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SPOTKANIE OTWARTE – 30.03.2019
Głównym zagadnieniem, wokół którego zostało skupione spotkanie, było środowisko
przyrodnicze w Żyrardowie. Dyskusja była podzielona na trzy części tematyczne:
zanieczyszczenie powietrza i hałas, zanieczyszczenie wody i śmieci oraz stan zieleni. Udział
mógł wziąć każdy zainteresowany. Celem spotkania było zebranie informacji na temat
postrzegania środowiska przyrodniczego w zakresie ww. tematów przez mieszkańców.
Dodatkowo jako element uatrakcyjniający wydarzenie zaplanowano organizację warsztatów dla dzieci
o tematyce ekologicznej.

PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNOPROMOCYJNYCH
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 20 miejscach w Żyrardowie rozwieszone
zostały plakaty w formacie B1. Były to miejsca,
w których najczęściej Urząd Miasta i jego
jednostki informują o wydarzeniach, imprezach,
spotkaniach.
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 spotkanie na
terenie Resursy przybyło 15 osób. Byli to
mieszkańcy miasta, głównie rodzice z dziećmi
i przedstawiciele lokalnych mediów, Dodatkowo
w spotkaniu wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta.
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1. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU SPOTKANIA

TEMAT spotkania
W ramach zadania
Data spotkania
Miejsce spotkania
Uczestnicy

Spotkanie otwarte
Realizacja programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych
z elementami edukacyjnymi
30 marca 2019 r. g. 12:15
Żyrardów, Resursa, 1 Maja 45
Interesariusze procesu - mieszkańcy Miasta Żyrardowa i inne osoby
zainteresowane procesem rewitalizacji, które odpowiedziały na otwarte
zaproszenie dotyczące spotkania

Spotkanie zostało przeprowadzone w formule World Café. Jest to metoda, która ma charakter mniej
formalny, „kawiarniany” (dzięki odpowiedniej aranżacji pomieszczenia i przygotowanych akcesoriach),
co może być formułą bardziej zachęcającą do udziału mieszkańców. World Café jest metodą zbierania
opinii, problemów, potrzeb oraz generowania pomysłów.
Założeniem tej metody jest dyskusja w grupach przy stolikach wokół wcześniej wybranych tematów.
Zaproponowano następujące zagadnienia:
▪
▪
▪

Stolik 1. Zanieczyszczenie powietrza i hałas
Stolik 2. Zanieczyszczenie wody i śmieci
Stolik 3. Stan zieleni

Na początku spotkania prowadzący spotkanie krótko scharakteryzował sytuację dotyczącą środowiska
w Żyrardowie (a w szczególności obszaru rewitalizacji) na podstawie danych przekazanych przez Urząd
Miasta np. dotyczących pomiaru zanieczyszczenia powietrza, odpadów, realizowanych projektów
dotyczących zieleni. Następnie osoby zgromadzone wokół jednego stolika tematycznego dyskutowały
wokół danego zagadnienia. Zadaniem uczestników było zidentyfikowanie problemów w danym obszarze
tematycznym, zastanowienie się co mieszkańcy mogą zrobić, żeby polepszyć stan rzeczy, a także
zaproponowanie potencjalnych działań ze strony władz miasta i innych podmiotów Rozmowy odbywały
się w 20 minutowych turach. Po zakończeniu każdej tury uczestnicy zmieniali stoliki i dyskutowali o innej
kwestii związanej ze środowiskiem. Moderatorzy, z których każdy był odpowiedzialny za jeden stolik,
obrazowali przebieg dyskusji w formie notatek, rysunków. Do pracy przy każdym stoliku została
przygotowana mapa, na które zaznaczane były miejsca „problemowe”, a moderator zapisywał na
flipcharcie komentarze do zgłaszanych problemów/atutów/propozycji działań.
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Spotkanie przebiegało według poniższego scenariusza:
Czas
10’

Temat
Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników
Wprowadzenie:
− Przedstawienie celu i sposobu pracy na spotkaniu
− Przypomnienie podstawowych informacji na temat rewitalizacji (idea rewitalizacji,
przedstawienie obszaru rewitalizacji, sfery rewitalizacji – w tym środowiskowa, kanały informacji
o rewitalizacji w Żyrardowie)

60’

Praca warsztatowa - pytania do uczestników pracujących przy poszczególnych stołach:
• Proszę wskazać na mapie miejsca, gdzie występują problemy związane z danym
zagadnieniem
▪ Co to są za miejsca?
▪ Co jest powodem obecnego stanu rzeczy?
▪ Jakie działania należy podjąć aby ograniczyć negatywny wpływ?
• Proszę zaznaczyć na mapie miejsca, szczególnie istotne Państwa zdaniem, dla
zachowania potencjału środowiska naturalnego w Żyrardowie,
▪ Co to są za miejsca?
▪ Dlaczego warto je chronić?
▪ Jakie działania należy podjąć zachować lub zwiększyć ich potencjał?
• Kto może podjąć działania dotyczące danego zagadnienia?

10’

Rozdanie ankiet wraz z formularzami uwag – czas na ich wypełnienie

5’

Podsumowanie i zakończenie spotkania

2. REZULTATY SPOTKANIA
Poniżej przedstawiono wypracowane podczas spotkania rezultaty w podziale na trzy zagadnienia
tematyczne. Przy każdym temacie znajduje się tabela ze głoszonymi problemami, wskazania jaka jest
możliwa rola mieszkańców dotycząca poprawy sytuacji w zakresie zdiagnozowanych zagadnień
negatywnych i jakie działania może podjąć miasto i inne podmioty.
3.1 ZANIECZYSZCZENIE POW IETRZA I HAŁAS
Praca przy stoliku 1 koncentrowała się wobec zagadnień: zanieczyszczenie powietrza i hałas. Poniższa
tabela (Tabela 1.) przedstawia poruszane przez uczestników kwestie związane z tą tematyką. Na mapie 1
zaznaczono miejsca, które przybyli na spotkanie mieszkańcy wskazywali jako szczególnie
problematyczne.
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Tabela 1. Rezultaty spotkania dot. środowiska – temat: zanieczyszczenia powietrza i hałas

PROBLEMY

CO JA MOGĘ ZROBIĆ?

W zakresie hałasu wskazano na następujące problemy:
1. Występujący hałas w okolicy sklepów monopolowych (głośno zachowują się
osoby będące pod wpływem alkoholu)
2. Hałas związany z ruchem drogowym – zarówno generowany wzdłuż
głównych dróg np. ul. 1 Maja, Limanowskiego jak i mniejszych uliczek np.
Ossowskiego. Uczestnicy spotkania wskazywali, iż istotnym problemem jest
dla nich hałas generowany przez samochody ciężarowe . Zwrócono również
uwagę na zbyt szybką jazdę pojazdów kołowych po kostce brukowej na ul.
Okrzei, co powoduje uciążliwość dla mieszkańców
3. Brak istnienia programu ochrony przed hałasem
4. Zbyt dużą, zdaniem mieszkańców, liczbę wycinanych drzew , które stanowią
naturalną barierę przed hałasem i zanieczyszczeniami powietrza
W zakresie zanieczyszczenia powietrza wskazano na następujące problemy
1. Występująca niska emisja; szczególnie mocno odczuwalna w okolicy domów
jednorodzinnych ,
2. Brak kontroli i jednocześnie brak narzędzi do karania osób palących
w piecach złej jakości opałem/ śmieciami,
3. Brak podłączenia do centralnego ogrzewania części zabytkowych budynków
tzw. „czerwoniaków” ,
4. Cykliczne podpalanie śmieci w kontenerach szczególnie zauważalne
w okolicach podwórek znajdujących się na terenie osady fabrycznej,
Z zanieczyszczeniem powietrza można walczyć np. poprzez promowanie korzystania
z innych niż samochód pojazdów. Uczestnicy spotkania wskazali w tym zakresie na
następujące problemy:
1. Brak udogodnień dla osób korzystających z komunikacji miejskiej – brak
biletomatów, brak interaktywnego rozkładu jazdy, który umożliwiałby
poruszanie się osobom, które nie znają dobrze Żyrardowa.
2. Niewystarczająco rozwinięta komunikacja rowerowa: zbyt późno
rozpoczyna się sezon roweru miejskiego, brak rowerów wyposażonych
w foteliki dla dzieci, niewystarczająca liczba stojaków na rowery; istniejąca
sieć ścieżek rowerowych nie jest spójna.

1. Korzystać z inicjatywy
lokalnej np. na
zagospodarowanie
przestrzeni wokół
swojego miejsca
zamieszkania
2. Organizować inicjatywy
społeczne np. sprzątanie
podwórek, przestrzeni
międzyblokowych

CO MOGĄ ZROBIĆ WŁADZE MIASTA I INNE
PODMIOTY?
Zwiększać świadomości ekologiczną
mieszkańców poprzez kampanie informacyjne,
plakaty szczególnie kontrowersyjne –
skłaniające do zastanowienia się nad tym, jak
nasze zachowanie i wybory wpływa na jakość
środowiska
2. Organizować akcje – typu Odpad zdasz
drzewko masz
3. Organizować inicjatywy społeczne np.
sprzątanie podwórek, przestrzeni
międzyblokowych
4. Ułatwiać realizację własnej inicjatywy
mieszkańców związanej z zagospodarowaniem
zieleni na terenach należących do Miasta
5. Przeprowadzać termomodernizacje
budynków
6. Podłączać do centralnego ogrzewania
wszystkie budynki, także te należące do
miasta, gdzie część lokali jest zadłużona
7. Dofinansować dla najuboższych mieszkańców
koszty związane z podłączeniem się do CO;
przekazywać paliwa wysokiej jakości
mieszkańcom, których lokale nie są
podłączone do CO
8. Likwidować sukcesywnie paleniska domowe
na złej jakości paliwo
9. Przetwarzać odpady na energię
10. Zwiększyć liczbę stacji roweru miejskiego i
zachęcić do korzystania z niego.
1.
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Mapa 1. Rezultaty spotkania dot. środowiska – temat: zanieczyszczenia powietrza i hałas
Źródło: opracowanie własne
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3.2 ZANIECZYSZCZENIE WOD Y I ODPADY
Praca przy stoliku 2 koncentrowała się wobec zagadnień zanieczyszczenie wody i odpadów. Poniższa tabela (Tabela 2.) przedstawia poruszane przez
uczestników kwestie związane z tą tematyką. Na mapie 2 zaznaczono miejsca, które przybyli na spotkanie mieszkańcy wskazywali jako szczególnie
problematyczne.
Tabela 2. Rezultaty spotkania dot. środowiska – temat: zanieczyszczenie wody i śmieci

PROBLEMY
W zakresie zanieczyszczenia wody wskazano na następujące
problemy:
1. Zanieczyszczone wody powierzchniowe i zaniedbane brzegi
stawów, rzeki. Zdaniem uczestników spotkania
zanieczyszczone są zarówno znajdujące się na obszarze
rewitalizacji zbiorniki wodne jak i rzeka Pisia Gągolina oraz
kanał Ulgi. Należy zwrócić uwagę na zanieczyszczenia
widoczne na lustrze wody jak i zanieczyszczone dna, które
prawdopodobnie nigdy nie były czyszczone. W osadach
dennych mogą się jeszcze znajdować
zanieczyszczenia przemysłowe generowane przez
działające wcześniej zakłady lniarskie.
W zakresie odpadów wskazano na następujące problemy
1. Występujące dzikie wysypiska śmieci na działkach zarówno
miejskich jak i prywatnych,
2. Zaniedbane, zaśmiecone przestrzenie publiczne – takie jak
ulice z otoczeniem, zaniedbane i zanieczyszczone ciągi
zieleni przyulicznej,
3. Zaniedbane i zanieczyszczone/zaśmiecone tereny
podwórkowe najczęściej pomiędzy dawnymi domami
robotniczymi,
4. Wyglądające na zaniedbane, zanieczyszczone, mało
estetyczne place budowy, które powodują, że mieszkańcy
odbierają okoliczne tereny jako brudne,
5. Zbyt mała ilość koszy na śmieci stawianych przy ulicach,
szczególnie w okolicach często uczęszczanych miejsc,

CO JA MOGĘ ZROBIĆ?
•

•
•

Dbanie o swoją okolicę.
Wspólne zagospodarowanie
podwórzy, wspólna nauka poprzez
działanie i dawanie dobrego
przykładu,
Kontrola społeczna i reakcja
w przypadku zaśmiecania wspólnych
przestrzeni oraz altan śmietnikowych,
Udział w akcjach edukacyjnych
i ekologicznych.

CO MOGĄ ZROBIĆ WŁADZE MIASTA I INNE
PODMIOTY?
•
•
•
•
•

Organizacja lub wsparcie organizacji
akcji ekologicznych i dni sprzątania miasta,
Zwiększenie liczby śmietników na terenach
publicznych,
Zwiększenie częstotliwości sprzątania miasta
przez odpowiednie służby,
Zwiększenie liczby koszy na psie odchody,
Zwiększenie liczby altan śmietnikowych.
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Zbyt mała liczba śmietników przydomowych (jedna
altana/pergola dla kilku budynków) co powoduje
permanentne przepełnienie śmieciami kontenerów,
zaśmiecenie tego miejsca oraz najbliżej okolicy,
Zbyt mała liczba pojemników na odpady segregowane,
Występujące zjawisko podrzucania śmieci do altan
śmietnikowych przez inne osoby,
Występujące akty wandalizmu w przestrzeniach altan
śmietnikowych (wysypywanie odpadów z kontenerów,
podpalenia kontenerów z odpadami ),
Występujące zjawisko zalegania śmieci
wielkogabarytowych, często podrzucanych przez innych i
nieodbieranych przez odpowiednie służby,
Zbyt rzadko odbywające się sprzątanie miasta przez
odpowiednie służby,
Niski poziom kultury osobistej części mieszkańców, co
przekłada się na zanieczyszczenie terenów publicznych,
degradację podwórek i zaśmiecanie altan śmietnikowych,
Zbyt mała ilość uporządkowanych (niezaśmieconych,
oczyszczonych – wolnych od śmieci, psich odchodów)
terenów zieleni możliwa do wykorzystania pod cele
rekreacyjne – gra w gry zespołowe, pikniki, opalanie na
trawie, itd.,
Zbyt słabo rozpowszechniania informacja na temat
działalności PSZOK i możliwości oddawania tam odpadów.
W skutek czego często do altan śmietnikowych podrzucane
są np. odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, itd.) a także
gruz i inne odpady powstałe przy okazji remontów, budów),
Zaniedbany i zanieczyszczony (szczególnie ptasimi
odchodami) Park Ditricha oraz ławki w parku.
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Mapa 2. Rezultaty spotkania dot. środowiska – temat: zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
odpady
Źródło: opracowanie własne
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3.3 STAN ZIELENI
Praca przy stoliku 3 koncentrowała się wobec zagadnienia stanu zieleni. Poniższa tabela (Tabela 3.) przedstawia poruszane przez uczestników kwestie związane
z tą tematyką. Na mapie 3 zaznaczono miejsca, które wskazywali jako szczególnie problematyczne przybyli na spotkanie mieszkańcy.
Tabela 3. Rezultaty spotkania dot. środowiska – temat: stan zieleni
PROBLEMY
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Niska jakość zagospodarowania niektórych terenów zieleni znajdujących się na
obszarze rewitalizacji np. skwer Al. Partyzantów/ ul. Wysockiego. Należałoby,
zdaniem mieszkańców, uatrakcyjnić obszar; dostawić ławki; pomyśleć nad
dosadzeniem kwiatów, niskich krzewów. Istniejące miejsca zieleni powinny mieć
częściowo mniej formalny charakter – oferować możliwość rozłożenia się na trawie,
zrobienia grilla itp.,
Brak zagospodarowania zieleni międzyblokowej np. przy ul. Ossowskiego 25,
Część roślin znajdujących się na OR jest zaniedbana (np. przy pl. Jana Pawła II); ich
stan budzi wątpliwości dot. bezpieczeństwa korzystania z terenów zieleni (drzewa nie
są przycinane; gałęzie mogą stanowić zagrożenie dla budynków np. przy Muzeum
Mazowsza Zachodniego),
Na terenach zieleni częstym zjawiskiem jest wydeptywanie dzikich ścieżek przez
pieszych. Niszczona jest w ten sposób trawa, estetyka obszaru ulega pogorszeniu,
Niewystarczająca liczba kwiatów (klombów, donic z kwiatami), które zachęcałyby do
odwiedzenia poszczególnych miejsc: brakuje ich w reprezentacyjnych miejscach
miasta – np. na pl. Jana Pawła II,
Brakuje realizacji nowych dosadzeń np. niskich drzew kwitnących. Część drzew
obumiera, są likwidowane, ścinane a nie ma nowych dosadzeń,
Brak zieleni w reprezentacyjnej części obszaru rewitalizacji– w okolicy ul. Nowy
Świat,
Brakuje miejsc, gdzie można byłoby rozłożyć na trawie koce, urządzić piknik,
Dotychczas zbyt duża biurokracja zniechęcała wiele osób do podejmowania
działań w zakresie poprawy stanu zieleni przyblokowej.

CO JA MOGĘ ZROBIĆ?
1.
Uczestniczyć w akcjach,
które są organizowane np. z
okazji dnia ziemi, 1 dnia wiosny,
2.
Starać się zmienić
najbliższe otoczenie.

CO MOGĄ ZROBIĆ WŁADZE MIASTA I
INNE PODMIOTY?
1.

2.

3.
4.
5.

Tworzyć nowe tereny zieleni pod cele
rekreacji i wypoczynku, w tym
zagospodarować przestrzeń przy ul.
Bielnikowej i K. Dittricha (tam gdzie jest
to możliwe dokonać dosadzeń,
ubogacenia w zieleń terenu) by powstał
spójny zielony odcinek pomiędzy
parkiem a Muzeum Lniarstwa,
Zachęcić mieszkańców do
zagospodarowywania terenów wokół
bloków, kamienic np. poprzez niewielkie
dotacje na zakup roślin,
Organizować częściej akcje edukacyjne
połączone np. z rozdawaniem sadzonek
za przyniesione surowce wtórne,
Innym pomysłem mogłoby być wspólne
sadzenie drzew / roślin na uprzednio
wybranym obszarze terenie,
Straż Miejska powinna interweniować
gdy np. ktoś wysypuje śmieci; nie sprząta
po psie itp.
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Mapa 3. Rezultaty spotkania dot. środowiska – temat: stan zieleni
Źródło: opracowanie własne
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3. ANKIETY I FORMULARZE
Ostatnia część spotkania została przeznaczona na wypełnienie przez osoby zainteresowane
ankiety, której celem było pozyskanie opinii na temat środowiska przyrodniczego na obszarze
rewitalizacji oraz zebraniu ogólnych informacji o planowaniu działań rewitalizacyjnych
w Żyrardowie. Zostało zebranych 7 ankiet.
Badani różnie oceniają jakość środowiska przyrodniczego na obszarze rewitalizacji – 43%
stanowiła odpowiedzieć „raczej dobrze”, kolejne 43% „raczej źle”, reszcie respondentów
natomiast trudno określić ten aspekt. Jakość powietrza według ponad połowy badanych
oceniana jest „raczej źle”. Pozostałym trudno się na ten temat wypowiedzieć, przy czym
pojawiła się pojedyncza odpowiedź, że w sezonie letnim jakość powietrza jest raczej dobra.
Respondenci przy pomocy skali od 1 do 5 oceniali także intensywność poszczególnych zjawisk,
przy czym im większą cyfrę przypisywali zjawiskom, tym ich zdaniem były one bardziej
odczuwalne. Według ponad połowy badanych zanieczyszczenie powietrza jest mocno
odczuwalnym zjawiskiem – średnia ocena wynosiła 3,6/5. To najgorzej ocenione zjawisko
względem innych. Poziom hałasu został natomiast oceniony najlepiej na tle innych – średnia
z ocen to 2,4/5. Występowanie dzikich wysypisk śmieci stanowi problem według niecałej
połowy respondentów. To zagadnienie oceniono na 3,3/5. Zauważalne przez respondentów są
także zdegradowane i zaniedbane przestrzenie zielone, z oceną 3,4/5. Kolejnym czynnikiem
podlegającym opinii były zaniedbane i zanieczyszczone zbiorniki i cieki, które także stanowią
problem – 3,4/5.
W odpowiedzi na pytanie o wystarczającą ilość zieleni na obszarze rewitalizacji, zdaniem
większości respondentów jest jej za mało (43%). 28,5% odpowiedzi wskazują na to, że jest jej
wystarczająca ilość, natomiast pozostałe 28,5% nie wie w jaki sposób odpowiedzieć na to
pytanie.
W kwestii zmian, jakie mogłyby zostać wprowadzone w istniejącym zagospodarowaniu
terenów zieleni w mieście, ankietowani najczęściej wskazywali potrzebę instalacji monitoringu
(57% odpowiedzi). Istotna okazała się również przebudowa alejek i ścieżek parkowych, budowa
lub rozbudowa placów zabaw, stworzenie ogrodów sensorycznych oraz instalacja budek
lęgowych i karmników dla ptaków (każda z wymienionych propozycji po 43%). Według 28,5%
badanych warto również zainstalować nowe oświetlenie, utworzyć edukacyjne ścieżki
przyrodnicze oraz wydzielić miejsca dla imprez plenerowych, takich jak koncerty, pokazy
filmowe czy wystawy. Zaproponowano także własne rozwiązania, takie jak organizacja atrakcji
rodzinnych takich jak wspólne sadzenie zieleni.
Respondenci wyrazili także swoją opinię dotyczącą działań, które należałoby zrealizować
w pierwszej kolejności w celu poprawy jakości środowiska przyrodniczego w Żyrardowie.
Najbardziej pilne wydaje się być rozwój sieci ścieżek rowerowych oraz rewaloryzacja
istniejących obecnie terenów zieleni i miejsc cennych przyrodniczo – np. zbiorniki wodne i cieki
(po 57%). Następne ważne zadania to według badanych, ograniczenie ruchu samochodowego,
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szczególnie transportu ciężkiego w centralnej części miasta; tworzenie nowych miejsc zieleni
publicznej oraz dosadzanie drzew i krzewów (po 43%). Według 14% ankietowanych należałoby
rozwinąć sieć transportu zbiorowego nisko- oraz zeroemisyjnego; rozwinąć sieć ciepłowniczą
w mieście, co oznaczałoby podłączenie budynków do istniejącej już sieci, a także zwiększenie
liczby koszy na śmieci i psie odchody.
Ankietowani wskazywali także przykłady dobrych rozwiązań dotyczących dbałości
o środowisko przyrodnicze na obszarze rewitalizacji razem z krótkim uzasadnieniem. Część
wskazań dotyczyła zrealizowanych inwestycji przez miasto, natomiast pozostała część
stanowiła autorskie pomysły. Podawanym przez badanych przykładem były powstające ścieżki
rowerowe i skwery, które poprawiają estetykę miasta. Kolejnym przykładem były zmieniane
przez inicjatywy lokalne tereny zielone oraz obszary zabytkowe, co stanowi własny wkład w
wygląd miasta. Wskazano także tereny zielone przy ul. Ossowskiego i ul. Kościuszki, na których
można by zaprosić rodziny z dziećmi i osoby starsze, aby wspólnie mogły posadzić ozdobne
krzewy i drzewa. Wydarzenie to miałoby charakter cykliczny, przy czym za każdym razem
odbywałoby się w innej lokalizacji. Proponuje się także wymianę pojazdów komunikacji
miejskiej. Dobrym przykładem, zdaniem uczestników spotkania, jest także Park Procnera,
który został przystosowany do mieszkańców, a także Górny Staw z dobrą lokalizacją w
centrum miasta.
W ankietach wskazano także przykłady negatywnych zjawisk wpływających na jakość
środowiska przyrodniczego na obszarze rewitalizacji. Jedną z odpowiedzi była
niewystarczająca dbałość o Park Dittricha, w którym ankietowani zauważyli brudne ławki
i zaniedbaną infrastrukturę. Badani zwrócili także uwagę na to, że lokatorzy wielu mieszkań
komunalnych ogrzewają mieszkania spalając odpady – płyty meblowe czy gumę zamiast
węglem. Według respondentów brakuje reakcji służb miejskich na takie działania. Zauważalny
jest także problem braku reakcji odpowiednich służb na wykroczenia przeciwko
zanieczyszczaniu terenów zieleni, m.in. na to, że właściciele psów nie sprzątają po nich
odchodów.
Zgodnie z odpowiedziami, wszyscy respondenci słyszeli o działaniach rewitalizacyjnych
w Żyrardowie. Wymienione przez nich przykłady to modernizacja parków i skwerów a także
rewitalizacja Kantoru. Ponad połowa (57%) brała udział w organizowanych wydarzeniach –
głównie w grach miejskich.
W kwestii pożądanych zmian dzięki prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym zdecydowanie
najczęściej pojawiała się potrzeba większej integracji między mieszkańcami (wg. ponad 70%
respondentów). Ponad połowa odpowiadających na ankietę (57%) wskazuje na
zapotrzebowanie w zakresie większej ilości zajęć i wydarzeń kulturalnych. 42% badanych
twierdzi, że niezbędna jest większa ilość zieleni w mieście oraz więcej zajęć umożliwiających
spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież. W mniejszym stopniu (według 28,5%
ankietowanych) konieczne jest zmniejszenie ubóstwa, poprawa warunków mieszkaniowych
i poprawa jakości przestrzeni publicznych. 14% chciałoby, by działania rewitalizacyjne miały
pozytywny wpływ na wyższe wyniki z egzaminów dzieci i młodzieży w żyrardowskich szkołach,
na ułatwienia w znalezieniu pracy, a także na naprawę dróg i chodników.
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Ponad połowa ankietowanych (57%) chciałaby brać czynny udział w organizacji i realizacji
działań, Około 28,5% respondentów chciałoby zgłaszać swoje uwagi i propozycje zmian,
a pozostałe 14% chce jedynie być informowanym o planowanych działaniach.
Najczęściej wskazywanym źródłem informacji o planowanych działaniach był fanpage na
Facebook’u Rewitalizujemy Żyrardów (71% badanych) oraz strona internetowa miasta (57%).
Według 28,5% ankietowanych źródłem jest prasa lokalna oraz plakaty i ulotki, natomiast 14%
wskazało tablicę ogłoszeniową Urzędu Miasta oraz profile prywatne, na których udostępniane
są informacje. Sposób przekazywania informacji o planowanych działaniach jest dla badanych
wystarczający.
4.

WARSZTATY DLA DZIECI O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Spotkaniu dotyczącemu środowiska towarzyszyły zorganizowane przy udziale lokalnej organizacji
pozarządowej warsztaty dla dzieci o tematyce ekologicznej. Mali żyrardowianie mogli stworzyć
z różnego rodzaju odpadków (plastikowych butelek, korków, rolek po papierze toaletowym, pojemników
po jajkach) zabawki, doniczki, wazony. Prowadzący pokazywali w jaki sposób wykorzystać surowce
wtórne do tworzenia unikalnych dzieł. Jedną z przygotowanych atrakcji była również możliwość
posadzenia bratków oraz nasion kwiatów i warzyw do własnoręcznie ozdobionych „doniczek”. Każdy
uczestnik warsztatów mógł zabrać swoją pracę ze sobą.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
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5. WZÓR KWESTIONARIUSZA ANKIETOWEGO

Ankieta prowadzona w ramach spaceru o tematyce środowiskowej

Dzień dobry,
Zachęcamy do udzielenia odpowiedzi na pytania w ankiecie, której
celem jest pogłębienie informacji na temat rewitalizacji i stanu
środowiska przyrodniczego na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie.
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.
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Granice obszaru przebiegają w następujący sposób:
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Część I - środowisko przyrodnicze w Żyrardowie
1) Jak ogólnie oceniasz jakość środowiska przyrodniczego1 na obszarze
rewitalizacji w Żyrardowie?
 Zdecydowanie dobrze
 Raczej dobrze
 Trudno powiedzieć
 Raczej źle
 Zdecydowanie źle
2) Jak oceniasz jakość powietrza na obszarze rewitalizacji
w Żyrardowie?
 Zdecydowanie dobrze
 Raczej dobrze
 Trudno powiedzieć
 Raczej źle
 Zdecydowanie źle
3) Które z wymienionych poniżej zjawisk są najbardziej odczuwalne na
obszarze rewitalizacji w Żyrardowie?
Proszę o ocenę na skali od 1 do 5, gdzie:
1 oznacza zjawiska najmniej odczuwalne a 5 oznacza zjawiska najbardziej
odczuwalne (jednokrotny wybór)

Lp.

Oceniany element

1.

Zanieczyszczenie powietrza (w tym
zjawisko niskiej emisji i smogu)

2.

Wysoki poziom hałasu

3.

Występowanie dzikich wysypisk
śmieci
Zdegradowane
i
zaniedbane
publiczne przestrzenie zielone

4.

1 2 3 4 5

Nie
Nie
wiem dotyczy

1

Środowisko przyrodnicze najprościej mówiąc jest to ogół elementów przyrody (ożywionych
i nieożywionych), w otoczeniu których żyjemy. W jego ramach można wyróżnić m.in. glebę, stosunki
wodne – rzeki, stawy, organizmy żywe – rośliny, zwierzęta.
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Lp.

Oceniany element

1 2 3 4 5

Nie
Nie
wiem dotyczy

5.

Zaniedbane i zanieczyszczone
zbiorniki i cieki
4) Czy Twoim zdaniem na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie jest
wystarczająca ilość terenów zieleni?
 Tak
 Raczej tak
 Raczej nie
 Nie
 Trudno powiedzieć
5) Czy istniejące na obszarze rewitalizacji tereny zieleni są Twoim
zdaniem atrakcyjnym miejscem wypoczynku?
 Tak
 Nie
 Nie wiem
6) Jakie wprowadził(a)by Pan(i) zmiany w istniejącym zagospodarowaniu
istniejących terenów zieleni w mieście?
 przebudowa alejek i ścieżek parkowych
 instalacja nowego oświetlenia
 instalacja monitoringu
 budowa/przebudowa/rozbudowa placów zabaw
 utworzenie edukacyjnych ścieżek przyrodniczych
 stworzenie ogrodów sensorycznych
 wydzielenie miejsca dla imprez plenerowych, tj. koncerty, pokazy
filmowe, wystawy tymczasowe / remont istniejącej infrastruktury
dla imprez plenerowych
 instalacja budek lęgowych i karmników dla ptaków
 inne – proszę wymienić. Jakie?......................................................
7) Które z poniższych działań należy realizować w pierwszej kolejności
w celu poprawy jakości środowiska przyrodniczego w Żyrardowie
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi):
 Ograniczanie ruchu samochodowego, szczególnie transportu
ciężkiego w centralnej części miasta
 Rozwój sieci ścieżek rowerowych
 Rozwój sieci transportu zbiorowego (autobusy) realizowanych
przez pojazdy nisko lub zeroemisyjne (elektryczne)
 Tworzenie nowych miejsc zieleni publicznej
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 Rewaloryzacja istniejących obecnie terenów zieleni i miejsc
cennych przyrodniczo (np. zbiorniki wodne i cieki)
 Dosadzanie drzew i krzewów
 Zwiększanie dostępności do terenów zieleni dla mieszkańców (tj.
zmniejszenie odległości od domu do najbliższego terenu zieleni).
 Wspieranie w zakresie termomodernizacji budynków i wymiany
pieców grzewczych na bardziej ekologiczne
 Rozwój sieci ciepłowniczej w mieście – podłączanie budynków do
sieci
 Prowadzenie działań edukacyjnych wśród społeczności lokalnej
 Wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych – np. organizacja
konkursów grantowych o tematyce ekologicznej
 Promowanie lokalnych inwestycji w odnawialne źródła energii
 Zwiększenie liczby koszy na śmieci i psie odchody
8.) Czy możesz wskazać przykłady dobrych rozwiązań dotyczących
dbałości o środowisko przyrodnicze na obszarze rewitalizacji
w Żyrardowie (np. własne inicjatywy mieszkańców, działalność
organizacji
pozarządowych),
które
warto
wspierać
lub
upowszechniać w mieście? – jeśli tak to krótko opisz te rozwiązanie
Lp. Przykład
Uzasadnienie
(lokalizacja,
podmiot
odpowiedzialny itp.)

9) Czy możesz wskazać przykłady negatywnych zjawisk wpływających
na jakość środowiska przyrodniczego na obszarze rewitalizacji
w Żyrardowie, których należy unikać i im przeciwdziałać? – jeśli tak
to wskaż miejsce i uzasadnij krótko swoją odpowiedź.
Lp. Przykład (lokalizacja, Uzasadnienie
podmiot
odpowiedzialny itp.).
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Część II - rewitalizacja
1) Czy słyszałeś o rewitalizacji w Żyrardowie?
 tak
 nie
Jeśli nie to przejdź do pytania nr 4.
2) Jakie działania związane z rewitalizacją, wg Twojej wiedzy, były
realizowane na terenie Żyrardowa?

3) Czy brałeś(aś) udział w jakiś wydarzeniach związanych z działaniami
rewitalizacyjnymi w Żyrardowie? Jeśli tak to jakich?

4) 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
str. 21

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 poprawa jakości przestrzeni publicznych
 inne, jakie?
5) 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?........................
6) 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? ………………………………
7) Wskaż, w jaki inny sposób chciałabyś/chciałabyś być informowany/a o
wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez Miasto

 dotychczasowe sposoby są dla mnie wystarczające
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Metryczka
Jaki jest Twój związek z obszarem rewitalizacji?
 Miejsce zamieszkania
 Miejsce spędzania czasu wolnego
 Miejsce pracy
 Inne. Jakie?................................
 Miejsce nauki
Liczba lat zamieszkiwania na terenie
Wiek:
Żyrardowa:
 Poniżej 18 lat
 Od urodzenia

 Powyżej 15 lat (ale nie od urodzenia)
 9-15 lat
 5-8 lat
 Poniżej 5 lat
 Nie dotyczy

 18-24 lata
 25-34
 35-44
 45-54
 55-64
 65 lat i więcej

Płeć:
 Kobieta
 Mężczyzn
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