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MIKROFESTYN - 20.01.2019 r. 

 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.  

Pierwszy odbył się w sobotę 22.09.2018 r. na boiskach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej. 

Kolejny w niedzielę 20.01.2019 r. w obiekcie Resursy. 

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. Wydarzenie miało charakter balu karnawałowego. 

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 Bal Karnawałowy 

organizowany w Resursie. 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. 

Dodatkowo plakaty umieszczono 

w miejscach gdzie najczęściej przebywają 

dzieci – Szkoły Podstawowe, Przedszkola,  

Biblioteka, Świetlica Środowiskowa, Centrum 

Kultury.  

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, głównie osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji (około 
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200 dzieci wraz z rodzicami/opiekunami). Dodatkowo obecni byli również przedstawiciele Urzędu Miasta 

oraz lokalnych mediów.  

2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU MIKROFESTYNU 

 

W niedzielę, 20 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00-17.00 w Resursie odbył się rodzinny mikrofestyn 

zorganizowany w ramach projektu Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-

gospodarczych. Program wydarzenia został podzielony na dwie części: warsztaty „Przygotuj się do 

karnawału!”, a także część taneczno-zabawową. Wszystkie atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem 

blisko 200 dzieci (głównie w wieku  od 3 do12 lat), które uczestniczyły w mikrofestynie.    

Część pierwsza wydarzenia obejmowała: 

• warsztaty tworzenia masek karnawałowych prowadzone przez lokalne Stowarzyszenie Otwórz; 

• stoisko z malowaniem buzi prowadzone przez lokalne Stowarzyszenie Otwórz; 

• warsztaty z tworzenia peruk prowadzone przez Żurek – Żyrardowskie Utalentowane 

Rękodzielniczki Kulturalne; 

• warsztaty z tworzenia pomponów prowadzone przez Żurek – Żyrardowskie Utalentowane 

Rękodzielniczki Kulturalne; 

• warsztaty kulinarne – dekorowanie muffinów przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 

pod kierownictwem Pana Krzysztofa Skrobisza; 

• warsztaty ze składania serwet na karnawałowe przyjęcia przygotowane przez uczniów Zespołu 

Szkół nr 2 pod kierownictwem Pana Krzysztofa Skrobisza; 

• pokaz flambirowania przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 pod kierownictwem Pana 

Krzysztofa Skrobisza. 

Druga część balu karnawałowego obejmowała m.in.: 

• pokazy taneczne tancerzy lokalnej szkoły tańca Dynamite Dance Studio; 

• pokaz tańca zumba kids; 

• prowadzenie zabawy razem z konkursami i quizami przez lokalną agencję eventową 

Dominarte4u. 

W trakcie trwania balu karnawałowego zostało ustawione stoisko informacyjne nt. rewitalizacji 

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

szczególnym uwzględnieniem miasta Żyrardowa. 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, wypełnić ankietę dotyczącą 

wydarzeń kulturalnych oraz porozmawiać na temat planowanych działań.  Mieszkańcy najczęściej 

podchodzili do konsultanta z pytaniami dotyczącymi kolejnych wydarzeń – jakie będą realizowane i 

czego będą dotyczyły.  
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3. BADANIE ANKIETOWE 

Podczas mikrofestynu na stoisku rewitalizacyjnym można było wypełnić ankietę dotyczącą ogólnej 

wiedzy nt. rewitalizacji w Żyrardowie, a także zaangażowania w wydarzenia kulturalne. Ankietę wypełniło 

16 osób. 

Zdecydowana większość słyszała o rewitalizacji w Żyrardowie, połowa potrafiła podać działania związane 

z rewitalizacją, które odbyły się w mieście. Najczęściej wskazywana była rewitalizacja Parku Dittricha oraz 

Resursy. Żaden z respondentów jednak nie brał udziału w wydarzeniach związanych z rewitalizacją.  

W kwestii pożądanych zmian, które mogłyby być wprowadzone dzięki podejmowanym działaniom, 

ankietowani najczęściej wskazywali więcej zajęć umożliwiających spędzanie czasu wolnego przez dzieci 

i młodzież, a także więcej zajęć i wydarzeń kulturalnych. Połowa wskazywała na potrzebę zwiększenia 

bezpieczeństwa oraz naprawy dróg i chodników. Ważna dla respondentów również jest poprawa 

warunków mieszkaniowych, a także jakości przestrzeni publicznych. Ponad jedna trzecia zaznaczała 

potrzebę większej ilości zieleni w mieście, zmniejszenie ubóstwa, ułatwienia w znalezieniu pracy, większą 

integrację mieszkańców, jak również wyższe wyniki egzaminów dzieci i młodzieży w żyrardowskich 

szkołach. Zaledwie jeden respondent wskazał potrzebę łatwiejszego dostępu do obiektów handlowych 

i usługowych.  

W kwestii włączenia się w działania rewitalizacyjne, wszyscy badani zadeklarowali chęć bycia 

informowanym o działaniach, które będą realizowane, a znaczna większość dodatkowo deklaruje 

potrzebę zgłaszania swoich uwag i propozycji zmian.  

Źródłem, z jakiego ankietowani najczęściej dowiadują się o wydarzeniach i innych działaniach 

podejmowanych przez miasto, są plakaty i ulotki oraz fanpage na Facebook’u Miasta. W mniejszym 

stopniu, bo według 6 badanych źródłem wiedzy o działaniach jest prasa lokalna, natomiast dla 4 

ankietowanych to tablica ogłoszeniowa Urzędu Miasta oraz strona www Miasta. Dotychczasowe sposoby 

promocji są zazwyczaj wystarczające. 

Respondenci odpowiadali także na pytania dotyczące zaangażowania w wydarzenia kulturalne. 9 z nich 

uczestniczy w nich często – min. 1 raz w miesiącu, natomiast 6 badanych uczestniczy rzadko – raz na pół 

roku. Najczęściej wskazywanym powodem rzadkiego uczestnictwa jest brak czasu. Według 5 

respondentów brakuje informacji na temat organizowanych imprez. Dwóch ankietowanych wskazuje na 

brak wystarczająco atrakcyjnej oferty, a także brak odpowiedniego towarzystwa. Pojedyncze głosy 

dotyczą braku środków finansowych oraz trudności z dotarciem do miejsc, w których odbywają się 

imprezy.  

Dla respondentów obszar rewitalizacji jest najczęściej miejscem zamieszkania oraz miejscem spędzania 

czasu wolnego. Większość z nich mieszka na terenie Żyrardowa od urodzenia, bądź od ponad 9 lat. 

Wśród badanych przeważa grupa wiekowa 35 – 44 lata. Wśród badanych przeważały kobiety. 
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4. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 
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