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SPACER BADAWCZY – 12.07.2019
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.
Czwarty na tym etapie prac spacer badawczy odbył się 12.07.2019 r. i rozpoczynał się przy osiedlu
pomiędzy ul. Ossowskiego a ul. Kościelną, następnie prowadził przez ul. Polskiej Organizacji Wojskowej,
Sienkiewicza, Łubieńskiego, Wysockiego i Bohaterów Warszawy.

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 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

TYTUŁ/TEMAT
spotkania

Spacer badawczy

Data spotkania

12.07.2019 g. 17.00 -18.00

Miejsce spotkania

Żyrardów, przy osiedlu pomiędzy ul. Ossowskiego a ul. Kościelną
Interesariusze procesu - mieszkańcy Miasta Żyrardowa i inne osoby
zainteresowane procesem rewitalizacji, które odpowiedziały na otwarte
zaproszenie dotyczące wydarzenia

Uczestnicy
Prowadzący

Michał Kazem-Bek – przedstawiciel firmy Utila

Prowadzący spacer starał się zachęcić do wyrażenia opinii mieszkańców dołączających do spaceru. W ten
sposób uzyskano pomysły 8 osób (lista obecności znajduje się w załączniku nr 1 (dzieci nie podpisały się
na liście obecności). Dodatkowo 5 osób napotkanych podczas pokonywanej trasy spaceru zdecydowało
się podzielić swoją opinią na temat pomysłów na zmiany w najbliższej okolicy.

3. TRASA SPACERU
Trasa spaceru obejmowała okolice Mobilnego Punktu Konsultacyjnego zorganizowanego przy osiedlu
pomiędzy ul. Ossowskiego a ul. Kościelną. Spacer rozpoczął się przed namiotem, w którym mieścił się
Mobilny Punkt Konsultacyjny. Następnie uczestnicy udali się w stronę ul. Kościuszki, stamtąd skręcili
w ul. Kościelną, a następnie w prawo w ul. Limanowskiego i zakończyli spacer przy Mobilnym Punkcie
Konsultacyjnym.
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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
Podczas spaceru badawczego uczestnicy dyskutowali na tematy związane z bezpieczeństwem
publicznym, stanem technicznym infrastruktury miejskiej oraz budynków zlokalizowanych przy trasie
przejścia, a także możliwymi sposobami zagospodarowania wolnych – często zaniedbanych przestrzeni
jak i na tematy środowiskowe czy związane z terenami zielonymi w mieście.
Uczestnicy spaceru zwracali uwagę, że w części odwiedzanego obszaru przestrzenie publiczne są mocno
zdegradowane, brakuje miejsc odpoczynku dla osób starszych – np. zwykłych ławek przy ulicach bądź
niedaleko miejsc zamieszkania. Tereny zabaw dla dzieci są także mocno zdegradowane – występują stare
bujawki, piaskownica jest zniszczona i nie nadaje się do użytku. Małymi nakładami można doprowadzić do
ponownej używalności tych miejsc. Zwracano także uwagę, że dostęp do miejsc zabaw dla dzieci jest
ograniczony ze względu na fakt, że przestrzenie te są zanieczyszczane przez psy, co więcej nieliczne
zachowane ławki służą jako miejsca do spożywania napojów wyskokowych przez część okolicznych
mieszkańców – potrzebna jest zmiana mentalności mieszkańców Żyrardowa, zarówno w zakresie
sprzątania po swoich pupilach jak i ograniczania spożywania alkoholu, szczególnie w miejscach
publicznych – co jest obecnie nagminne. Konieczne jest prowadzenie akcji edukacyjnych w tym zakresie.
Podczas spaceru zwracano też uwagę na niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę dla pieszych – mimo
widocznych zmian i prowadzonych przez miasto inwestycji nadal w niektórych miejscach brakuje
chodników, lub istniejąca infrastruktura jest mocno zaniedbana powodując zagrożenia dla okolicznych
mieszkańców – szczególnie osób starszych i dzieci. Podawano przykłady różnych incydentów związanych
z nierównymi chodnikami, podkreślano też, że dopóki coś się nie wydarzy to dany temat nie jest
podejmowany przez odpowiednie służby – dopiero nagłośnienie niektórych wypadków powoduje szybkie
interwencje instytucji podległych magistratowi. Prowadzono także dyskusje na temat sposobu
prowadzenia inwestycji – zwracano uwagę, że niekiedy przy remoncie dróg podnoszony był poziom
terenu przez co działające od lat systemy wentylacji zabytkowych budynków przestawały prawidłowo
funkcjonować – czego przyczyną jest zawilgocenie i zagrzybienie niektórych budynków (przykładem
może być budynek przy B. Limanowskiego 7 – niedawno odnawiany, na ścianach których już widać
przekwity wnikające z zawilgocenia ścian). Sytuację tą potęguje zamurowywanie lub zatykanie systemów
wentylacji w niektórych budynkach – co jest formą walki z miejskim ptactwem. Konieczne jest
opracowanie miejskich standardów prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych i inwestycji w tkankę
mieszkaniową uwzględniających standardy i praktyki budownictwa z czasów powstawiania osady
fabrycznej w Żyrardowie.
Kolejnym tematem poruszanym podczas spaceru był system roślinności w mieście. Zwracano uwagę na
pozytywy istnienia nieużytków ekologicznych i dzikich łąk, jednak były też osoby, którym taki stan
zachowania trawników miejskich nie odpowiada. Sugerowano jednak, aby w mieście tworzyć tereny
łąkowe, nie koszone zbyt często – co ma mocno pozytywny wpływ dla miejskiego środowiska
przyrodniczego. Dyskutowano także na temat nasadzeń drzew i zachowania pięknych alei ze starym,
przepięknym drzewostanem. Wskazywano, że priorytetem dla władz miasta powinno być utrzymanie
zabytkowych szpalerów drzew przydrożnych tworzących przepiękne ciągi widokowe – takich jak przy
ul. Limanowskiego oraz ul. Kościuszki. Wskazywano, że dla zachowania tych ciągów konieczne jest
dosadzanie drzew tego samego rodzaju – błędem jest dosadzanie drzew typu ozdobnego (pochodzenia
klonowatego) z kulistą koroną, które w żaden sposób nie nawiązują do krajobrazu ul. Limanowskiego
i istniejącej tam alei drzew. Praktyki te są dla mieszkańców tym bardziej niezrozumiałe, że ich inicjatywy
dotyczące dosadzania drzew były wstrzymywane przez ponad rok ze względu na zabytkowych charakter
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okolicy – wskazywano konkretnie jakiego rodzaju drzewa są możliwe do sadzenia i na jakich warunkach,
a praktyki służ miejskich są z tym sprzeczne.
Zwracano także uwagę na znikające – charakterystyczne dla tej okolicy drewniane, dwupiętrowe komórki
lokatorskie. Istnieją czeszę praktyki niszczenia tego typu obiektów, podpalania. W zamian władze miejskie
wydają zgodę na stawianie blaszanych garaży, które szpecą okolicę – brakuje zrozumienia wśród tego typu
działań wśród mieszkańców.
Kolejne głosy dotyczyły złego stanu technicznego niektórych budynków mieszkalnych oraz budynków
gospodarczych. Elewacja budynku znajdującego się na rogu ul. Ossowskiego oraz Kościuszki znajduje się
w krytycznym stanie. Doszło do kilku incydentów związanych z odpadaniem gzymsów, które następnie
rozbijały się na chodniku – szczęściem jest, że nie doszło do katastrofy. Brakuje jednak porozumienia ze
służbami miejskimi w zakresie sposobu przeprowadzenia remontu tej kamienicy.
Ostatni z tematów dotyczył ulicy Generała Leopolda Cehaka. Jest to szeroka ulica, z zachowanym
zabytkowym brukiem oraz pasem zieleni rozdzielającym pasy drogowe. Zarówno układ ulicy jak
i zachowany bruk nawiązują do zabytkowego charakteru osady fabrycznej. Cały teren jest jednak mocno
zaniedbany – wymagane są działania inwestycyjne, które przywrócą ten obszar mieszkańcom. Dla tego
obszaru powinien też zostać stworzony odpowiedni program uwzględniający potrzeby mieszkańców oraz
związany z rozwojem Żyrardowa na mapie turystycznej regionu.

Zdjęcie 1. Odpadające elementy gzymsu w budynku przy ul. M. Ossowskiego

Źródło: opracowanie własne , wykonano 12.07.2019
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Zdjęcie 2. Spacer badawczy w dniu 12.07

Źródło: opracowanie własne , wykonano 12.07.2019

Zdjęcie 3. Wnętrze budynku gospodarczego

Źródło: opracowanie własne opracowanie własne ,
wykonano 12.07.2019

Zdjęcie 4. Spacer badawczy w dniu 12.07, przejście ul. B.
Limanowskiego

Źródło: opracowanie własne opracowanie własne ,
wykonano 12.07.2019
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Zdjęcie 5. Zanieczyszczenie przestrzeni na obszarze rewitalizacji
Źródło: opracowanie własne, opracowanie własne , wykonano 12.07.2019
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ZAŁĄCZNIK 1 – LISTA OBECNOŚCI
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