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SPACER BADAWCZY –  14.12.2018 

  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. Spacer badawczy ma umożliwić ocenę przestrzeni 

i poszczególnych miejsc oczami jej użytkowników. Celem spacerów jest identyfikacja problemów i potrzeb 

związanych bezpośrednio z przestrzenią, w której się znajdujemy, a także określenie możliwych rozwiązań 

związanych ze zgłoszonymi problemami. 

Na etapie zbierania danych dotyczących pogłębionej charakterystyki obszaru rewitalizacji 
zorganizowano cztery spacery badawcze, które poruszały różne kwestie problemowe.   

Drugi spacer badawczy dotyczył jakości życia we wskazanej przestrzeni oraz poznania opinii mieszkańców 
na temat oczekiwań wobec zagospodarowania przestrzeni wokół budynków mieszkalnych. Prowadzący 
prosił uczestników o wskazanie najsłabszych i najmocniejszych elementów tego obszaru miasta. 

Podczas rozmów poruszone zostały tematy związane z: 
▪ Poczuciem bezpieczeństwa (w tym braki oświetlenia), 
▪ Zagospodarowaniem przestrzeni – występowaniem zieleni, stanem przestrzeni wspólnej oraz 

chodników, lokalizacją  placów zabaw /miejsca odpoczynku, 
▪ Wyznaczaniem miejsc parkingowych i stanem technicznym ulic, 
▪ Poziomem zaśmiecenia przestrzeni, składowaniem odpadów, 
▪ Stanem technicznym budynków. 

Dodatkowo poszukiwano rozwiązań na rolę i funkcjonowanie dzisiaj tych przestrzeni. 
 

1. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-

PROMOCYJNYCH 

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 Urzędu Miasta oraz fanpage 

Rewitalizujemy Żyrardów. Posty te zostały udostępnione również 

przez lokalne media oraz osoby prywatne. Dodatkowo ważnym 

elementem promocji spacerów były plakaty. Zostały one 

umieszczone zarówno w najczęściej odwiedzanych miejscach 

w mieście, jak i rozwieszone na trasach spacerów.  

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.  
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA 

 

 

Spotkanie rozpoczął Łukasz Kasperczyk ze Stowarzyszenia Otwórz, który poprowadził spacer 

wyjaśniając, czym jest rewitalizacja, jak wygląda prowadzenie tego procesu i czemu ma służyć spacer 

badawczy. Przedstawił trasę i dokładny zakres badanego obszaru, który mieści się w wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji. Większość uczestników spaceru spotkała się przed wejściem głównym do  

Biblioteki Miejskiej w Żyrardowie przy ul. Mostowej 1. Po otrzymaniu mapy z zaznaczonymi ulicami 

wspólnie z uczestnikami omówiony został przebieg trasy.  

W spacerze wzięli udział mieszkańcy miasta, przedstawiciele NGO oraz inne osoby zainteresowane 

procesem rewitalizacji –5 uczestników. Reprezentowany był również Urząd Miasta  poprzez 2 osoby. 

Dodatkowo osoby prowadzące spacer starały się zachęcić do wyrażenia opinii mieszkańców 

poszczególnych kamienic, pukając do mieszkań, domów oraz zaczepiając osoby na podwórkach. W ten 

sposób uzyskano opinię 12 osób . W sumie udało się uzyskać opinię 19 osób.  

 

3. TRASA SPACERU 

 

Trasa spaceru obejmowała miejsca, które na podstawie analiz wskaźników, a także przeprowadzonych 

dotychczas spotkań z mieszkańcami, wywiadów z przedstawicielami instytucji były wskazywane jako 

szczególnie zaniedbane. Spacer rozpoczęto przed Miejską i Powiatową Biblioteką w Żyrardowie  przy 

ulicy Mostowej 1. 

▪ przejście wzdłuż ul. Mostowej do skrzyżowania z ul. Ciasną, 

▪ następnie skręt w prawo  i przejście do ul. Chopina, 

▪ skręt w prawo i idąc wzdłuż ul. Chopina przejście do ul. Wyspiańskiego, 

▪ skręt w prawo w stronę ul. Żabiej, gdzie nastąpił koniec spaceru. 

 

 

TYTUŁ/TEMAT 
spotkania 

Spacer podwórkowy: Poznajemy, analizujemy i zmieniamy przestrzeń, 
w której żyjemy  

Data spotkania 14.12.2018  g. 12.00 -14.00 

Miejsce spotkania Żyrardów, przed Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną (ul. Mostowa 1) 

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

Prowadzący 
Łukasz Kasperczyk – Stowarzyszenie Otwórz; uczestnik warsztatów „Pomysł 
na partycypację – NGO 
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Rysunek 1. Trasa spaceru podwórkowego 

Źródło: opracowanie własne  
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4. UWAGI I POTRZEBY ZGŁASZANE PODCZAS SPACERU BADAWCZEGO 

Podczas spaceru uczestnicy bardzo chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat mijanych 

przestrzeni. Większość mieszkańców, którzy zostali zapytani o opinię wyrażało zdziwienie samym faktem 

pytania ich o zdanie na temat przestrzeni, w której żyją. Mają oni poczucie braku zainteresowania ich 

problemami.   

Uwagi i potrzeby, które zostały zebrane podczas spaceru kształtowały się następująco: 

▪ Mieszkańcy budynków przy ulicy Mostowej zgłaszali problemy ze stanem chodnika (który jest 

zniszczony i nierówny, sprawia problemy podczas odśnieżania, wjazdu na posesję). Dodatkowo 

wskazywano na problem z dostępnością do mediów, które nie są doprowadzone do wszystkich 

posesji na tej ulicy. 

▪ Uczestnicy spaceru i pytani mieszkańcy wskazywali, że dużym problemem tej przestrzeni jest 

brak kładki przez kanał – odnogę rzeki Pisi Gągoliny. 

▪ Kolejnym zgłaszanym kilkukrotnie problemem jest brak dostatecznego oświetlenia ulicy 

Mostowej i Ciasnej. 

▪ Mieszkańcy zwracają również uwagę na ubytki w nawierzchni ulicy Ciasnej, która podczas 

opadów deszczy lub w okresie zimowym staje się niebezpieczna oraz całkowity brak chodnika.  

 

Zdjęcie 1. Zły stan techniczny infrastruktury drogowej przy ul. Ciasnej 

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 

▪ Mieszkańcy zauważyli bardzo duże zaniedbanie całego kwartału przy ulicy Ciasnej – popisane, 

zniszczone elewacje budynków, samowole budowlane w postaci garaży blaszanych, brak wiat 

śmietnikowych, brak utwardzonych i zagospodarowanych obszarów podwórek. 

▪ Na tym obszarze zgłaszali potrzebę ogrodzenia terenu, brak wyznaczonej przestrzeni wspólnej 

oraz brak ogródków (które dawniej były obecne w przestrzeni), co negatywnie wpływa na jakość 

życia na tym terenie.  
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Zdjęcie 2. Jedno z podwórek przy ul. Ciasnej 

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 

▪ Mieszkańcy zwracają również uwagę na brak zagospodarowania skwerku parkowego przy ulicy 

Mostowej i Al. Niepodległości – mieszkańcy chcieliby mieć tu miejsce odpoczynku i spędzania 

wolnego czasu- z ławkami, oświetleniem, placem zabaw. 
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Zdjęcie 3. Graffiti na ścianach budynków  

 Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 4. Brak utwardzenia dróg, nieestetyczne budynki garażowe/gospodarcze  

Źródło: opracowanie własne,  grudzień 2018 
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▪ Kolejnym problemem mieszkańców kamiennicy na rogu ulicy Ciasnej i Chopina jest publiczna 

toaleta – lej, który mieści się na środku podwórka jest niebezpieczny dla dzieci, stanowi 

zagrożenie epidemiologiczne, w okresie letnim wydziela się z niego nieprzyjemny zapach.  

 

Zdjęcie 5. Brak wiat śmietnikowych, nieestetyczne elewacje  

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018  

▪ Odpadający tynk z elewacji i stare nieszczelne okna oraz brak docieplenia kamiennicy to 

problemy zgłoszone przez kolejnego uczestnika spaceru. 

▪ Mieszkańcy zgłaszają brak zainteresowania UM i PGM ich losem, twierdzą że ich uwagi 

i zgłoszenia nie są realizowane. 
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Zdjęcie 6. Odpadając elewacje, komórki gospodarcze zagrażające bezpieczeństwu  

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 

▪ Problem stanowią również pustostany, opuszczone komórki. W komórkach brakuje oświetlenia 

i prądu. 

▪ Mieszkańcy ulicy Chopina i Ciasnej zwracają jeszcze na uciążliwość jaką są szczury i gołębie 

zamieszkujące pustostany i strychy.  

▪ Mieszkanka z małymi dziećmi zgłaszała bark placu zabaw i brak przestrzeni do wypoczynku na 

podwórku przy ulicy Ciasnej. 
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Zdjęcie 7. Opuszczona komórka gospodarcza 

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 8. Pustostan przy ul. Chopina  

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 
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Zdjęcie 9. Zaniedbane podwórko przy ul. Ciasnej 

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 10. Brak zagospodarowania przestrzeni, prowizoryczne miejsce spotkań mieszkańców  

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 
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▪ Zaniedbane podwórka, brak oświetlenia, pustostany to także problemy mieszkańców kamienic 

przy ulicy Chopina i Wyspiańskiego. 

▪ Brak utwardzonej nawierzchni ulicy Żabiej na całej długości, a także brak chodników to 

największy problem komunikowany przez jej mieszkańców. 

▪ Mieszkańcy zgłaszali również, że zlikwidowanie odpływów i rynien podczas remontu ulicy 

Wyspiańskiego powoduje zalewanie mieszkańców, zawilgocenie ścian i fundamentów. 

▪ Pustostany i spadający tynk i cegły to także problemy mieszkańców ulicy Wyspiańskiego i Żabiej  

 

Zdjęcie 11. Budynki w złym stanie technicznym pustostany przy ul. Chopina 

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 
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Zdjęcie 12. Pustostan przy ul. Wyspiańskiego 

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 
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5. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 

Spacer został zakończony na skrzyżowaniu ul. Żabiej z ul. Wyspiańskiego, gdzie uczestnicy otrzymali 

ankiety dotyczące poznanego obszaru oraz wyrazili swoje opinie na temat badanej przestrzeni. 

Najważniejsze i najpilniejsze elementy wymagającej szybkiej naprawy to stan chodników i nawierzchni 

drogowej wzdłuż wszystkich odwiedzanych ulic, a także poprawa oświetlenia na tych  ulicach, zwłaszcza 

doświetlenie chodników oraz oświetlenie podwórek. Mieszkańcy odwiedzani podczas spacerów nie 

identyfikują się z zamieszkałą przestrzenią, czują się pozostawieni sami sobie, pokrzywdzeni 

i niedowartościowani. Wskazują do naprawy i interwencji wszystkie elementy przestrzeni mieszkalnych - 

od elewacji, po strych i dach, brak zagospodarowania podwórek i przestrzeni dookoła kamienic, problemy 

z śmietnikami, komórkami, trawnikami i ogródkami. Pustostany, zewnętrzne leje na fekalia i brak toalet 

w mieszkaniach to również najpilniejszy, zgłaszany postulat. Zwrócono również uwagę na konieczność 

odświeżenia fasad oraz zamalowanie wulgaryzmów i kibicowskich haseł. Odtworzenie części wspólnych 

i ogródków oraz stworzenie przestrzeni do wypoczynku i relaksu z pewnością także poprawiłoby jakość 

relacji sąsiedzkich i wpłynęło pozytywnie na poczucie godności mieszkańców badanego obszaru.  

 

6. ANKIETY 

Podczas spaceru badawczego zostały przeprowadzone ankiety z uczestnikami. Ankiety zostały 

wypełnione przez 4 osoby – 2 kobiety w wieku 25-34 lata oraz 2 mężczyzn: w wieku 34-55 lat i powyżej 

65 lat. 3 z 4 respondentów mieszka na terenie Żyrardowie od urodzenia. Obszar rewitalizacji jest dla 

połowy respondentów miejscem zamieszkania, a dla jednego z nich wiąże się z obsługą ruchu 

turystycznego. 

Stan zagospodarowania podwórek odwiedzonych podczas spaceru oceniany jest negatywnie. 

Respondenci podczas badania mogli ocenić aspekty związane ze stanem i wyposażeniem podwórek. 

Czystość przestrzeni miejskiej przez nikogo nie została oceniona pozytywnie – do tego podpunktu 

odnoszono się negatywnie bądź obojętnie. Oświetlenie przestrzeni ani stan infrastruktury pieszej również 

nie spełniają wymagań badanych. Atrakcyjność i liczba istniejącej roślinności także nie są wystarczające. 

Według respondentów na podwórkach brakuje ławek i innych mebli miejskich, a także koszy na śmieci, 

które byłyby bardziej estetyczne. Miejsca wypoczynku i integracji mieszkańców nie są wystarczająco 

dostępne, podobnie jak miejsca zabaw i aktywnego wypoczynku. Brakuje także miejsc parkingowych.  

W odpowiedzi na pytanie o przykład dobrych rozwiązań dotyczących zagospodarowania podwórek, jedna 

osoba wskazała podwórko przy ul. Chopina 17, choć sam budynek jest w złym stanie technicznym. 

Natomiast odnośnie przykładów negatywnych rozwiązań, jeden z respondentów wskazał wszystkie 

podwórka na obszarze rewitalizacji – jego zdaniem brakuje na nich odpowiedniego zagospodarowania 

przestrzennego, wyznaczonych miejsc parkingowych, miejsc do odpoczynku, a także odpowiednio 

ustawionych kontenerów na śmieci. Dodatkowo pojawiła się opinia dotycząca konieczności poprawy 

stanu technicznego zabytkowych kamienic – ocieplenie, otynkowanie, podłączenie do centralnego 

ogrzewania. Zlikwidowania wymagają szamba oraz kontenery na śmieci ustawiane pod oknami. Podwórka 

powinny być także częściej sprzątane. Kolejnym zaleceniem jest przeprowadzanie warsztatów i szkoleń 

w szkołach podstawowych dotyczących inicjatyw oddolnych.  

Wszyscy respondenci słyszeli o rewitalizacji w mieście. Realizowane, ich zdaniem, działania dotyczyły 

Parku Seniora, Centrali Fabrycznej, a także rewitalizacji obiektów zabytkowych jak Resursa, Kantor czy 

Park Ditricha. Według badanych, zmiany w centrum miasta są widoczne. W kwestii włączania się 

w działania, jeden z respondentów wskazał, że brał udział w grach miejskich.  
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Pożądaną zmianą w wyniku realizowanych działań rewitalizacyjnych jest według badanych 

w największym stopniu poprawa warunków mieszkaniowych oraz naprawa dróg i chodników. Istotne 

również jest zmniejszenie ubóstwa, zwiększenie bezpieczeństwa, rozwój integracji mieszkańców, a także 

poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz zwiększenie zieleni w mieście. Respondenci wskazywali 

również na konieczność wprowadzenia większej liczby wydarzeń kulturalnych oraz zajęć umożliwiających 

spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Rzadziej zaznaczane było ułatwienie w znalezieniu pracy 

oraz łatwiejszy dostęp do obiektów handlowych i usługowych. 

W kwestii włączenia w działania rewitalizacyjne, wszyscy ankietowani deklarują chęć bycia 

informowanym o planowanych działaniach, a połowa z nich chciałaby zgłaszać swoje uwagi i propozycje, 

a także brać czynny udział w ich organizacji i realizacji.  

Źródłem informacji o wydarzeniach jest dla respondentów głównie fanpage Miasta i prasa lokalna, ale 

także strona www Miasta i poczta pantoflowa. Jako dodatkowy sposób informowania, badani wskazują 

także aplikację gromadzącą działania kulturalno-społeczne i plakaty na budynkach. 


