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SPACER BADAWCZY –  29.06.2019 

  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. Na obecnym etapie projektu ich celem jest zachęcenie 

mieszkańców do wskazywania możliwych rozwiązań zgłoszonych wcześniej problemów.  

Na etapie zbierania kart projektów rewitalizacyjnych, czyli pomysłów na możliwe działania na obszarze 
rewitalizacji zaplanowano realizację siedmiu spacerów badawczych, z których każdy obejmował inny 
teren.   

Drugi na tym etapie prac spacer badawczy odbył się 29.06.2019 r. i prowadził przez ul. Żabią, 
Wyspiańskiego, Chopina oraz Ciasną. 

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 Rewitalizujemy 

Żyrardów. Posty te zostały udostępnione 

również przez lokalne media. Dodatkowo 

ważnym elementem promocji spacerów były 

plakaty. Zostały one  rozwieszone na trasie 

spaceru.  

Wykonawca starał się również zachęcić do 

udziału w spacerach osoby, które zamieszkują 

dany obszar a także zarządców i właścicieli 

budynków i terenu, który został odwiedzony.  
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA 

 

 

Prowadzący spacer starał się zachęcić do wyrażenia opinii mieszkańców poszczególnych kamienic 

zaczepiając osoby znajdujących na podwórkach oraz na ulicach. W ten sposób uzyskano opinię 12 osób .  

 

3. TRASA SPACERU 

 

Trasa spaceru obejmowała okolice odbywającego się na skrzyżowaniu ulic Żabiej i Wyspiańskiego 

mobilnego punktu konsultacyjnego (będącego jednocześnie punktem startowym  spaceru). Następnie  

nastąpiło przejście przez ul. Żabią i powrót do ul. Wyspiańskiego, skręt w lewo i przejście do ul. Chopina, 

wzdłuż której idąc nastąpił skręt w lewo w ul. Ciasną gdzie przy skrzyżowaniu z ul. Mostową zakończono 

spacer.   

 

 

TYTUŁ/TEMAT 
spotkania 

Spacer badawczy 

Data spotkania 29.06.2019  g. 11.00 -12.00 

Miejsce spotkania Żyrardów, róg ulic Żabiej i Wyspiańskiego 

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

Prowadzący 
Beata Paczek – przedstawiciel firmy Utila 
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Rysunek 1. Trasa spaceru podwórkowego 

Źródło: opracowanie własne  
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4. POMYSŁY NA PROJEKTY REWITALIZACYJNE ZGŁASZANE PODCZAS 

SPACERU BADAWCZEGO 

 

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

przestrzeni.  

Najważniejszy postulat dotyczył remontu kamienic i zagospodarowywania terenów z nimi 

sąsiadujących m.in. przy ul. Chopina; zwłaszcza podwórek. Jako działania priorytetowe zaproponowano 

remont dachów, komórek, klatek schodowych i likwidację pozostałości po szambie.  

 

Zdjęcie 1. Kamienica przy ul. Chopina 17  

Źródło: opracowanie własne, wykonano 29.06.2019 
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Zdjęcie 2. Klatka schodowa przy ul. Chopina 17 

Źródło: opracowanie własne, wykonano 29.06.2019 



 

 

 

 

7 

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

 

Zdjęcie 3. Podwórko przy ul. Chopina 17 

Źródło: opracowanie własne, wykonano 29.06.2019 

 

Zdjęcie 4. Kosze śmietnikowe przy ul. Ciasnej 

Źródło: opracowanie własne, wykonano 29.06.2019 
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Mieszkańcy wskazywali, że w okolicy nie ma placu zabaw dla dzieci i proponowali jego utworzenie 

w okolicach ul. Mostowej, ul. Ciasnej bądź ul. Chopina.  

 

Zdjęcie 5. Podwórko na terenie którego obecnie bawią się dzieci przy ul. Żabiej 

Źródło: opracowanie własne, wykonano 29.06.2019 

Dodatkowo uczestnicy spaceru zwrócili uwagę na niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych przy 

ul. Żabiej i zasugerowali stworzenie tam parkingu. Mieszkańcy ul. Żabiej wskazywali na konieczność 

utwardzenie nawierzchni ulicy np. poprzez położenie asfaltu.  

Istotny jest także wg. nich remont nawierzchni ciągów pieszych na obszarze rewitalizacji, gdyż niektóre 

ze względu na ich zużycie (nierówność/niekompletność nawierzchni) stwarzają zagrożenie dla 

bezpiecznego poruszania się pieszych  

Mieszkańcy zgłaszają również postulat ogrodzenia terenów przynależnych do budynków i założenia 

domofonów na furtkach. 
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Zdjęcie 6. Nieogrodzone podwórko przy ul. Ciasnej 

Źródło: opracowanie własne, wykonano 29.06.2019 

 


