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1. MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY –  30 - 31.07.2019 

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. Punkt konsultacyjny w formie pawilonu 

został rozstawiony we wtorek (30.07.2019 r.) na skwerze przy ul. Żeromskiego od godziny 

14.00 do 18.00, a w środę (31.07.2019 r.) przed MOPS przy ul. Armii Krajowej 3  od godziny 14.00 

do 18.00. 

Zorganizowane wydarzenie było jedną z form konsultacji społecznych zachęcających do zgłaszania kart 

projektów rewitalizacyjnych. Ponadto odwiedzający mobilny punkt konsultacyjny mogli zapoznać się 

z  dotychczas wypracowanym materiałem diagnostycznym i wyrazić opinię na jego temat. 

Na punkcie konsultacyjnym we wtorek (30.07.2019 r.) na pytania mieszkańców odpowiadał również 

Prezydent Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 

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.  
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2. 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.  W tym celu 

przeprowadzono wielokanałową akcję 

informacyjną.  

W okolicy mobilnego punktu zostały 

rozwieszone  plakaty w  formacie A3.  

Kolejnym kanałem, który umożliwił 

dotarcie do szerokiego grona odbiorców, 

była publikacja harmonogramu wydarzeń 

lipcowych mobilnych punktów 

konsultacyjnych w lokalnej gazecie. W  ten 

sposób starano się dotrzeć do osób 

korzystających z tradycyjnych form 

przekazu.   

Dotarcie do interesariuszy było również 

możliwe poprzez portal społecznościowy 

Facebook, gdzie również został 

zamieszczony harmonogram wydarzeń 

na najbliższy miesiąc. 

 

 

  
Rysunek 1. Plakat promujący wydarzenie 

Źródło: opracowanie własne  
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3. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA 

 

TYTUŁ/TEMAT 
spotkania 

Mobilny punkt konsultacyjny 

Data spotkania Wtorek: 30.07.2019 r. od godziny 14.00 do 18.00  

Środa: 31.07.2019 r. od godziny 14.00 do 18.00 

Miejsce spotkania Wtorek: Żyrardów, skwer przy ul. Żeromskiego 

Środa: Żyrardów, przed MOPS, ul. Armii Krajowej 3 

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

 

We wtorek w godzinach 14:00 -18.00 na skwerze przy ulicy Żeromskiego oraz w środę w godzinach 14.00 

- 18.00 przed MOPS, przy ulicy Armii Krajowej 3 został przygotowany mobilny punkt konsultacyjny 

w formie pawilonu, w którym na pytania mieszkańców odpowiadali autorzy diagnozy – przedstawiciele 

firmy Utila oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Żyrardowa. We wtorek na punkcie konsultacyjnym 

pojawił się Prezydent Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof Chrzanowski, który również odpowiadał 

na pytania mieszkańców. Osoby odwiedzające były również zachęcane do zgłaszania swoich pomysłów 

dotyczących przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzez karty rewitalizacyjne. Wzór karty projektu 

rewitalizacyjnego znajduje się w załączniku nr 1. 

 

Zdjęcie 1. Mobilny punkt konsultacyjny z udziałem Prezydenta Miasta Żyrardowa na skwerze przy ul. Żeromskiego - 30.07.2019 r. 

Źródła: Zdjęcia własne  

Największa liczba osób odwiedziła mobilny punkt konsultacyjny we wtorek między 16:00-17:30, 

a w środę w godzinach 14:30-16:00. Ogółem mobilny punkt konsultacyjny odwiedziło w środę i czwartek 

ok. 50 osób. 

 



 

5 | S t r o n a  

 

Miejsce ekspozycji pawilonu było ogólnodostępne, bez ograniczeń dla osób z niepełnosprawnościami. 

Zaaranżowana została strefa relaksu, na leżaku można było zapoznać się z przygotowanymi dokumentami 

i porozmawiać na temat rozwoju obszaru rewitalizacji.  

Zapewnione zostały różnego rodzaju materiały, które miały zachęcić osoby przechodzące w okolicy 

miejsc, w których rozstawione były punkty konsultacyjne do zatrzymania się i chwili rozmowy. 

Na okolicznych ulicach porozwieszane były plakaty informujące o lokalizacji mobilnego punktu. 

Przygotowano postery i infografiki z logo rewitalizujemy Żyrardów, na których zamieszczono 

podstawowe informacje na temat rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem miasta Żyrardów, a także 

wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych diagnoz. 

Wśród innych materiałów dostępnych na stoisku, do dyspozycji osób zainteresowanych, były również 

materiały pokazujące przeprowadzone prace w zakresie pogłębionych diagnoz. Dodatkowo w punkcie 

konsultacyjnym umieszczony został baner, przedstawiający obszar rewitalizacji. Dzięki temu 

odwiedzający mobilny punkt konsultacyjny mogli dokładnie zobaczyć, które ulice czy budynki wchodzą 

w skład obszaru rewitalizacji. Dla odwiedzających punkt konsultacyjny dostępne były również zakładki 

do książek z logiem Rewitalizujemy Żyrardów. 

Na miejscu przez cały czas obecny był  również animator, inicjujący zabawy z dziećmi. Najmłodsi mieli 

okazję namalować pocztówkę wymarzonego Żyrardowa, czy ułożyć z klocków charakterystyczne dla 

Żyrardowa budowle. 

Mobilny punkt konsultacyjny był również miejscem startowym i końcowym spaceru badawczego, który 

odbył się we wtorek  30.07.2019 r.  w godzinach 17.00-18.00.  Podczas spaceru uczestniczy mieli okazję 

do zaproponowania zmian na obszarze rewitalizacji. 

 

Zdjęcie 2. Mobilny punkt konsultacyjny przed MOPS na ul. Armii Krajowej 3- 31.07.2019 r. 

Źródło: Zdjęcia własne  

Odwiedzających mobilny punkt konsultacyjny mieszkańców zachęcano do wyrażania opinii na temat 

dotychczas zdiagnozowanych problemów i do proponowania sposobów ich rozwiązania. Mieszkańcy mieli 
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możliwość wypełnienia przygotowanej karty projektu rewitalizacyjnego, w której mogli zgłosić swój 

własny projekt rewitalizacyjny mający szansę stać się częścią Gminnego Programu Rewitalizacji.  

Zainteresowanym osobom odwiedzającym punkt konsultacyjny przedstawiano poszczególne etapy prac 

nad tym dokumentem. Mieszkańcy dopytywali o to jakiego typu projekty mogą być realizowane, kto może 

je zgłaszać, kto będzie i w jaki sposób je oceniał i czy określona jest pula środków przeznaczonych na ich 

wdrażanie.  

Prezydent Miasta Żyrardowa wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta odpowiadali także na pytania 

dotyczące miejskich inwestycji, pozyskanych funduszy czy kierunków rozwoju miasta. Część 

mieszkańców słyszała o rewitalizacji w Żyrardowie, wiązała z tym pojęciem inwestycje realizowane 

w centrum miasta i dopytywała o planowane remonty kamienic i podwórek. Dla niektórych 

odwiedzających słowo rewitalizacja wiąże się tylko z remontami i modernizacjami, dlatego też 

podkreślany podczas punktu konsultacyjnego był aspekt społeczny tego procesu.  

W wtorek i środę zgłaszane były również inne postulaty związane z bieżącymi problemami zauważanymi 

przez mieszkańców (postulaty podkreślone to te, które były zgłaszane kilkukrotnie).  

Postulaty zgłoszone we wtorek: 

 

1) w sferze społecznej:  

• Mieszkańcy zwracają uwagę na utrudniony kontakt z władzami miasta. 
• Rowerzyści poruszają się zbyt szybko ciągami pieszo-rowerowymi  
• Właściciele psów nie sprzątają po swoich czworonogach.  
• Park Dittricha jest często uczęszczany przez ludzi wulgarnych i spożywających alkohol, co bardzo 

negatywnie wpływa na wizerunek tego miejsca. 

• Brak interwencji policji w sprawie dużych grup spożywających alkohol. Mieszkańcy przez to nie 
czują się bezpiecznie.  

• Wykonawcy na koncertach organizowanych w mieście Żyrardów mogliby być dobierani tak, aby 
piosenki były bardziej energiczne np. Sławomir.  

2) w sferze gospodarczej:  

• Budowanie więcej biur i loftów w celu utworzenia większej ilości powierzchni biurowej w mieście 
i tworzenia miejsc pracy.  

• Propozycja stworzenia muzeum sportu na torze kolarskim.  
• Miejsce, gdzie byłoby można napić się alkoholu na świeżym powietrzu i nie groziłby za to mandat.  
• Utworzenie funduszu dofinansowującego tworzenie nowych przedszkoli.  

  
3) w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej:  

• Mieszkańcy postulują o zmianę lokalizacji przystanku przy Psiej Łące. Woleliby żeby przystanek 
stał w poprzedniej lokalizacji, czyli znacznie bliżej osiedli mieszkalnych.  

• Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego.  
• Ustawienie dużej wiaty rowerowej przy Starym Parku. 
• Seniorzy potrzebują miejsc gdzie mogliby poćwiczyć np. siłowni plenerowych.  
• Wiele chodników i ścieżek rowerowych na obszarze rewitalizacji wymaga remontu.  
• Ulica Żeromskiego nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy 

zwracają uwagę, że ulica była niedawno remontowana.  
• Utworzenie siłowni plenerowych i placu zabaw w Parku Dittricha lub w jego najbliższej okolicy.  
• Stworzenie boiska do piłki nożnej w okolicy Parku Dittricha.  
• Na niedawno wyremontowanej ulicy Nowy Świat jest bardzo mało zieleni. Mieszkańcy twierdzą, 

że warto byłoby stworzyć tam klomby takie jak na ulicy Okrzei.  
• Zatrudnienie etatowego ogrodnika, który zadbałby o Park Dittricha. 
• Wymiana okien w budynku przy ulicy Chopina 2.  
• Utworzenie budek lęgowych dla ptaków.  
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• Miejsce do jeżdżenia wyczynowo na rowerze.  
• Renowacja skatepark’u obok hotelu Aqua, lub stworzenie nowego w innej lokalizacji.  
• Tworzenie więcej terenów zieleni urządzonej.  
• Stworzenie parku linowego i ogrodu botanicznego na terenie miasta.  

  
Postulaty zgłoszone w środę: 
 
1) w sferze społecznej:  

• Konieczność utworzenia ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami, świetlic 

socjoterapeutycznych i środowiskowych. 

• Zmniejszenie hałasu na ul. Armii Krajowej. 
• Wymuszenie na mieszkańcach, aby dbali o czystość i porządek wokół swojego miejsca 

zamieszkania. 

2) w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej:  

• Chodniki na ul. Armii Krajowej wymagają remontu, ponieważ aktualnie nie ma możliwości, aby 
przejechać tam z wózkiem. 

• Na ul. Armii Krajowej jest za mało koszy na śmieci. 
• Szamba, które znajdują się w centrum miasta powinny zostać usunięte. 
• Likwidacja budynków bez łazienek i centralnego ogrzewania, lub dostosowanie ich 

do powszechnych standardów.  
• Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy. Obecnie jest tam za mało miejsca i potrzeba 

dodatkowego lokalu. 
• Kanalizacja deszczowa wymaga udrożnienia. 
• Potrzebny plac zabaw na podwórku przy Słowińskiego 3. 
• Wyrównanie ziemi na podwórku osiedla przy ul. Słowińskiego 3. 
• Wymiana starych drzwi do klatki w budynku przy ul. Słowińskiego 3. 
• Zieleń w mieście wymaga pielęgnacji.  
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4. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA  

 

Zdjęcie 3. Zabawy animacyjne z dziećmi na mobilnym punkcie konsultacyjnym przed MOPS na ul. Armii Krajowej 3 - 31.07.2019 r.  

Źródło: Zdjęcia własne 

 

Zdjęcie 4. Rozmowa Prezydenta Miasta Żyrardowa z mieszkańcami na mobilnym punkcie konsultacyjnym na skwerze przy ul. 

Żeromskiego - 30.07.2019 r. 

Źródło: Zdjęcia własne  
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Zdjęcie 5. Mobilny punkt konsultacyjny na skwerze przy ul. Żeromskiego - 30.07.2019 r. 

Źródło: Zdjęcia własne 
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ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR KARTY PROJEKTU 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.  

http://rewitalizacja.zyrardow.pl/
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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 

 

https://utila.info.pl/zyrardow
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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 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)  

Środki 

własne 

Środki 

pochodzące ze 

źródeł 

krajowych 

publicznych 

Budżet gminy 

(np.: 

dotacje, 

inicjatywa 

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 

 

 

 

 

Data i pieczęć firmowa 

podmiotu* 

*jeśli dotyczy 

 

 

Osoba do kontaktu:  

 

…………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

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.  


