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SPACER BADAWCZY – 26.07.2019
Jednym z zadań w ramach projektu dotyczącego realizacji programu partycypacji społecznej
i działań aktywizacyjnych z elementami edukacyjnymi jest organizacja spacerów badawczych
na poszczególnych etapach projektu.
Spacer badawczy to interaktywna, terenowa metoda poznania opinii mieszkańców na temat
obszaru wyznaczonego do rewitalizacji. Na obecnym etapie projektu ich celem jest zachęcenie
mieszkańców do wskazywania możliwych rozwiązań zgłoszonych wcześniej problemów.
Na etapie zbierania kart projektów rewitalizacyjnych, czyli pomysłów na możliwe działania na obszarze
rewitalizacji zaplanowano realizację siedmiu spacerów badawczych, z których każdy obejmował inny
teren.
Szósty na tym etapie prac spacer badawczy odbył się 26.07.2019 r. - rozpoczynał się on i kończył przy
mobilnym punkcie konsultacyjnym zlokalizowanym na skwerze pomiędzy al. Partyzantów, ul. Wysockiego
oraz ul. Okrzei.

1. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNOPROMOCYJNYCH
Organizatorzy starali się dotrzeć
z informacją o wydarzeniu do jak
najszerszego grona odbiorców
i zachęcić ich do przybycia na
spacer. Dotarcie do interesariuszy
było możliwe poprzez portal
społecznościowy
Facebook.
Informacja o wydarzeniu została
opublikowana
przez
fanpage
Rewitalizujemy Żyrardów. Posty te
zostały udostępnione również przez
lokalne media. Dodatkowo ważnym
elementem promocji spacerów były
plakaty. Zostały one rozwieszone na
trasie spaceru.
Wykonawca starał się również
zachęcić do udziału w spacerach
osoby, które zamieszkują dany
obszar,
a także
zarządców
i właścicieli budynków i terenu,
który zostały odwiedzone.

Rysunek 1. Plakat promujący wydarzenie
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA

TYTUŁ/TEMAT
spotkania

Spacer badawczy

Data spotkania

26.07.2019 g. 17.00 -18.00

Miejsce spotkania
Uczestnicy
Prowadzący

Żyrardów, start spaceru: skwer przy ul. Wysockiego/ al. Partyzantów/ ul.
Okrzei
Interesariusze procesu - mieszkańcy Miasta Żyrardowa i inne osoby
zainteresowane procesem rewitalizacji, które odpowiedziały na otwarte
zaproszenie dotyczące wydarzenia
Beata Paczek – przedstawiciel firmy Utila

W spacerze wzięła udział 1 osoba. Dodatkowo propozycjami zmian na obszarze podzieliło się 11 osób –
użytkownicy przestrzeni, których spotkano na trasie spaceru.

3. TRASA SPACERU
Trasa spaceru obejmowała okolice Mobilnego Punktu Konsultacyjnego zorganizowanego na skwerze przy
ul. Wysockiego/ al. Partyzantów/ ul. Okrzei. Spacer rozpoczął się przy Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym,
następnie uczestnicy przeszli wzdłuż al. Partyzantów, a potem wzdłuż ul. Kościelnej do ul. Staszica.
Następnie trasa spaceru prowadziła dalej wzdłuż ul. Wyszyńskiego, ul. Mireckiego, ul. Narutowicza
i z powrotem ul. Okrzei do punktu startowego.
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Rysunek 2. Trasa spaceru badawczego

Źródło: opracowanie własne
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4. POSTULATY ZGŁASZANE PODCZAS SPACERU BADAWCZEGO
Użytkownicy przestrzeni chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat zamieszkiwanych
przestrzeni.
Najważniejszy postulat dotyczył remontu kamienic i zagospodarowywania terenów z nimi
sąsiadujących m.in. przy ul. Staszica, Narutowicza. Zwrócono uwagę na konieczność utwardzenia
nawierzchni podwórek, ogrodzenia śmietników tak by dostęp do nich mieli tylko użytkownicy najbliższych
budynków. Wskazywano również na potrzebę remontu klatek schodowych w budynkach, wymianę drzwi
zewnętrznych czy instalację domofonów. Jakość życia mieszkańców poprawiono by również poprzez
wyposażenie wszystkich mieszkań w wc/ łazienkę. Postulowano również o wykonanie termomodernizacji
części budynków przy ul. Mireckiego.
Podczas spaceru zwrócono uwagę na konieczność poprawy ustawienia sygnalizacji świetlnej:
wskazywano na zbyt krótkie światła na rogu Okrzei i Partyzantów, których długość trwania jest
niewystarczająca dla osób starszych oraz na brak sygnalizacji świetlnej dla pieszych na rogu ul. Mireckiego
i Narutowicza .

Zdjęcie 1. Aktualne zagospodarowanie podwórka przy ul. Staszica 4

Źródło: opracowanie własne, wykonano 26.07.2019.
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Zdjęcie 2. Wymagające wymiany drzwi wejściowe do budynku przy ul. Staszica 4

Źródło: opracowanie własne, wykonano 26.07.2019.

Zdjęcie 3. Budynki przy ul. Staszica

Źródło: opracowanie własne, wykonano 26.07.2019.
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Zdjęcie 4. Wnętrze podwórka przy ul. Narutowicza

Źródło: opracowanie własne, wykonano 26.07.2019.

Wśród technicznych aspektów wskazywano także na potrzebę modernizacji nawierzchni wzdłuż ul.
Okrzei

Zdjęcie 5. Nawierzchnia na ul. Okrzei

Źródło: opracowanie własne, wykonano 26.07.2019.

Pozostałe postulaty dotyczyły całego obszaru rewitalizacji i wskazywały na konieczność zwiększenia
liczby miejsc w przedszkolach publicznych oraz na zapewnieniu większej oferty bezpłatnych zajęć dla
dzieci.
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