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

RAPORT ZE SPOTKANIA OTWARTEGO
DLA MIESZKAŃCÓW – 25.06.2019 R.
SPOTKANIE DOTYCZĄCE ZBIERANIA KART PROJEKTÓW
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1. WPROWADZENIE
Zorganizowane spotkanie miało na celu przekazanie zainteresowanym mieszkańcom oraz
przedstawicielom

podmiotów

działających

na

obszarze

rewitalizacji

informacji

dotyczących możliwości składania karta projektów rewitalizacyjnych i zachęcenie do
zgłaszania swoich pomysłów. Spotkanie zostało podzielone na część wprowadzającą, a
następnie każda osoba mogła zadać pytanie bądź zgłosić swoją propozycję działania na obszarze.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu: Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem
przemian społeczno-gospodarczych współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu
Ministerstwa Rozwoju – Modelowa rewitalizacja miast.

2. 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

przeprowadzono

tym

celu

wielokanałową

akcję informacyjną.
Na spotkanie dotyczące zbierania
kart

projektów

zostało

zaproszonych ponad 40 instytucji
i podmiotów

działających

na obszarze

rewitalizacji.

Zaproszenia
znajdowały

na
się

wydarzenie
w

gazetkach

lokalnych i zostały wysyłane drogą
mailową.
Dotarcie do interesariuszy było również możliwe poprzez portal społecznościowy Facebook. Informacja
o wydarzeniu została opublikowana przez fanpage’u Urzędu Miasta oraz fanpage’u Rewitalizujemy
Żyrardów.
W efekcie przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych na spotkanie w Resursie
przybyły 33 osób (lista obecności znajduje się w załączniku nr 3). Byli to przedstawiciele organizacji
pozarządowych, wydziałów Urzędu Miasta, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, przedsiębiorców, placówek oświatowych, służb porządkowych oraz
mieszkańcy Żyrardowa.
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3. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU SPOTKANIA

Spotkanie otwarte
W ramach zadania

Realizacja programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych
z elementami edukacyjnymi

Data spotkania

25 czerwca 2019 r. g. 10:00

Miejsce spotkania

Żyrardów, Resursa, 1 Maja 45

Uczestnicy

przedstawiciele organizacji pozarządowych, wydziałów Urzędu Miasta,
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, przedsiębiorców, placówek
oświatowych, służb porządkowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
mieszkańcy Żyrardowa

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników, którzy następnie przedstawili się oraz wskazali
instytucje, które reprezentują. Część z osób już na tym etapie zaczęła wspominać o pomysłach, z jakimi
przyszli na spotkanie.
W związku z tym, że nie wszystkie osoby uczestniczyły dotychczas w spotkaniach dotyczących
Programu Rewitalizacji, kolejnym punktem spotkania było wprowadzenie do tematyki rewitalizacji –
przedstawione zostały podstawowe informacje na temat tego zagadnienia, omówiony został przyjęty
uchwałą obszar zdegradowany i rewitalizacji. Następnie zaprezentowano dotychczasowe działania
Urzędu Miasta wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji, a także wskazano różnice między
obecnie obowiązującym dokumentem, a opracowywanym właśnie Gminnym Programem Rewitalizacji.
Związane są z tym również narzędzia, których wykorzystanie umożliwia Ustawa o rewitalizacji z dnia 9
października 2015 r. tj. Specjalna Strefa Rewitalizacji oraz Miejscowy Plan Rewitalizacji. Te dwa
instrumenty również zostały przedstawione uczestnikom spotkania.
W kolejnej części spotkania zaprezentowana została pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji
oparta na dotychczasowych wynikach badań, konsultacjach i analizach. Było to o tyle istotne, że
zgłaszane pomysły muszą odpowiadać na zidentyfikowane na obszarze problemy. Po tej prezentacji
nastąpiła krótka przerwa kawowa.
W drugiej części spotkania uczestnikom zaprezentowano dobre praktyki rewitalizacyjne pochodzące
z innych miast w Polsce. Jako przykłady działań w sferze społecznej i gospodarczej wybrane zostały:


Ełk - „Lokalne perspektywy”,



Ełk - Sklep Społeczny, Pracownia Porządkowa,



Tarnów - Strefa Przedsiębiorcy DESK.

Natomiast dobre praktyki w zakresie działań infrastrukturalnych i dotyczących przestrzeni były
następujące:
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Konin - „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”,



Katowice - „Plac na Glanc”,



Wrocław - Osiedle Nadodrze,



Wałbrzych - Kopalnia Julia - Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki,



Gdańsk - Najładniejsza Elewacja Roku.

Po zaprezentowaniu dobrych praktyk przedstawiono kryteria, które powinny spełniać projekty
rewitalizacyjne, a także formy, w jakiej karty projektów mogą być złożone. Następnie omówiony został
wzór karty projektu rewitalizacyjnego i sposób jej wypełnienia. Wzór kary projektu rewitalizacyjnego
stanowi załącznik nr 1 do raportu.
Po zakończonej prezentacji nastąpiła dyskusja z uczestnikami, z której wnioski zostały przedstawione
w dalszej części raportu.
Spotkanie przebiegało według poniższego scenariusza:
Czas

Temat

10:00-10:15

Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji i prowadzonych działań rewitalizacyjnych:

10:15-10:20



Przedstawienie podstawowych informacji na temat rewitalizacji



Przedstawienie ogólnego harmonogramu działań partycypacyjnych

Zaprezentowanie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji:


Przedstawienie mapy prezentującej obszar zdegradowany i rewitalizacji

10:20-10:25

Przedstawienie pogłębionej charakterystyki obszaru rewitalizacji

10:25-10:40

Przerwa kawowa

10:40-11:05

Dobre praktyki projektów rewitalizacyjnych z innych miast

11:05-12:00

12:00-12:10



Informacje na temat zbierania pomysłów przedsięwzięć rewitalizacyjnych



Omówienie formularza kart projektów



Dyskusja odnośnie pomysłów na działania

Podsumowanie i zakończenie spotkania

4. PODSUMOWANIE DYSKUSJI
Poniżej przedstawione zostało podsumowanie z dyskusji dotyczącej projektów możliwych do złożenia
w ramach programu rewitalizacji.
Pytania uczestników dotyczyły m.in. tego jakiego typu projekty mogą być zgłaszane i czy mogą to być
pomysły,

które

potem

będzie

realizowało

miasto.

Przykłady

takich

pomysłów

wskazała

przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardów (TPMŻ) np. przygotowanie i ustawienie tablic
przy najważniejszych obiektach zabytkowych oraz w miejscu, gdzie stały budynki o istotnym znaczeniu
dla Żyrardowa. Pomysłem jest także spisanie wspomnień pracowników dawnych zakładów lniarskich.
Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju zachęcił do składania różnych pomysłów na działania
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rewitalizacyjne – część być może będzie mogła zostać zrealizowana przez miasto bądź też zostanie
włączona w inne realizowane projekty. Niemniej jednak istotny jest udział (merytoryczny,
organizacyjny, finansowy) także partnerów zgłaszających dany projekt. W związku z pojawiającymi się
pytaniami dot. środków, jakie są przeznaczone na działania rewitalizacyjne, przedstawiciel Urzędu
Miasta tłumaczył również, w jaki inny sposób mogą być finansowane projekty rewitalizacyjne i zachęcał
do poszukiwania takich źródeł jak np. środki UE, dotacje różnych ministerstw, dotacje z
Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Istotnym głosem w dyskusji była również wypowiedź przedstawiciela sfery biznesu w Żyrardowie
i jednocześnie przedstawiciela Stowarzyszenia Przedsiębiorców, który zaznaczył, że przedsiębiorcy
mogą być partnerem w realizowanych działaniach rewitalizacyjnych. Właściciele firm nie tylko mają
określone żądania wobec miasta, chcą również współuczestniczyć w realizacji przedsięwzięć, które
będą także pozytywnie wpływały na ich biznes. Zauważa on, że miasto w niewystarczającym stopniu
wykorzystuje swój potencjał turystyczny i nie jest przygotowane na zmiany w otoczeniu, jakie zajdą w
najbliższej przyszłości – otwarcie aquaparku we Wręczy oraz planowana budowa centralnego portu
komunikacyjnego. Nie ma wystarczającej liczby miejsc noclegowych, oferta gastronomiczna jest uboga.
Jednocześnie wprowadzenie nowych funkcji na obszar rewitalizacji (w dużej mierze turystycznych
i okołoturystycznych) będzie skutkowało tworzeniem nowych miejsc pracy. Może to też powodować
powstawanie „nowych typów” zawodów jak np. rikszarze, którzy będą wozić turystów wyznaczonym
szklakiem,

zwiększenie

zapotrzebowania

na

przewodników,

konieczność

przygotowania

audioprzewodników itp.
Jednocześnie Prezes PTTK Odział Żyrardów zwrócił uwagę, że zmienia się w społeczeństwa podejście
do turystki – coraz mniej przyjeżdża zorganizowanych wycieczek, które potrzebowałyby przewodnika,
a rośnie liczba turystów indywidualnych, którzy zwiedzają miejsca na „własną rękę” z audiobookami
bądź z przygotowanymi i wydrukowanymi informacji z internetu. W związku z tym miasto powinno być
przygotowane także pod tym względem na zaspokojenie potrzeb turystów.

Pozostałe propozycje

Prezesa PTTK przekazane po spotkaniu stanowią załącznik nr 2 do raportu.
Ważne jest także odpowiednie kształtowanie polityki Żyrardowa, w tym polityki przestrzennej, która
pozwoli na przyspieszenie prowadzonych inwestycji i jednocześnie będzie zgodna z realizowaną
polityką rozwoju miasta. Ponadto władze miasta powinny w odpowiedni sposób profilować politykę w
zakresie podatków i opłat dla przedsiębiorców, tak aby preferować określone branże, które mogłyby
przyczyniać się do wzrostu gospodarczego na obszarze rewitalizacji np. usługi gastronomiczne.
Wskazano również, że tego typu spotkania, dotyczące planowanych działań rewitalizacyjnych powinny
być organizowane także przy współuczestnictwie samorządu powiatowego, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych i nowopowołanej Rady ds. przedsiębiorczości, tak aby jak najszersze grono
osób miało przestrzeń do wymiany swoich pomysłów, co będzie także umożliwiało w większym
stopniu tworzenie sieci współpracy.
Część z pomysłów i wskazań uczestników spotkania swoim charakterem w większym stopniu wpisywała
się w działania przypisane do strategii rozwoju, gdyż dotyczyła ogólnych kierunków, w jakich powinno
rozwijać się miasto, a nie tylko obszar rewitalizacji.
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Uczestnicy na koniec jeszcze raz zostali zachęceni do konsultowania i zgłaszania swoich pomysłów

bezpośrednio z pracownikami Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardów bądź też
podczas mobilnych punktów konsultacyjnych i spacerów badawczych.

5. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
Zdjęcie 1. Spotkanie otwarte dla mieszkańców
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Źródło: materiały własne, 25.06.2019
Zdjęcie 2. Spotkanie otwarte dla mieszkańców 25.06.2019

Źródło: materiały własne, 25.06.2019

Zdjęcie 3. Spotkanie otwarte dla mieszkańców 25.06.2019

Źródło: materiały własne. 25.06.2019
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6. ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR KARTY PROJKETU REWITALIZACYJNEGO
Zapraszamy do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych,
które mają szansę stać się częścią gminnego programu rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2030 roku (GPR) już wkrótce będzie
stanowić najważniejszy dokument służący zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji w
mieście. Dotychczas, na podstawie przeprowadzonych analiz, wskazany został obszar
rewitalizacji, w którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz
współwystępujących

z

nimi

problemów

w sferach:

gospodarczej,

środowiskowej,

przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Dalsze szczegółowe badania pozwoliły na
określenie przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk na tym terenie, a także na
zidentyfikowanie istniejących potencjałów.
Kolejnym krokiem działań jest zebranie pomysłów – projektów rewitalizacyjnych, służących
osiągnięciu docelowej wizji rozwoju obszaru rewitalizacji.
Podstawowe kryteria, które musi spełniać zgłaszany projekt:


będzie realizowany na obszarze rewitaliza
i rewitalizacji

dostępna

jest

w

1

(mapa obszaru zdegradowanego

wersji

elektronicznej

na

stronie

http://rewitalizacja.zyrardow.pl oraz w wersji papierowej w Wydziale Rewitalizacji
i Rozwoju UMŻ),


za jego pomocą bezpośrednio rozwiązywane będą zidentyfikowane problemy
społeczne lub jeśli jest to projekt infrastrukturalny (remont, modernizacja,
przebudowa itp.) to należy wskazać, że zostały zaplanowane także działania społeczne
powiązane z działaniami infrastrukturalnymi.

Termin przyjmowania projektów – do 4 sierpnia 2019r.
Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo). Propozycje projektów
można składać w postaci:
a) papierowej:

1

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także
projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji,
jednak tylko i wyłącznie jeśli wynika to z ich specyfiki i będą one oddziaływać na obszar lub
społeczność zamieszkałą na obszarze rewitalizacji.
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drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Żyrardowa, pl. Jana Pawła II nr 1, 96 –
300 Żyrardów, z dopiskiem „Rewitalizacja – karta projektu”,



bezpośrednio w Urzędzie Miasta Żyrardowa w godzinach pracy Urzędu w Biurze
Obsługi Mieszkańca lub w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju,



podczas trwania mobilnych punktów konsultacyjnych oraz spacerów badawczych



podczas spotkania otwartego z interesariuszami

b) w postaci elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@zyrardow.pl, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013.262 t.j.) lub też poprzez wypełnienie
formularza on-line dostępnego na stronie: https://utila.info.pl/zyrardow .
KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
1. Nazwa (tytuł) projektu
2. Lokalizacja projektu
Należy podać adres miejsca realizacji
projektu
3. Podmiot realizujący
Należy podać nazwę podmiotu, jego status
np.: przedsiębiorstwo, stowarzyszenie,
wspólnota oraz adres
4. Nazwa partnerów projektu
Jeżeli projekt planuje się zrealizować
w partnerstwie należy podać osoby/
podmioty, z którymi będzie podjęta
współpraca
5. Charakterystyka projektu
5.1. Opis stanu istniejącego
Należy

krótko

scharakteryzować

stan

obecny tj. zjawiska kryzysowe, na które
projekt

ma

oddziaływać.

Istotne, aby wykazać, jak za pomocą
projektu bezpośrednio rozwiązywane są
problemy społeczne lub jeśli jest to projekt
infrastrukturalny (remont, modernizacja,
przebudowa,
zaplanowane

itp.)

to

działania

jakie

zostały
społeczne

uzupełniające działania infrastrukturalne
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5.2. Cel jaki ma osiągnąć projekt
Należy wskazać jakie cele, w szczególności
w sferze

społecznej

będzie

realizował

projekt
5.3. Charakterystyka projektu
Należy wymienić i krótko opisać działania,
jakie

będą

podejmowane

w ramach

projektu.
5.4. Przewidywane rezultaty
Należy wymienić konkretne, mierzalne
elementy lub zjawiska, które powstaną
w wyniku realizacji projektu np. liczbę osób
niepełnosprawnych, ubogich, bezrobotnych
objętych wsparciem w ramach projektu,
powierzchnię

utworzonych

lub

obiektów,

liczbę

zrewaloryzowanych

nowych przedsiębiorstw, liczbę nowych
punktów

usługowych

na

terenach

zrewitalizowanych itp.
5.5. Proponowany

sposób

pomiaru

rezultatu
Należy wpisać, w jaki sposób zostanie
zweryfikowane czy proponowane rezultaty
zostały osiągnięte

6. Harmonogram realizacji projektu (kwartał i rok)
Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

7. Planowane finansowanie projektu (w zł)

10 | S t r o n a

Środki własne

Środki

Budżet gminy

pochodzące ze

(np.: dotacje,

źródeł krajowych

inicjatywa

publicznych

lokalna)

Fundusze
europejskie
(EFRR, EFS, FS)

Środki

Szacowana

pochodzące
z innych
źródeł

całkowita
wartość projektu

Załącznik:
- mapa z zaznaczeniem lokalizacji projektu

Osoba do kontaktu:

……………………………………………………………………………………………
Data i pieczęć firmowa

(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

podmiotu*
*jeśli dotyczy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Żyrardowa.

………………………………………….
Podpis
Informacje dodatkowe:
1.

Niniejszy formularz będzie podstawą do ujęcia projektu w ramach Gminnego Programu
Rewitalizacji miasta Żyrardowa do 2030 roku.
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2.

Ujęcie projektu w gminnym programie rewitalizacji nie jest tożsame z zapewnieniem środków
na jego realizację.

3.

Na kolejnym etapie tworzenia gminnego programu rewitalizacji zgłoszone projekty zostaną
zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu, możliwościami ich wpływu na
eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji
oraz ich wykonalnością.

4.

W przypadku konieczności dokonania uzupełnień/korekt w zgłoszonym formularzu podmiot
składający formularz zostanie poproszony o korektę/uzupełnienie i ponowne złożenie
w terminie 7 dni od dnia wysłania stosownej informacji.

5.

Po spełnieniu przesłanek wskazanych w punkcie 3 projekty zostaną wpisane na listę
planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych
dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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7. ZAŁĄCZNIK 2. PROPOZYCJE PROJEKTÓW ZGŁOSZONE PRZEZ PTTK ODZIAŁ
ŻYRARDÓW

1.

Powołanie na bazie Przedszkola Fabrycznego (Plac Jana Pawła II nr 6 - działki 4013/1, 4013/6, z
tyłu przedszkola) Europejskiego Centrum Spotkań Młodzieżowych (międzynarodowego hostelu
na ok. 50 miejsc noclegowych) przyjmującego grupy młodzieżowe z całej Europy i wchodzącego
w skład sieci warszawskich hosteli młodzieżowych — zgłaszający projekt: Oddział Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych PTSM w Żyrardowie.

2.

Restauracja, modernizacja i ocieplenie ciągu kamienic w pasie ulicy Waryńskiego nr 44, 46, 48, 50:
m.in. instalacja centralnego ogrzewania, odświeżenie elewacji frontowych, ocieplenie wnętrz i
ścian w bramach, wzmocnienie stropów, izolacja antywilgociowa piwnic, restauracja piwnic do
celów użytkowych; działki 2558, 2559, 2561, 2562 — zgłaszający projekt: Komisja Opieki nad
Zabytkami PTTK w Żyrardowie.

3.

Restauracja i modernizacja lokalu biura PTTK w Żyrardowie (lokal jest własnością PGM): instalacja
CO zgodnie z punktem 2 (jak powyżej), naprawa poręczy przy schodkach, budowa podjazdu dla
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i instalacja przycisku „SOS” przy podjeździe,
instalacja ozdobnego szyldu z wyświetlaczem LED nad drzwiami, instalacja tablicy ogłoszeniowej
przed wejściem do lokalu; przebicie i zbudowanie bezpośredniego wejścia do piwnicy z poziomu
ulicy Waryńskiego i adaptacja piwnicy do użytku publicznego; prace konserwatorskie i
antywilgociowe w piwnicy i w lokalu biura — wzmocnienie stropu między piwnicą i lokalem biura,
prace konserwatorskie w toalecie biura PTTK; wyposażenie biura PTTK w nowoczesny sprzęt
elektroniczny do celów komunikacji społecznej i edukacji kulturowej (laptopy i tablety włączone
do sieci internetowej, rzutnik, ekran, sprzęt do celów prezentacyjnych, itp.) — zgłaszający projekt
Komisja Opieki nad Zabytkami PTTK w Żyrardowie.

4.

Przywrócenie tradycji publicznej pralni i publicznej łaźni w zabytkowym centrum Żyrardowa;
z myślą o turystach, seniorach i osobach samotnych zainstalowanie w zabytkowym centrum
Żyrardowa (na terenie centrali lub w ciągu deptaka na ulicy Okrzei lub na terenie sąsiadującym
z targowiskiem miejskim) półautomatycznych i automatycznych pralni i łaźni działających
na zasadzie wrzucania żetonu; techniczne rozwiązania według najnowszych wzorów modelowych
praktykowanych w krajach cywilizowanych m.in. w Niemczech — zgłaszający projekt: Oddział
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Żyrardowie (taka automatyczna łaźnia i
pralnia mogłaby funkcjonować przy Europejskim Centrum Spotkań Młodzieżowych — punkt 1).

5.

Powołanie w budynku dworca PKP Punktu Informacji Turystycznej oraz kawiarenki turystycznej minicentrum pierwszej obsługi klienta turystycznego współpracującego z innymi pobliskimi
punktami specjalistycznymi np. z „Wieży Ciśnień”, gastronomią, itp. - zgłaszający projekt: Koło
Przewodników PTTK „Belferek” w Żyrardowie.

6.

Opracowanie audiospacerownika - audioprzewodnika turystycznego po Żyrardowie: „Szlakiem
red. Macieja Twardowskiego i red. Jerzego Koziarskiego” powiązanych z lekturą ich książek „Od
Rudy Guzowskiej do Żyrardowa” i „Powroty na łowiska wspomnień. Zapamiętane z dzieciństwa”
— zgłaszający projekt: Koło Przewodników PTTK „Belferek” w Żyrardowie.
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7.

Opracowanie audiospacerownika — audioprzewodnika turystycznego po Żyrardowie: „Szlakiem
Pawła Hulki - Laskowskiego” powiązanej z lekturą fragmentów jego książki „Mój Żyrardów” —
zgłaszający projekt: Koło Przewodników PTTK „Belferek” w Żyrardowie.

8.

Udoskonalenie i aktualizacja projektu trasy tematycznej wycieczki turystycznej po Żyrardowie:
„Turystyczno-Rekreacyjna

Impreza

na

Orientację

po

Zabytkowej

Osadzie

Fabrycznej

w Żyrardowie” (www.trino.pttk.pl) — zgłaszający projekt: Koło Przewodników PTTK „Belferek”
w Żyrardowie.
9.

Opracowanie audiospacerownika — audioprzewodnika turystycznego po XIX-wiecznej osadzie
fabrycznej. Obecne tablice po wielu latach są nieczytelne i wymagają wymiany albo likwidacji.

10.

Opracowanie audioprzewodnika turystycznego po wnętrzach i otoczeniu kościoła MB Pocieszenia
w Żyrardowie.
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