
 

Drodzy mieszkańcy,  

Oddajemy w Państwa ręce już piąty numer gazetki 

rewitalizacyjnej, w której przedstawiamy postępy prac nad 

Gminnym Programem Rewitalizacji. 

W tym numerze m.in. opowiemy, jakie działania do tej pory 

zostały zrealizowane, przedstawimy przykładowe projekty 

zmian, które zostały złożone przez mieszkańców oraz pokażemy 

plan kolejnych działań.  

Zapraszamy do lektury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rewitalizujemy Żyrardów 
Wszystko co musisz wiedzieć o rewitalizacji 
 
 
 
 
 
 
 

Kwartalnik nr 5, Żyrardów 

 

  



 

 

 

Działania w ramach 
rewitalizacji  

Razem zmienimy obszar rewitalizacji! 

25 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie otwarte 
z mieszkańcami dotyczące zbierania kart projektowych. 
Dyskusja podzielona została na trzy części.  
Na początku zaprezentowano dotychczasowe działania 
Urzędu Miasta wynikające z Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, a także wskazano różnice między obecnie 
obowiązującym dokumentem, a opracowywanym 
właśnie Gminnym Programem Rewitalizacji. W dalszej 
części została przedstawiona pogłębiona 
charakterystyka obszaru rewitalizacji. Na kolejnym 
etapie spotkania uczestnikom zaprezentowano dobre 
praktyki rewitalizacyjne pochodzące z innych miast 
w Polsce. Na koniec przedstawiono kryteria, które 
powinny spełniać projekty rewitalizacyjne, a także 
formy, w jakiej karty projektów mogą być złożone. 
Następnie omówiony został wzór karty projektu 
rewitalizacyjnego i sposób jej wypełnienia. 

 
 

  Równolegle odbywała się gra miejska o tytule 
Od-czytany Żyrardów, której punk startowy i finałowy 
znajdował się na terenie mikro-festynu. Uczestnicy 
odwiedzili 6 miejsc, w których mieli do wykonania 
różnorodne zadania związane z czytaniem, literaturą, czy 
bibliotekami w Żyrardowie. – od wykaligrafowania 
zdania z archiwalnych materiałów po odgadnięcie słowa 
w języku jidysz. Również lokalizacje punktów 
nawiązywały do tematu przewodniego wszystkich 
wydarzeń, np. podwórko przy Izbie Pamięci Hulki – 
Laskowskiego, czy Park Piekarnia Putka przy ul Okrzei 
6, który stanowił dawniej budynek biblioteki żydowskiej. 
W grze nie było przegranych – wszyscy uczestnicy, 
którzy zakończyli grę, otrzymali nagrody symboliczne. 
Udział wzięło siedemnaście drużyn (ok. 40 osób). 

Podczas trwania mikro-festynu nie mogło 
zabraknąć stoiska rewitalizacyjnego. Dostępne były na 
nim informacje nt. postępów prac, a na szczegółowe 
pytania odpowiadali wyspecjalizowani konsultanci. 2 
czerwca był również pierwszym dniem zbierania 
pomysłów mieszkańców na projekty rewitalizacyjne 
służące osiągnięciu docelowej wizji rozwoju obszaru 
rewitalizacji. Dotychczas wyznaczony został obszar 
rewitalizacji, w którym występuje koncentracja 
negatywnych zjawisk społecznych. Dalsze badania 
pozwoliły zidentyfikować przyczyny niektórych zjawisk 
oraz określić istniejące potencjały. Kolejny krok to 
wspólne tworzenie wizji, którą finalnie uwzględni 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardów do 
2030 roku. Choć mikro-festyn już za nami, to na 
zgłoszenie propozycji projektu nie jest za późno. – 
można to zrobić do 4 sierpnia drogą korespondencyjną, 
bezpośrednio w Urzędzie Miasta Żyrardowa w 
godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca 
lub w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju. Ponadto 
konsultanci będą dostępni również w ramach mobilnych 
punktów konsultacyjnych, spacerów badawczych i 
spotkania otwartego.  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Mobilne punkty konsultacyjne wraz ze 

spacerami badawczymi  

Od 16 czerwca do 31 lipca na wyznaczonym obszarze 
rewitalizacji zorganizowanych zostało 7 mobilnych 
punktów konsultacyjnych, na których mieszkańcy mogli 
uzyskać informacje od konsultantów na temat aktualnego 
etapu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w tym 
wyników pogłębionych diagnoz. Na części wydarzeń 
dostępna była makieta najbliższej okolicy punktu 
konsultacyjnego. Zorganizowane wydarzenia były jedną  
z możliwości zgłoszenia swoich pomysłów na działania, 
które mogą zostać zrealizować na obszarze rewitalizacji. 
Odwiedzających punkt zachęcano również do wypełnienia 
karty projektu rewitalizacyjnego i angażowania się w dalsze 
działania w ramach projektu. W dwóch mobilnych 
punktach konsultacyjnych uczestniczył Prezydent Miasta 
Żyrardów, Lucjan Krzysztof Chrzanowski, z którym 
mieszkańcy mieli możliwość porozmawiania o problemach, 
potrzebach i potencjałach obszaru rewitalizacji. Uczestnicy 
chętnie zgłaszali swoje uwagi, a inicjatywa została przez 
nich odebrana bardzo pozytywnie.  

 

 

 

Dodatkowo podczas mobilnych punktów 

konsultacyjnych zorganizowano 7 spacerów 

badawczych, z których każdy obejmował inną część 

obszaru rewitalizacji.  

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podczas spacerów 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.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie procesu zgłaszania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Do 4 sierpnia można było zgłaszać pomysły na 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne, poprzez wypełnienie 
Karty Projektu Rewitalizacyjnego. Składane pomysły 
dotyczyły wielu aspektów m.in.: 

➢ Termomodernizacji budynków, 

➢ Zagospodarowania podwórek, utwardzenia 
nawierzchni, 

➢ Remontów lub modernizacji ulic, 

➢ Modernizacji budynków mających 
szczególne znaczenie historyczne dla miasta 
Żyrardowa, 

➢ Adaptacji pomieszczeń nieużytkowanych na 
cele użytkowe, 
 

 

  

 

 

 

 

➢ Stworzenia miejsc atrakcyjnych wizualnie, 
służących rozrywce, rekreacji  
i odpoczynkowi, które mogłyby mieć 
pozytywny wpływ na liczbę turystów  
w mieście, 

➢ Tworzenia nowych miejsc pracy, 

➢ Miejsc o funkcji terapeutycznej, jak i również 
spacerowo-rekreacyjnej przeznaczonych dla 
dzieci i osób niepełnosprawnych, 

➢ Stworzenia ośrodka hospicyjnego  
w Żyrardowie i domu seniora, 

➢ „Kulturalnego Ożywienia” Żyrardowa 
poprzez działania na rzecz 
rozpowszechniania sztuki, 

➢ Działań edukacyjnych ogólnorozwojowych 
oraz z zakresu języków obcych, 

➢ Stworzenia lub poprawienia warunków 
lokalowych i infrastrukturalnych do 
prowadzenia działalności edukacyjno-
oświatowej w budynkach szkół, 

➢ Rewitalizacji terenu, modernizacji budynków 
i stworzenie udogodnień multimedialnych  
w żyrardowskim szpitalu.  
 

Łącznie wpłynęło ponad 70 Kart Projektu 
Rewitalizacyjnego, które zostały wypełnione przez 
osoby prywatne, przedsiębiorców, organizacje 
pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki 
miasta, poszczególne wydziały Urzędu Miasta 
Żyrardowa i inne podmioty zainteresowane. Uwagi 
i pomysły przekazywane przez mieszkańców na 
mobilnych punktach konsultacyjnych również były 
bardzo cenne i wskazywały bieżące problemy związane 
z funkcjonowaniem miasta. Zarówno inicjatywy z kart 
projektów, jak i te przekazywane bezpośrednio przez 
mieszkańców mają szanse na umieszczenie 
w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta 
Żyrardowa na lata 2019-2030, a później zrealizowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia z finansowania przedsięwzięć 

19 sierpnia br., odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu szkoleń 
w zakresie finansowania działań infrastrukturalnych na terenie 
obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Uczestnikami tego 
spotkania były osoby reprezentujące administratorów 
i zarządców. Przyszli również mieszkańcy budynków 
wspólnotowych. Dzięki tym spotkaniom uczestnicy mieli 
szansę nabyć wiedzę z zakresu pozyskiwania funduszy na 
remonty, termomodernizacje budynków, a także 
zagospodarowanie podwórek. Pod nadzorem eksperta 
zainteresowane wspólnoty mogły przygotować wnioski 
o dofinansowanie i poznać proces inwestycyjny. 

 



     

Zmalujemy coś razem  

Rodzinny Mikrofestyn – 27.07.19  

27 lipca na podwórku Przedszkola nr 9 przy Placu Jana 
Pawła II 6 odbył się rodzinny mikrofestyn. W związku 
z tym, że główną atrakcją wydarzenia było wspólne 
malowanie muralu na ścianie garażu przy Przedszkolu, hasło 
mikrofestynu brzmiało – „Zmalujmy coś razem!”.  
Nie zabrakło również warsztatów kreatywnych 
prowadzonych przez Żyrardowskie Utalentowane 
Rękodzielniczki Kulturalne, które cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Na czas trwania mikrofestynu 
zapewnione zostały atrakcje i animacje dla dzieci, takie jak 
dmuchańce, tor dla samochodów zdalnie sterowanych, czy 
malowanie twarzy. W związku z tym, że wydarzenie 
odbywało się przy przedszkolu, zachęcano mieszkańców do 
dzielenia się wspomnieniami i przynoszenia zdjęć z czasów 
przedszkolnych. Zorganizowany został również spacer  
z przewodnikiem po Ochronce i innych okolicznych 
placówkach oświatowych.  

 
Wydarzenie to służyło upowszechnianiu wśród 
mieszkańców wiedzy na temat rewitalizacji, możliwości 
włączenia się w proces rewitalizacji czy sposobów 
podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.  

  
Mikrofestyn służył również integracji mieszkańców obszaru 

rewitalizacji i umożliwienie wspólnego spędzania czasu. 
Podczas wydarzenia dostępne było stoisko rewitalizacyjne, 
na którym doświadczony konsultant odpowiadał na pytania 
zainteresowanych na temat dotychczasowych działań  
i zachęcał do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych, 
poprzez wypełnianie karty projektu rewitalizacyjnego.  
W wydarzeniu wzięło udział blisko 350 osób. 
 
 

  
Podczas mikrofestynu każdy mógł dołożyć przysłowiową 
„cegiełkę” do poprawienia wyglądu swojej najbliższej 
okolicy. Główną atrakcją imprezy było malowanie muralu na 
jednej ze ścian garażu obok Przedszkola nr 9 przy placu Jana 
Pawła II. Uczestnicy festynu bardzo chętnie brali udział  
w malowaniu grafiki. Dzięki temu przestrzeń uzyskała 
niepowtarzalny wygląd, a każdy z „malarzy” mógł poczuć 
się jak prawdziwy artysta. Murale stają się coraz 
powszechniejszą formą upiększania miast na całym świecie. 
Niektóre z nich tworzy się w formie reklamy, a inne po 
prostu mają wywierać wrażenie na odbiorcy, ukazywać 
ducha lub tradycję danego miejsca. Żyrardów jako miasto 
o charakterystycznej tradycji i kulturze związanej 
z przemysłem lniarskim ma ogromny potencjał do 
tworzenia w nim murali. W Żyrardowie oprócz 
najświeższego muralu przy Przedszkolu nr 9 jest jeszcze 
kilka innych m.in. na terenie poprzemysłowego Bielnika, 
przy Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda. Murale te 
nawiązują do lniarskich tradycji miasta i jego mieszkańców, 
związanych z przemysłem włókienniczym. Warto 
podkreślić, że powstały przy udziale lokalnej społeczności, 
która aktywnie włączyła się w ich tworzenie. Ciekawym 
przedsięwzięciem, które pozwoliłoby na aktywizacje 
mieszkańców, byłoby stworzenie większej liczby murali  
w mieście. 
 



Spacer z przewodnikiem 

Szlakiem żyrardowskich 

szkół i przedszkoli 

 
27 lipca w godzinach 16.00-17.30 został zorganizowany 
spacer z przewodnikiem, którego motywem 
przewodnim były żyrardowskie szkoły i przedszkola. 
Wycieczka rozpoczynała się przed Resursą przy  
ul. 1 Maja 45, a pierwszym przystankiem spaceru był 
pomnik Filipa de Girarda przy którym została 
przedstawiona krótka biografia wynalazcy. Następnie 
grupa udała się do Starej Szkoły (obecnie Państwowa 
Szkoła Muzyczna), gdzie Pani przewodnik opowiadała  
o rozwoju Żyrardowa, pokazując historyczne budynki. 
Kolejnym przystankiem była Nowa Szkoła (obecnie 
Szkoła Podstawowa nr 2), gdzie został przedstawiony 
proces powstawania szkół dla dzieci robotników, którzy 
pracowali w Żyrardowie. W dalszej części spaceru 
uczestnicy udali się do dawnej szkoły dla niemieckich 
chłopców, w której uczestnicy dowiedzieli się 
o głównych założeniach i celach, dla których została 
stworzona. Dalej uczestnicy udali się do dawnej szkoły 
żeńskiej, gdzie obecnie znajduje się Urząd Miasta. Pani 
przewodnik przedstawiła mieszkańcom historie pracy 
kobiet w zakładach żyrardowskich oraz ich strajków, 
które odbyły się w 1883 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Ostatnim punktem spaceru była dawna ochronka 
(obecnie Przedszkole nr 9), gdzie została przedstawiona 
architektura budynku oraz główne założenia i cele jej 
działania. W trakcie spaceru była możliwość zadawania 
pytań dotyczących historii miasta i mijanych po drodze 
budynków.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spacer badawczy 
i spotkanie otwarte dla 
mieszkańców 

 

Razem zmienimy ulicę Lniarską  

21 sierpnia odbył się spacer badawczy wzdłuż ulicy 
Lniarskiej, po którym zainteresowani uczestnicy mogli 
się udać na otwarte spotkanie w Centrum Kultury, przy 
Placu Jana Pawła II nr 3. Spacer rozpoczął się  
o godzinie 17.30 przy pomniku Szpularki przy ulicy 
Nowy Świat 8/1, gdzie przedstawiono cel spaceru  
i koncepcję organizacji ruchu na ulicy Lniarskiej. 
Mieszkańcy i przedsiębiorcy zgodnie doszli do wniosku, 
że modernizacja ulicy Lniarskiej jest niezbędna ze 
względu na jej zły stan wizualny i techniczny, ale zwracali 
również uwagę na jej uwarunkowania historyczne 
i położenie w ścisłym centrum miasta.  
 
 
 

Pytania, uwagi i postulaty dotyczyły pokazanego przez 
jednego z uczestników spaceru projektu zmian  
w stałej organizacji ruchu w drogach gminnych  
(ul. 1 Maja i ul. Lniarska) w związku z planowaną 
przebudową budynku „Starej Tkalni” w Żyrardowie. 
Spacer zakończył się o godzinie 17.30 przy 
skrzyżowaniu ulic Lniarskiej i Hiellego. 

 
Po spacerze w Centrum Kultury przy Placu Jana  
Pawła II nr 3 rozpoczęło się otwarte spotkanie dla 
mieszkańców. Jego celem było przekazanie 
zainteresowanym mieszkańcom oraz 
przedstawicielom podmiotów działających na 
obszarze wyznaczonym do modernizacji informacji, 
które dotyczyły dotychczasowych ustaleń, i zachęcenie 
do zgłaszania swoich pomysłów. Podczas spotkania 
uczestnicy mogli także zgłaszać pomysły i postulaty 
dotyczące rewitalizacji Żyrardowa. 
 

      

 



 

Zaangażowana młodzież 
Coraz więcej miast w Polsce próbuje zachęcać młodzież do 

angażowania się w życie publiczne. Jest to o tyle ważne, gdyż 
to właśnie te osoby będą decydować o tym, jak będzie 

wyglądać przyszłość ich miast. W tym celu w wielu 

miejscach tworzone są projekty, w których przy współpracy 
z ekspertami młodzi ludzie mogą diagnozować lokalne 
problemy, jakie występują w ich okolicy, a także 
zaproponować działania na rzecz pozytywnej zmiany.  
Wiele osób uważa, że to szkoła musi być odpowiedzialna 

za wprowadzenie dzieci do życia społecznego, ale także 
rodzice – będący wzorami do naśladowania dla swoich dzieci 
– powinni angażować się w życie publiczne i dawać dobry 
przykład. 
 

Wiele miast zdaje sobie sprawę, że brak zaangażowania 
młodych osób w życie społeczne jest poważnym 
problemem. Jednym z takich miejsc jest miasto Chełmża, 
gdzie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum 
zostały zaproszone do udziału w procesie przygotowania 

 założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Zorganizowano warsztaty, podczas których uczniowie  
w formie wizualizacji (kolaż, rysunek, mapa sytuacyjna) 
odpowiadali na pytania: jaka jest obecna sytuacja dzieci  

i młodzieży w  Chełmży i jak mogłaby ona wyglądać  
w przyszłości, co można byłoby zmienić. Uczestnicy 
warsztatów odnosili się do swojej sytuacji rodzinnej, 
materialnej, poruszali kwestię rozwoju zainteresowań czy 
sposobów spędzania wolnego czasu. W pierwszej części 
uczestnicy opisywali stan aktualny, czyli uwarunkowania 
wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na sytuację dzieci  

i młodzieży w Chełmży, ze szczególnym uwzględnieniem 
szkół i obszarów wokół nich, które zlokalizowane są na 
obszarze zdegradowanym. Zaś druga część warsztatów 
odnosiła się do przyszłości oraz oczekiwań dzieci 
i młodzieży wobec działań rewitalizacyjnych, które mogłyby 
poprawić ich sytuację. 
Kolejnym miastem, które podjęło kroki w celu aktywizacji 
młodych w życie publiczne, są Starachowice, w których 
zostały przeprowadzone warsztaty konsultacyjne dla 
młodzieży, dotyczące zagospodarowania przestrzeni 
publicznej na obszarze Kolonii Robotniczej na Osiedlu 
Wzgórze. Głównym celem tych zajęć było zebranie uwag, 
opinii i propozycji dotyczących wyglądu wspomnianego już 
wcześniej obszaru. W tym celu dzieci zostały poproszone 
o zaprojektowanie wymarzonej wizji Osiedla Wzgórze. 
Następnym etapem była prezentacja i dyskusja wokół 
zaproponowanych pomysłów i postulatów. Warto również 
zwrócić uwagę na Janów Lubelski, gdzie także zostały 
zorganizowane warsztaty dla młodzieży, zachęcające ich 

do uczestnictwa w życiu społecznym. Podczas zajęć 
młodzież pod kierunkiem swoich nauczycieli pracowała 

w grupach nad pomysłami dotyczącymi obszaru 
rewitalizacji Janowa Lubelskiego. Po omówieniu analiz  
i ankiet, które dotyczyły problemów społecznych i ich 
zasięgu, uczestnicy przedstawiali swoje spostrzeżenia. 
 

 

W Żyrardowie także w ramach działań związanych 
z procesem rewitalizacji tworzony jest program edukacyjny. 
Zakłada on organizację zajęć w szkołach, które będą 
dotyczyć rewitalizacji oraz dziedzictwa historycznego  
i kulturowego miasta, ale także ich celem będzie budowanie 
tożsamości lokalnej wśród młodych mieszkańców miasta. 
Programy edukacyjne będą skierowane do uczniów szkół 
podstawowych i poruszone zostaną w nich trzy główne 
nurty tematyczne:  

„Mali odkrywcy – badacze dziejów” – przedstawienie 
zabytkowych i ważnych historycznie miejsc w Żyrardowie, 
a także biografii znanych osób, które swoją działalnością 
zapisały się w historii miasta;  

„Żyrardowskie tradycje” – przedstawienie uczniom 
rodzajów zawodów i niezbędnych narzędzi, a ponadto 
poznanie historii i warunków pracy robotników 
żyrardowskich zakładów lniarskich;  

„Wspólnie działamy dla miasta” – przybliżenie uczniom celu 
i przebiegu procesu rewitalizacyjnego, jakie wyzwania stoją 
przed miastem oraz zachęcenie uczniów do włączenia się 
w proces rewitalizacji.  

Ważnym aspektem programu jest fakt, że zajęcia nie będą 
typowe, prowadzone w sali lekcyjnej. Zakłada się 
przeprowadzenie zajęć terenowych, wycieczek do miejsc, 
o których nauczyciele opowiedzą podczas lekcji, a także 
zorganizowane gry symulacyjnej. Wszystkie te działania 
mają zachęcić młodzież do aktywnego włączenia się w życie 
społeczne swojego miasta. 

 



 

 

 

 

 

Żyrardów przystąpił do opracowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji, który już w przyszłym roku zastąpi obowiązujący 

dotychczas Lokalny Program Rewitalizacji. Przygotowanie nowego 

dokumentu wynika z wejścia w życie ustawy o rewitalizacji, która 

zawiera zasady wyprowadzania obszarów zaniedbanych z kryzysu. 

W ramach nowej ustawy gminy otrzymały jednolitą podstawę prawną 

do podjęcia całościowych działań służących poprawie sytuacji na 

obszarach o największych problemach. 

Żyrardów, z sukcesem prowadzący politykę rewitalizacyjną już od 

2004 roku. Uzyskał dotację unijną w wysokości 1,6 mln zł 

z przeznaczeniem m.in. na opracowanie Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Wypracowane przez Żyrardów rozwiązania mają być 

modelowe, wzorcowe dla innych miast. 

 

 

 

 

Więcej informacji: 

www.rewitalizacja.zyrardow.pl 

www.facebook.com/rewitalizujemyzyrardow 

 

http://www.rewitalizacja.zyrardow.pl/

