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SPACER BADAWCZY –  4.07.2019 

  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.   

Trzeci na tym etapie prac spacer badawczy odbył się 4.07.2019 r. i rozpoczynał się przy Dworcu PKP, 
następnie prowadził przez ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, Sienkiewicza, Łubieńskiego, Wysockiego 
i Bohaterów Warszawy. 

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 zostały odwiedzone.  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Plakat promujący wydarzenie 
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA 

 

 

Prowadzący spacer starał się zachęcić do wyrażenia opinii mieszkańców dołączających do spaceru, a także 

osoby napotkane podczas pokonywanej trasy spaceru.  W ten sposób uzyskano opinię 14 osób (lista 

obecności znajduje się w załączniku nr 1).  

 

3. TRASA SPACERU 

 

Trasa spaceru obejmowała okolice Mobilnego Punktu Konsultacyjnego zorganizowanego na skwerze przy 

pl. Piłsudskiego.  Spacer rozpoczął się przy wejściu do Dworca PKP. Następnie uczestnicy udali się 

w stronę ul. Bohaterów Warszawy, stamtąd skręcili w ul. Wysockiego, a następnie w lewo 

w ul. Łubieńskiego, którą uczestnicy podążali aż do skrzyżowana z ul. Sienkiewicza. Spacer odbył się 

wzdłuż ul. Sienkiewicza, następnie uczestnicy skręcili w lewo w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej  

i zakończyli spacer przy Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym.  

TYTUŁ/TEMAT 
spotkania 

Spacer badawczy 

Data spotkania 4.07.2019  g. 17.00 -18.00 

Miejsce spotkania Żyrardów, pl. Piłsudskiego, przed wejściem na Dworzec PKP  

Uczestnicy 

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

Prowadzący Michał Kazem-Bek – przedstawiciel firmy Utila 
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Rysunek 2. Trasa spaceru badawczego 

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

SPACERU BADAWCZEGO 

 

Spacer rozpoczął się przy Dworcu PKP, dlatego pierwsze postulaty dotyczyły właśnie tego miejsca. 

Przede wszystkim na Dworcu powinna zostać uruchomiona informacja turystyczna – Dworzec PKP jest 

miejscem, od którego duża część turystów rozpoczyna poznawanie miasta, dlatego punkt ten mógłby być 

bardziej reprezentatywny, a informacje o Żyrardowie i jego atrakcjach łatwiej dostępne dla 

odwiedzających. Ponadto mapa Żyrardowa znajdująca się przy Dworcu wymaga renowacji, natomiast 

zaniedbana tablica turystyczna wymaga likwidacji lub odnowienia. Zaproponowano również 

umieszczenie przewodników w formie papierowej oraz kodów QR przy kasie na dworcu. Kolejnym 

udogodnieniem, które powinno pojawić się na Dworcu jest działająca toaleta publiczna. Obecnie 

dostępność toalety publicznej jest oceniana negatywnie, jest albo brudna, albo zamknięta ze względu 

na awarię. Wszystkie wskazane pomysły mają istotne znaczenie, jeśli Żyrardów, a w szczególności obszar 

rewitalizacji chce rozwijać się pod kątem turystycznym. Są to podstawowe elementy, które powinny się 

pojawić, aby ułatwić potencjalnym turystom poruszanie się po obszarze rewitalizacji, na którym 

zlokalizowana jest zdecydowana większość atrakcji wartych zobaczenia.  
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Zdjęcie 1. „Nieczytelna” tablica informacyjna – 04.07.2019 r. 

Źródło: opracowanie własne  

Przy okazji rozmów o Dworcu pojawił się kolejny problem, a mianowicie brak możliwości postoju 

taksówek przy samym budynku Dworca. Osoby, które nie znają miasta, przyjeżdżają tu pierwszy raz, nie 

mogą od razu skorzystać z taksówki, gdyż nie mają tam one zlokalizowane swojego postoju. W związku 

z tym pojawiła się propozycja wyznaczenia miejsc postojowych przy samym Dworcu PKP dla 5-6 

taksówek.  Taksówkarze zwrócili również uwagę na problem jakim są nielegalne przewozy osób.  

Mieszkańcy okolicznych budynków zwrócili uwagę na istotne dla nich kwestie, które przyczyniłyby się 

do poprawy warunków ich życia – budynek przy ul. Wysockiego 22 wymaga podłączenia do centralnego 

ogrzewania. Natomiast podwórko wymaga remontu, obecnie po każdym większym deszczu na placu 

zalega woda i nawet wlewa się do mieszkań. Zwrócono uwagę, że na podwórkach przy ul. Wysockiego 

odpływy zostały zatkane podczas renowacji okolicznego kanału burzowego – rozwiązaniem dla tego 

problemu może być zagospodarowanie podwórza przy wykorzystaniu roślinności o dużym wskaźniku 

intercepcji.  
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Zdjęcie 2. Dyskusje na temat zagospodarowania ulicy Piotra Wysockiego i okolic – 04.07.2019 r. 

Źródło: opracowanie własne  

Podczas spaceru poruszono także temat małej architektury miejskiej. Uczestnicy spaceru zwrócili uwagę 

na brak ławek i wiat przystankowych. Osoby oczekujące na autobus nie mają gdzie usiąść, co jest dotkliwą 

uciążliwością dla osób starszych. Zwrócono też uwagę, że kierowcy autobusów miejskich nie jeżdżą zbyt 

delikatnie – szarpią w czasie jazdy, co może powodować urazy u osób starszych.  

Prowadzone były także dyskusje z młodzieżą – rozmowy były prowadzone na temat spędzania czasu 

wolnego, możliwych aktywności w Żyrardowie. Osoby, z którymi rozmawiano prowadzą aktywny tryb 

życia np. jeżdżą na rowerze, jednak nie uczestniczą w żadnych zorganizowanych formach spędzania czasu 

wolnego – albo o nich nie wiedzą, albo uczestnictwo w nich jest zbyt wymagające. Osoby młode są 

narażone na zagrożenia takie jak dostęp do narkotyków, papierosów oraz alkoholu.  
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Zdjęcie 3. Ul. Sienkiewicza – rozmowy o małej architekturze 

miejskiej – 04.07.2019 r. 

Źródło: opracowanie własne  

 

Zdjęcie 4. Na podwórku przy ul. Sienkiewicza – 04.07.2019 r. 

Źródło: opracowanie własne  

 

Zdjęcie 5. Dyskusja na temat stosowania roślin o wysokim wskaźniku intercepcji na podwórkach przy ul. Wysockiego – 

04.07.2019 r. 

Źródło: opracowanie własne 
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ZAŁĄCZNIK 1 –  LISTA OBECNOŚCI  

 


