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MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY – 12 -13.07.2019
Jednym z zadań w ramach projektu dotyczącego realizacji programu partycypacji społecznej
i działań aktywizacyjnych z elementami edukacyjnymi jest organizacja mobilnych punktów
konsultacyjnych na każdym etapie działań projektu. W dniach 12 -13.07 odbyło się szóste
wydarzenie tego typu. W piątek, 12 lipca, mobilny punkt konsultacyjny w formie pawilonu
został postawiony na podwórku przy ul. Ossowskiego 27, zaś w sobotę 13 lipca był zlokalizowany na rogu
ul. Limanowskiego i ul. Ossowskiego.
Zorganizowane wydarzenie było jedną z możliwości zgłoszenia swoich pomysłów na działania, które
mogą zostać zrealizowane na obszarze rewitalizacji.
Dodatkową korzyścią z umieszczenia mobilnego punktu konsultacyjnego w powszechnie odwiedzanym
miejscu, było przekazanie odwiedzającym podstawowych informacji na temat rewitalizacji, a także
zachęcenie ich do zaangażowania się w dalsze działania w ramach projektu.

1. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH
Organizatorzy punktu konsultacyjnego
starali się dotrzeć z informacją
o wydarzeniu do jak najszerszego grona
odbiorców i zachęcić ich do przybycia
na spotkanie. 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. Ponadto w okolicy została
rozwieszone
plakaty
informujące
o organizowanym wydarzeniu.

Rysunek 1. Plakat promujący wydarzenie
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA
TYTUŁ/TEMAT
spotkania

Mobilny punkt konsultacyjny

Data spotkania

12 lipca g. 14.00 -18.00, 13 lipca g. 10.00 – 14.00

Miejsce spotkania

Żyrardów, ul. Ossowskiego 27, róg ul. Limanowskiego i ul. Ossowskiego
Interesariusze procesu - mieszkańcy Miasta Żyrardowa i inne osoby
zainteresowane procesem rewitalizacji, które odpowiedziały na otwarte
zaproszenie dotyczące punktu konsultacyjnego

Uczestnicy

W piątek w godzinach 14-18.00 na podwórku przy ul. Ossowskiego 27 oraz w sobotę w godzinach 10.00 14.00 na rogu ul. Limanowskiego i ul. Ossowskiego przygotowany został mobilny punkt konsultacyjny
w formie pawilonu, w którym na pytania mieszkańców odpowiadali autorzy pogłębionych diagnoz
dotyczących obszaru rewitalizacji – przedstawiciele firmy Utila oraz przedstawiciele Urzędu Miasta.
Proponowane godziny otwarcia mobilnego punktu konsultacyjnego miały na celu możliwość zebrania
pomysłów na projekty rewitalizacyjne zarówno od osób, które pracują w godzinach przedpołudniowych,
jak i od mieszkańców, którzy dostępni są w godzinach porannych. Oprócz mobilnego punktu
konsultacyjnego w piątek o godzinie 17 odbył się spacer badawczy, który swój start i koniec miał
na podwórku przy ulicy Ossowskiego 27. Miejsce ekspozycji pawilonu było ogólnodostępne, bez
ograniczeń dla osób z niepełnosprawnościami.
Największa liczba osób odwiedziła mobilny punkt konsultacyjny w piątek pomiędzy godziną 15.00 a 17.00
oraz w sobotę między godziną 11.00 a 13.30. Łącznie mobilny punkt konsultacyjny odwiedziło ok. 50
osób, z czego około 10 osób stanowiły dzieci. Drugą grupą, która najchętniej i najliczniej przekazywała
swoje uwagi i opinie, były osoby w wieku powyżej 50 lat.
Zapewnione zostały różnego rodzaju materiały, które miały zachęcić osoby przechodzące w okolicach
wskazanych miejsc do podejścia do mobilnego punktu konsultacyjnego. Przygotowano balony z logo
„Rewitalizujemy Żyrardów” oraz baner przedstawiający obszar rewitalizacji. Elementami przyciągającymi
uwagę były również wystawione przed namiotem infografiki i postery zawierające podstawowe
informacje na temat pogłębionej charakterystyki obszaru rewitalizacji.
Odwiedzających mobilny punkt konsultacyjny mieszkańców zachęcano do wskazywania pomysłów
dotyczących możliwych zmian na obszarze rewitalizacji. Mieli oni możliwość wypełnienia przygotowanej
karty projektu rewitalizacyjnego (Załącznik nr 1). Nikt nie zdecydował się na ich wypełnienie na miejscu,
a wszystkie opinie i sugestie zostały przekazane ustnie konsultantom i przedstawicielom Urzędu Miasta
znajdującym się w punkcie. Należy jednak zauważyć, że część odwiedzających zabrała karty projektu
do domu pytając o możliwości ich złożenia w Urzędzie Miasta czy przez Internet. Osobom odwiedzającym
punkt konsultacyjny przedstawiano poszczególne etapy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.
Mieszkańcy dopytywali o zakres czasowy wdrażania dokumentu oraz o zakładany sposób finansowania
projektów.
W dalszej części dokumentu zostaną przedstawione propozycje zmian dla obszaru rewitalizacji zgłaszane
przez osoby odwiedzające mobilny punkt konsultacyjny.
1) Aspekty społeczne
Jednym z najczęściej zgłaszanych problemów jest problem alkoholizmu. Mieszkańcom przeszkadza, to że
osoby pod wpływem alkoholu demolują budynki i załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na klatkach
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schodowych. Rozwiązaniem mogłoby być ograniczenie liczby sklepów monopolowych lub wprowadzenie
godziny, po której nie wolno byłoby sprzedawać alkohol.
Podczas rozmów, odwiedzający zwrócili uwagę na zbyt małą liczbę patroli policji wieczorem, przez co
mieszkańcy nie czują się bezpiecznie na ulicach po zmroku. W celu zwiększenia bezpieczeństwa
odwiedzający zaproponowali zainstalowanie monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
Wiele osób uważa, że w mieście powinno się organizować więcej atrakcji dla mieszkańców takich jak:
festyny czy pikniki. Oprócz tego należy ustawić więcej tablic bądź słupów ogłoszeniowych jak również
stworzyć kalendarz wydarzeń, gdzie zainteresowani mogliby w łatwy sposób znaleźć informacje
o nadchodzących wydarzeniach. Oprócz tego chcieliby, aby w mieście pojawiło się więcej plakatów
informujących o nadchodzących wydarzeniach.
Najstarsi uczestnicy mobilnego punktu konsultacyjnego chcieliby, aby w Żyrardowie organizowane były
spotkania dla seniorów, a także zajęcia ruchowe, podczas których osoby starsze mogłyby w aktywny
sposób spędzać czas.
Jako że miasto ma duże możliwości turystyczne, mieszkańcy chcieliby, aby było organizowane wycieczki
z przewodnikiem po zabytkowych budynkach, które znajdują się na terenie Żyrardowa. Oprócz aktywnie
spędzonego czasu mieszkańcy mieliby okazję dowiedzieć się ciekawostek o swoim rodzinnym mieście.
Aby zachęcić młodych ludzi do zamieszkania w Żyrardowie zaproponowano stworzenie programu
„Mieszkanie dla młodych” który miałby ułatwić młodym ludziom kupno własnego mieszkania.
2) Aspekty przestrzenno-funkcjonalne
Odwiedzającym nie podobają się niezagospodarowane podwórka na osiedlach np. na osiedlu przy ul.
Ossowskiego 27. Chcieliby, aby zamiast zarośniętego placu powstał plac zabaw dla dzieci, ławki, altana
na grilla, gdzie mieszkańcy mogliby integrować się z sąsiadami. Oprócz tego, uważają, że powinno się
zlikwidować zakazy gry w piłkę na podwórkach i pozwolić dzieciom na aktywne spędzanie czasu blisko
domu. Ponadto według odwiedzających, na osiedlach powinno być więcej trzepaków, bo obecnie jest ich
za mało.
Uczestnicy skarżyli się na to, że miasto jest zaśmiecone, a po ulicach porozrzucane są plastiki i szkło.
Uważają, że należy zwiększyć liczbę śmietników na ulicach, a także zorganizować warsztaty edukacyjne
dotyczące segregacji śmieci i recyklingu. Oprócz tego mieszkańcy zgłaszali problem wysokich opłat
za wywóz śmieci. Osoby wypowiadające się są niezadowolone z firmy, która zajmuje się odbiorem śmieci.
Uważają, że firma nie przestrzega zasad segregacji odpadów i wszystkie odpady wrzuca do tej samej
śmieciarki.
Jednym z pomysłów, jaki został przedstawiony podczas trwania mobilnego punktu konsultacyjnego jest
stworzenie większej liczby miejsc do spędzania wolnego czasu np. place, skwery, a także renowacja miejsc
już istniejących np. parku Ditricha czy park przy ul. Limanowskiego, które są zaniedbane, ponieważ brakuje
środków na ich pielęgnację. Podczas trwania punktu odwiedzający zwrócili uwagę na problem
niezagospodarowanej zieleni, którą powinno się pielęgnować poprzez częstsze koszenie i nawożenie.
W związku z tym, że wiele osób porusza się po mieście rowerami, mieszkańcy chcieliby, aby w Żyrardowie
ustawionych zostało więcej stojaków dla rowerów, a także, aby powstały nowe ścieżki rowerowe, po
których mogliby w bezpieczny sposób się przemieszczać. Ponadto zgłoszono pomysł rozszerzenia strefy
wypożyczalni rowerów miejskich, aby osoby, których nie stać na zakup roweru mogły za niewielkie
pieniądze korzystać z nich.
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Oprócz tego mieszkańcy skarżyli się, że w mieście brakuje terenów do spędzania wolnego czasu.
Należałoby stworzyć miejsca rekreacyjne, a także infrastrukturę dla dzieci, gdzie mogłyby się bawić np.
place zabaw.
Ciekawym pomysłem, jaki został zgłoszony był pomysł zagospodarowania terenu przy ul. Rodzinnej 3,
który mógłby zostać wykorzystany przy tworzeniu nowej inwestycji np. odkrytego basenu, który według
odwiedzającej potrzebny jest w Żyrardowie.
Jedna z mieszkanek zgłosiła pomysł, aby na przystanku autobusowym przy ul. Ossowskiego postawić
wiaty, które będą chronić osoby czekają na autobus przed śniegiem, deszczem i wiatrem.
3) Aspekty techniczne
Jednym z tematów rozmów z odwiedzającymi była potrzeba zwiększenia liczby miejsc parkingowych
ponieważ mieszkańcy nie mają gdzie zostawić swoich samochodów.
Według mieszkańców należy zainstalować nowe oświetlenie i sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulicy
Limanowskiego i ulicy Ossowskiego w celu ograniczenia wypadków do jakich dochodzi w tym miejscu.
Oprócz tego nowe latarnie powinny pojawić się na ulicy Kościuszki, gdzie po zmroku jest ciemno, co
utrudnia pieszym przemieszczanie się i jednocześnie negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa.
Oprócz tego mieszkańcy chcieliby, aby na osiedlu przy ulicy Ossowskiego 27 powstały progi zwalniające,
co zwiększyłoby bezpieczeństwo dzieci, które bawią się na podwórku.
Część osób skarżyła się na brak lub zły stan chodników, co utrudnia komunikacje osobom poruszającym
się pieszo. Ponadto według mieszkańców drogi w mieście wymagają renowacji zwłaszcza ta przy ul.
Cehaka przy Szkole Podstawowej nr 5.
Należy także zwrócić uwagę na problem z odpływem wody przy ulicy Limanowskiego, zwłaszcza
po obfitych deszczach, po których woda zamiast spływać do studzienek stoi w zagłębieniach.
Istotnym problemem, na który należy zwrócić uwagę są zdemolowane budynki, które szpecą krajobraz
miasta zamiast go upiększać. Należałoby utworzyć program, który zajmowałby się zbieraniem środków
na remont budynków, gdzie jest on niezbędny. W pierwszej kolejności należałoby wyremontować
te budynki, których zły stan techniczny zagraża życiu mieszkańców i przechodniów.
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjęcie 1. Mobilny Punkt Konsultacyjny przy ul. Ossowskiego 28, 12.07.2019
Źródło: opracowanie własne

Zdjęcie 2. Mobilny Punkt Konsultacyjny przy ul. Ossowskiego 28, 12.07.2019
Źródło: opracowanie własne

6|S t r o n a

Zdjęcie 3. Mobilny Punkt Konsultacyjny na rogu ul. Limanowskiego i ul. Ossowskiego, 13.07.2019
Źródło: opracowanie własne

Zdjęcie 4. Mobilny Punkt Konsultacyjny na rogu ul. Limanowskiego i ul. Ossowskiego, 13.07.2019
Źródło: opracowanie własne
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4. 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 rewitalizacji 1 (mapa obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji dostępna jest w 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:
•
•
•
•

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

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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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, itp.) to
jakie zostały zaplanowane działania
społeczne
uzupełniające działania
infrastrukturalne
5.2. Cel jaki ma osiągnąć
projekt
Należy
wskazać
jakie
cele,
w szczególności w sferze społecznej
będzie realizował projekt
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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 zrewaloryzowanych
obiektów,
liczbę
nowych
przedsiębiorstw,
liczbę
nowych
punktów usługowych na terenach
zrewitalizowanych itp.
5.5.
Proponowany
pomiaru rezultatu

sposób

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)

Środki
własne

Środki
Budżet gminy
pochodzące ze
(np.:
źródeł
dotacje,
krajowych
inicjatywa
publicznych
lokalna)

Fundusze
europejskie
(EFRR, EFS,
FS)

Środki
pochodzące
z innych
źródeł

Szacowana
całkowita
wartość
projektu
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Załącznik:
- mapa z zaznaczeniem lokalizacji projektu

Osoba do kontaktu:

……………………………………………………………………………………………
Data i pieczęć firmowa
podmiotu*

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

*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.
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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