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MIKROFESTYN - 22.09.2018 

 Działania, które są podejmowane w ramach projektu dotyczącego realizacji programu 

partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych z elementami edukacyjnymi mają na celu 

m.in. włączenie mieszkańców i innych interesariuszy w proces rewitalizacji w Żyrardowie. 

Zaplanowano organizację pięciu mikrofestynów o charakterze edukacyjno – rozrywkowym, 

z których pierwszy odbył się w sobotę 22.09 na boiskach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej.  

Wydarzenie to miało służyć upowszechnianiu wśród mieszkańców wiedzy na temat rewitalizacji, 

możliwości włączenia się w proces rewitalizacji czy sposobów podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej 

społeczności. Mikrofestyn miał za zadanie również integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji 

i  umożliwienie wspólnego spędzania czasu. 

1. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-

PROMOCYJNYCH 

Organizatorzy mikrofestynu starali się 

dotrzeć z  informacją o wydarzeniu do jak 

najszerszego grona odbiorców i  zachęcić ich 

do przybycia na teren boiska Szkoły 

Podstawowej nr 2. W tym celu 

przeprowadzono wielokanałową akcję 

informacyjną.  

W 30 miejscach w Żyrardowie rozwieszone 

zostały plakaty w formacie B1 oraz A2. Były 

to miejsca, w których najczęściej Urząd 

Miasta i  jego jednostki informują 

o  wydarzeniach, imprezach, spotkaniach.  

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 

w  wydarzeniu brało udział blisko 350 osób. Byli to mieszkańcy miasta, przedstawiciele Urzędu Miasta 

oraz lokalnych mediów. Wśród uczestników był również reprezentanci władz miasta –p.o. Prezydenta 

Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Marcin Rosiński.  
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU MIKROFESTYNU 

 

W sobotę, 22 września br w godzinach 13.00-18.00, na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się 

rodzinny mikrofestyn zorganizowany w ramach projektu Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem 

przemian społeczno-gospodarczych. Program wydarzenia został podzielony na część sceniczną oraz 

wystawienniczo-stoiskową. 

Program sceniczny mikrofestynu oparty został na prezentacji działających w mieście zespołów 

tanecznych, muzycznych oraz występie lokalnych artystów. Zaprezentowały się: Dynamite Dance Studio, 

Szkoła Tańca i Sztuki Baletu MASH ART, Kamil Solski przygotował pokaz Zumby a LOFT Studio pokaz 

fitness. Z programem wokalnym wystąpili przedstawiciele Młodzieżowego Domu Kultury oraz zespół 

p.  Jacka Mirowskiego. 

Program wystawienniczo -stoiskowy obejmował zarówno prezentację lokalnych firm takich jak Green 

Tao, Naturhouse i poszczególnych szkół tańca oraz stanowiska z animacjami dla dzieci, gdzie najmłodsi 

mogli pomalować buzię, przygotować pocztówkę przedstawiającą wymarzony Żyrardów czy spróbować 

zbudować z klocków najważniejsze budynki w mieście. Na boisku szkoły stworzono również mini strefę 

gastronomiczną, w której można było posilić się kiełbaską z grilla, watą cukrową czy obwarzankami 

i  popcornem.   

Impreza stała się również okazją do przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na leczenie Igi Hodun.  

W trakcie trwania mikrofestynu został wystawiony namiot – stoisko informacyjne nt. rewitalizacji 

w  mieście. Punkt ten był obsługiwany przez konsultanta posiadającego wiedzę na temat rewitalizacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem miasta Żyrardowa. Na namiocie umieszczono 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. Na stoisku można było 

zapoznać się z przygotowanymi materiałami dotyczącymi rewitalizacji w mieście oraz porozmawiać na 

temat planowanych działań.  

Równolegle na boisku przy hali na ul. Narutowicza odbył się turniej piłki nożnej szkół podstawowych 

z  obszaru rewitalizacji. Wzięli w nim udział przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Filipa de Girarda, 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej i Szkoły Podstawowej nr 6 im. Elizy Orzeszkowej 

w  Żyrardowie,. Najlepsi w turnieju okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2, zarówno w kategorii 

dziewcząt, jak i chłopców. Zwycięzcy odebrali z rąk p.o. Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa 

Chrzanowskiego i  Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa Marcina Rosińskiego puchary. Każdy 

uczestnik zawodów otrzymał również pamiątkowy medal. 

Wydarzeniem towarzyszącym mikrofestynowi  była gra miejska zorganizowana przez żyrardowskie 

organizacje pozarządowe:  Stowarzyszenie Otwórz, PTTK,  Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa oraz 

Żyrardowskie Utalentowane Rękodzielniczki Kulturalne. Punkt początkowy i końcowy gry znajdował się 

przy stoisku rewitalizacyjnym.



 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

str. 4 

 

 

 

3. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 
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