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WEEKENDOWY SPACER Z PRZEWODNIKIEM – 28.07.2018 R. 

Głównym zamierzeniem organizacji spacerów z przewodnikiem jest przedstawienie uczestnikom 
historii miasta, jego unikalnych cech, a także promowanie idei rewitalizacji oraz prowadzonych działań 
rewitalizacyjnych i partycypacyjnych. Spacery mają charakter otwarty - każdy chętny może wziąć 
w  nich udział.  

Pierwszy spacer z przewodnikiem został zorganizowany na etapie prezentowania obszaru 
zdegradowanego i  rewitalizacji. Jego celem było przedstawienie uczestnikom proponowanego obszaru 
zdegradowanego i  rewitalizacji. Przewodnik  wspólnie z uczestnikami przeszedł wyznaczoną trasę opowiadając 
o  miejscach istotnych dla historii miasta.   

W związku z tym, że w skład proponowanego obszaru rewitalizacji wchodzi Pomnik Historii – XIX-wieczna Osada 
Fabryczna, trasa spaceru w dużej mierze została przeprowadzona uwzględniając najważniejsze elementy tego 
układu. 

Spacer z przewodnikiem był również jednym z elementów konsultacji społecznych uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Żyrardowa. Uczestnicy spotkania 
wraz z trasą spaceru otrzymali ankietę, w której mogli zgłosić swoje propozycje zmian terenu, na którym mają być 
prowadzone działania rewitalizacyjne.  

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. Wzór formularza ankietowego znajduje się w załączniku nr I. 
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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 mieszkańcy najczęściej są informowani 

o wydarzeniach, imprezach, spotkaniach.  

Kolejnym kanałem, który umożliwił dotarcie do 

szerokiego grona odbiorców, była publikacja 

ogłoszenia o spacerze w lokalnych gazetach. 

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 spacer przybyło 

20 osób. Byli to mieszkańcy miasta, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych 

działających na terenie Żyrardowa,  

przedstawiciele Urzędu Miasta oraz lokalnych 

mediów.  
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU SPOTKANIA 

 

TYTUŁ/TEMAT 
spotkania 

Spacer z przewodnikiem –  konsultacje społeczne 

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

Data spotkania 28 lipca 2018 r.  g. 11.00 

Miejsce spotkania Żyrardów, plac Jana Pawła II, przed mobilnym punktem konsultacyjnym 

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

Przewodnik P. Barbara Rzeczycka – przewodnik PTTK 

 

Proponowany przebieg spaceru:  

Czas Temat 

20’ 

Rozpoczęcie spaceru i przywitanie uczestników:  

− Przedstawienie się przewodnika  

− Rozdanie mapy z trasą spaceru oraz ankiet 

75’ 
Spacer po proponowanym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji  

− Przedstawienie historii Miasta, pokazanie założeń kształtowania miasta przemysłowego 

10’ Podsumowanie i zakończenie spaceru  

 

Trasa spaceru  obejmowała ważne przestrzenie i obiekty na terenie obszaru rewitalizacji m.in. pl. Jana Pawła II, 
Lofty de Girarda – budynek dawnej przędzalni lnu, park im. K. Dittricha, budynek Muzeum Mazowsza 
Zachodniego. Przekazane zostały najistotniejsze informacje dotyczące Pomnika Historii – Osady Fabrycznej. 
W  opowieści uwypuklono przemysłowy charakter miasta, kształtowanie  się zachowanego do dnia dzisiejszego 
układu urbanistycznego.  

Dodatkowymi atrakcjami podczas spaceru były wejście do Loftów de Girarda i możliwość zobaczenia ich od 
wewnątrz, obejrzenie panoramy miasta zlokalizowanej w Muzeum Mazowsza Zachodniego czy zwiedzenie sali 
balowej w budynku Resursy.  

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań dotyczących historii miasta i mijanych po drodze budynków.  
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 
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Załącznik nr I. 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/

