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SPACER BADAWCZY – 30.07.2019
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.
Ostatni, na tym etapie prac, spacer badawczy odbył się 30.07.2019 r. - rozpoczynał się on i kończył
przy mobilnym punkcie konsultacyjnym zlokalizowanym na skwerze przy ul. Żeromskiego, przy wejściu
do parku.

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

społecznościowy

portal

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,
i właścicieli

a także

zarządców

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

30.07.2019 g. 17.00 -18.00

Miejsce spotkania

Żyrardów, start spaceru: skwer przy ul. Żeromskiego

Uczestnicy

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

Prowadzący

Beata Paczek – przedstawiciel firmy Utila

W spacerze wzięły udział 3 osoby. Dodatkowo propozycjami zmian na obszarze podzieliły się 2 osoby
– użytkownicy przestrzeni, których spotkano na trasie spaceru.

3. TRASA SPACERU
Trasa spaceru obejmowała okolice Mobilnego Punktu Konsultacyjnego zorganizowanego na skwerze
przy ul. Żeromskiego. Uczestnicy przeszli wzdłuż ul. Żeromskiego, skręcili w ul. Farbiarską, a następnie
idąc z tyłu budynku przy ul. Parkowej 2, weszli na teren Parku. Dalej trasa prowadziła przez ul. K.
Dittricha z powrotem do Parku aż 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
Najważniejszy postulat zgłaszany przez wszystkich uczestników spaceru dotyczył modernizacji parku
im. K. Dittricha. Zwrócono uwagę na występujące zniszczenia roślinności (zarówno przez zwierzęta np.
przez bobry, jak i przez ludzi ). Jeden z uczestników spaceru postulował o zatrudnienie ogrodnika
miejskiego, który oddelegowany byłby do pielęgnacji roślinności w Parku.

Zdjęcie 1. . Drzewo nadgryzione przez bobra na terenie parku im. K. Dittricha

Źródło: opracowanie własne, wykonano 30.07.2019

5|Strona

Zdjęcie 2. Zieleń na terenie parku im. K. Dittricha

Źródło: opracowanie własne, wykonano 30.07.2019

Istotną kwestią jest również poprawa infrastruktury na terenie Parku. W alejkach po większych opadach
deszczu, widać zbierającą się wodę, która utrudnia przejście pieszych. Zwrócono również uwagę na
potrzebę wyposażenia terenu zieleni w plac zabaw dla dzieci, siłownię plenerową tak by
wykorzystać potencjał rekreacyjny i wypoczynkowy Parku.
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Zdjęcie 3. Podtopione ścieżki piesze na terenie Parku im. K. Dittricha

Źródło: opracowanie własne, wykonano 30.07.2019

Podczas spaceru zwrócono także uwagę na obszar Bielnika. Wśród pomysłów na zagospodarowanie
tego terenu pojawiło się utworzenie na wskazanym obszarze Centrum Aklimatyzacji Roślin oraz
ogrodu botanicznego (poprzez połączenie obszaru parku im. K. Dittricha i starego parku). Inną
propozycją było ożywienie tego terenu poprzez utworzenie galerii sztuki, kawiarni, miejsc rozrywki.
Wskazywano także na konieczność modernizacji ulicy K. Dittricha oraz instalacji dodatkowego
oświetlenia.
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Zdjęcie 4. Ulica K. Dittricha

Źródło: opracowanie własne, wykonano 30.07.2019

8|Strona

Zdjęcie 5. Ulica K. Dittricha

Źródło: opracowanie włas.ne, wykonano 30.07.2019
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