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SPACER BADAWCZY – 15.12.2018
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
zorganizowano cztery spacery badawcze, które poruszały różne kwestie problemowe.

rewitalizacji

Trzeci spacer badawczy dotyczył jakości życia we wskazanym obszarze oraz poznania opinii
mieszkańców na temat oczekiwań wobec zagospodarowania przestrzeni wokół budynków mieszkalnych.
Uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie najsłabszych i najmocniejszych elementów tego obszaru
miasta. Poruszone zostały następujące aspekty:
▪ bezpieczeństwo oświetlenie / ogrodzenia,
▪ parkingi i dojazd samochodów,
▪ zieleń i przestrzeń wspólna / chodniki / place zabaw /miejsca odpoczynku,
▪ odpady / sprzątanie,
▪ komórki lokatorskie,
▪ stan budynków,
oraz poszukiwane były rozwiązania na rolę i funkcjonowanie dzisiaj tych przestrzeni.

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 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 terenów, które były odwiedzane.
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA

TYTUŁ/TEMAT
spotkania

Spacer podwórkowy: Poznajemy,
przestrzeń, w której żyjemy

Data spotkania

15.12.2018 g. 11.00 -13.00

Miejsce spotkania

Żyrardów, przed kościołem pw. Matki Boskiej Pocieszenia
Interesariusze procesu - mieszkańcy Miasta Żyrardowa i inne osoby
zainteresowane procesem rewitalizacji, które odpowiedziały na otwarte
zaproszenie dotyczące spaceru badawczego
Łukasz Kasperczyk – Stowarzyszenie Otwórz; uczestnik warsztatów „Pomysł na
partycypację – NGO”

Uczestnicy

Prowadzący

analizujemy

i

zmieniamy

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 kościołem pw. Matki Boskiej Pocieszenia.
Po otrzymaniu mapy z zaznaczonymi ulicami wspólnie z uczestnikami omówiony został przebieg trasy
i nastąpił start spaceru.
W spacerze wzięli udział mieszkańcy miasta, przedstawiciel NGO – łącznie 12 uczestników. Dodatkowo
do spaceru dołączały się osoby, które komentowały poszczególne miejsca mijane na trasie. Byli to
najczęściej mieszkańcy kamienic obok, których przebiegała trasa spacerów sumie udało uzyskać się
opinię ok. 15 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 kościołem pw. Matki Boskiej Pocieszenia przy ulicy
Narutowicza, następnie trasa prowadziła wzdłuż ulic Narutowicza i Prymasa Wyszyńskiego (odwiedzono
kwartały po prawej i po lewej stronie kościoła). Koniec spacer nastąpił na podwórku przy ulicy
Limanowskiego.
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Rysunek 1. Trasa przebiegu spaceru

Źródło: opracowanie własne
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4. UWAGI, POTRZEBY I REKOMENDACHE ZGŁASZANE PODCZAS SPACERU
BADAWCZEGO
Uczestnicy spaceru razem z prowadzącym spacer odwiedzili trzy podwórka zlokalizowane na terenie
dawnej osady fabrycznej.

Na podstawie własnych spostrzeżeń związanych z przebywaniem lub

korzystaniem z danej przestrzeni sformułowali szereg postulatów mających wpływ na poprawę sytuacji
na obszarze rewitalizacji.
Zgłoszone problemy można podzielić na dwie grupy: pierwszą związaną z zagospodarowaniem
przestrzennym podwórek na terenie osady fabrycznej, drugą związaną z ogólnymi problemami
przestrzenno- funkcjonalnymi/ technicznymi na obszarze rewitalizacji.
Zgłaszane problemy na wszystkich podwórkach były podobne i dotyczyły niedostatecznego
zagospodarowania przestrzeni m.in. niskiej estetyki terenu, braku oświetlenia, zaniedbanych miejsc
zieleni. Zwrócono również uwagę na niedostateczny stan zachowania elewacji budynków mieszkalnych.
Kolejnym zgłaszanym problemem jest także brak wspólnej odpowiedzialności za przestrzeń, w której
żyją mieszkańcy – najczęściej każdy obiekt ma innego właściciela i brakuje wspólnej, konsekwentnie
realizowanej wizji przestrzennej.
Uczestnicy spacerów postulowali realizację na terenie podwórek następujących działań:
•

Poprawę stanu nawierzchni na terenach podwórek – utwardzenie części podłoża, wydzielenie
miejsc parkingowych, chodników co poprawiłoby ogólny wygląd przestrzeni

•

Zagospodarowanie terenów zieleni i ogródków. Uporządkowana w ten sposób przestrzeń
stanowiłaby miejsce do relaksu i spędzania czasu wspólnego, integracji międzysąsiedzkich.
Proponowano jednak wykonanie wokół terenów zieleni niskich ogrodzeń – chroniących przed
niszczeniem miejsc przez zwierzęta.

•

Budowę palców zabaw, montaż huśtawek, zjeżdżalni – obiektów, z których mogliby korzystać
najmłodsi mieszkańcy kamienic.

•

Poprawę poczucia bezpieczeństwa na obszarze podwórek poprzez zamontowanie oświetlenia
oraz monitoringu. Część badanych wskazywała również na potrzebę zbudowania ogrodzenia,
bram i furtek wejściowych, na teren podwórek. Dotyczyło to przede wszystkim podwórka
zlokalizowanego w okolicy szpitala.

•

Wybudowanie wiat śmietnikowych oraz postawienia koszy śmietnikowych od strony ulic dla
przechodniów. Obecnie kolorowe kontenery stoją w centralnych częściach kwartałów, często
są przepełnione i podpalane. Wpływa to negatywnie na odbiór przestrzeni przez jej
użytkowników.

•

Uporządkowanie istniejących komórek lokatorskich. Zdaniem użytkowników przestrzeni przy
ulicy Limanowskiego spalone komórki lokatorskie stanowią zagrożenie budowlane –
należałoby je rozebrać. Na części podwórek znajdują się blaszane garaże postawione
samodzielnie przez mieszkańców, obniżają one estetykę przestrzeni dlatego proponuje się
zastąpienie ich nowymi, estetycznymi komórkami lokatorskimi z możliwością przechowywania
rowerów i wózków. Do istniejących komórek, w dobrym stanie technicznym, postulowano
doprowadzenie oświetlenia i prądu tak by mogły być wykorzystywane.
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Wśród innych problemów dotyczących przestrzeni na obszarze rewitalizacji wskazać można
niedostateczny stan techniczny istniejących chodników. Zdaniem uczestników spaceru konieczne jest
dokonanie naprawy chodnika i schodów przed i za kościołem, których pokonanie jest obecnie
problematyczne zwłaszcza dla osób starszych. Zwrócono także uwagę na brak podjazdów dla rowerów
i wózków na plac kościelny od strony ulicy Kardynała Wyszyńskiego.
Kolejny zgłaszany problem związany był z gołębiami, które zamieszkują strychy domów mieszkalnych
i komórki gospodarcze. Brudzą one okna i elewacje okolicznej zabudowy.
Istotnym tematem poruszonym podczas spaceru było niedostosowanie istniejącej przestrzeni do
potrzeb turystów odwiedzających miasto. Zgłoszono potrzebę stworzenia miejsc parkingowych dla
autokarów w okolicy ul. Ks. Piotra Ściegiennego (obecnie właśnie na tej ulicy parkują autokary). Brakuje
również w tej części miasta toalety publicznej, z której mogliby korzystać odwiedzający teren.
Zauważono także brak systemu informacji i komunikacji wizualnej o historycznej części miasta, brakuje
informacji na temat budynków, dat ich powstania itp. Cenny obszar zabytkowy nie jest w wystarczającym
stopniu promowany a turystom trudno jest poznać jego historię.
Warto podkreślić, że podczas spaceru mieszkańcy byli bardzo zaskoczeni faktem pytania ich o zdanie na
temat przestrzeni w której żyją. Kilku badanych wyraziło niechęć do odpowiadania na kolejne pytania,
ponieważ brali już udział w konsultacjach społecznych z których, jak twierdzili, nic nie wyniknęło.
Spacer został zakończony na podwórku przy ulicy Limanowskiego 36a, gdzie nastąpiło podsumowanie
wydarzenia, a uczestnicy otrzymali ankiety dotyczące oceny obszaru wzdłuż przebytej spaceru oraz
wyrazili swoje opinie na temat badanej przestrzeni.

5. PODSUMOWANIE
Najważniejsze, zdaniem badanych, elementy wymagające pilnej interwencji to stan nawierzchni
podwórek. Potrzebne jest także wydzielenie poszczególnych stref we wnętrzach kwartałów (miejsca
parkingowe, tereny zieleni, place zabaw,), co powinno wpłynąć na większe uporządkowanie przestrzeni.
Postuluje się także poprawę oświetlenia na wskazanym terenie i zamontowanie kamer monitoringu
miejskiego.
Mieszkańcy doceniają przestrzeń, w której mieszkają, identyfikują się z historyczną częścią osady
fabrycznej i uważają, że powinna być chlubą miasta. Odtworzenie części wspólnych i ogródków oraz
stworzenie przestrzeni do wypoczynku i relaksu z pewnością poprawią jakość relacji sąsiedzkich
i poczucie wspólnoty wśród mieszkańców.

6. ANKIETY
Podczas spaceru badawczego zostały przeprowadzone ankiety z uczestnikami. W badaniu wzięły udział
trzy osoby: dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Wiek respondentów to 45-54 lata, 65 lat i więcej, jeden
badany nie podał swojego wieku. Dwóch ankietowanych mieszka na terenie Żyrardowa od urodzenia,
jeden natomiast w przedziale 9-15 lat. Obszar rewitalizacji jest dla jednego z badanych miejscem
zamieszkania.
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Stan zagospodarowania podwórek odwiedzonych podczas spaceru oceniany jest negatywnie - “raczej
zły” i “zdecydowanie zły”. Respondenci podczas badania mogli ocenić aspekty związane ze stanem
i wyposażeniem podwórek. Czystość przestrzeni miejskiej została oceniona przez badanych negatywnie,
podobnie jak atrakcyjność i liczba istniejącej roślinności. Nieco lepiej wypada oświetlenie i stan
infrastruktury pieszej, choć też nie jest to poziom zadawalający badanych. Z odpowiedzi wynika także,
że na podwórkach zdecydowanie brakuje ławek i innych mebli miejskich. Dostępność i estetyka koszy
również wymaga poprawy. Brakuje także miejsc wypoczynku i integracji mieszkańców oraz miejsc zabaw
i aktywnego wypoczynku. Dostępność miejsc parkingowych także nie spełnia oczekiwań badanych.
Respondenci nie wskazali żadnych przykładów dobrych rozwiązań dotyczących zagospodarowania
podwórek na obszarze rewitalizacji. W kwestii negatywnych przykładów wskazano podwórka ogółem,
które często pełnią funkcję parkingów, a na wielu z nich stoją kosze bez żadnych wiat. Według badanych
„cała trasa zawierała zabudowania nieprzyjazne mieszkańcom i zagrażające dzieciom”. W celu poprawy
obecnego stanu, respondenci proponowali ujednolicenie stylu ogrodzeń i chodników przy każdej
kamienicy, a także postawienie estetycznych wiat śmietnikowych, które nawiązywałyby do otoczenia.
Miejsca parkingowe powinny być wyznaczone w oddaleniu od domostw i centralnej części podwórek,
na których zwolniłaby się przestrzeń na wspólne, sąsiedzkie aktywności. Zaproponowano także
wprowadzenie większej ilości zieleni, dostawienie ławek i koszy zaprojektowanych w nawiązaniu do
otoczenia. Według jednego z badanych, wszystkie budynki na obszarze wymagają generalnego
remontu, poprzedzonego badaniem stanu technicznego.
Wszyscy ankietowani słyszeli o rewitalizacji w mieście, a zrealizowane ich zdaniem działania to spacery,
gry terenowe i konsultacje. Udział wzięli głównie w grach miejskich.
Według badanych, w wyniku realizowanych działań rewitalizacyjnych najbardziej pilna jest większa ilość
zajęć umożliwiających spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież, większa integracja
mieszkańców, ale również naprawa dróg i chodników oraz poprawa jakości przestrzeni publicznych.
Ważne jest też zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków mieszkaniowych, a także
wprowadzenie większej ilości zieleni w mieście. Rzadziej wskazywana, choć również istotna jest większa
liczba wydarzeń kulturalnych, zmniejszenie ubóstwa i łatwiejszy dostęp do obiektów handlowych i
usługowych.
Respondenci chcieliby być włączeni w działania rewitalizacyjne poprzez informowanie, a także zgłaszanie
swoich uwag i propozycji. Dodatkowo jeden badany zadeklarował chęć czynnego udziału w działaniach
rewitalizacyjnych.
Źródłem informacji o działaniach związanych z rewitalizacją jest dla badanych najczęściej strona
internetowa Miasta, a także fanpage Miasta. Sposoby promocji wydarzeń są dla respondentów
wystarczające.
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7. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Zdjęcie 1. Drewniane komórki gospodarcze na tereny osady fabrycznej

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 r.

Zdjęcie 2. Nieuporządkowane kontenery na śmieci i brak wyznaczonego miejsca na śmieci wielkogabarytowe

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 r.
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Zdjęcie 3. Ubytki w nawierzchni drogi prowadzącej na podwórko

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 r.

Zdjęcie 4. Zły stan techniczny chodników, bariery dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 r.
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Zdjęcie 5. Brak uporządkowania przestrzeni podwórka, brak wyznaczonych miejsc do parkowania samochodów

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 r.

Zdjęcie 6. Komórki gospodarcze w złym stanie technicznym

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 r.
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Zdjęcie 7. Nieestetyczne blaszane garaże

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 r.

Zdjęcie 8. Prowizorycznie zagospodarowanie miejsce spotkań mieszkańców

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 r.
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