w godz. 17.00-18.00: Spacer badawczy,
start: teren między ul. Ossowskiego, a ul. Kościelną

Kontakt z nami

➢

13.07.2019 r. w godz. 10.00-14.00: Mobilny punkt
konsultacyjny, teren osiedla między Ossowskiego,
Kościuszki, Środkową i Limanowskiego

➢

17.07.2019 r. w godz. 14.00-18.00: Mobilny punkt
konsultacyjny, teren naprzeciwko sklepu LIDL

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

➢

18.07.2019 r. w godz. 14.00-18.00: Mobilny punkt
konsultacyjny, przed Biedronką przy ul. 1 Maja

➢

18.07.2019 r. w godz. 17.00-18.00: Spacer badawczy,
start: przed Biedronką przy ul. 1 Maja

➢

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 przeznaczeniem 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

