Rewitalizujemy Żyrardów
Wszystko co musisz wiedzieć o rewitalizacji

Kwartalnik nr 6, Żyrardów

Drodzy mieszkańcy,
Oddajemy w Państwa ręce już szósty 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
i opiszemy główne założenia programów rewitalizacyjnych w
Polsce.
Zapraszamy do lektury.

Roztańczony Żyrardów
Międzypokoleniowy Mikrofestyn
14 września 2019 r. w godzinach 14:00 – 19:00 przy
Klubie Seniora (ul. Waryńskiego 1) odbył się
mikrofestyn.. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli
wziąć udział w warsztatach kulinarnych. Mieli również
możliwość spróbować przysmaków przygotowanych
przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie.
Przedstawiano też w jaki sposób należy składać
serwetki, aby wzbudzić podziw wśród gości na
organizowanych przez siebie przyjęciach. Dla
uczestników
festynu
dostępna
była
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gastronomiczna, na której można było poczęstować się
kiełbaską z grilla i lemoniadą.
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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
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W tym miejscu można było również rozwiązać krzyżówkę
i dostać bon na kiełbaskę. Dla dzieci zaś przygotowano
wykreślanki i łączenie kropek, za rozwiązanie których
czekała nagroda w postaci kuponu na jedzenie z grilla.
Po mikrofestynie zainteresowani uczestniczyli w spacerze
z przewodnikiem, którego tematem przewodnim był
„Kryminalny Żyrardów”.

Spacer z przewodnikiem
„Kryminalny Żyrardów”
14 września 2019 r. o godzinie 19:00 przy Muzeum
Mazowsza Zachodniego rozpoczął się spacer
z przewodnikiem. Tematem spaceru był „Kryminalny
Żyrardów”, a w związku z tym historie opowiadane przez
panią przewodnik podczas wydarzenia, były ściśle
związane z historią Żyrardowa i jej niewyjaśnionymi
zagadkami. W celu utrzymania właściwego klimatu,
spacer zaczął się w godzinach wieczornych. Przewodnik
opowiadał o historiach związanych z najważniejszymi
budynkami i osobami, które żyły w Żyrardowie.
Wspominano między innymi o:
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

nieszczęśliwej miłości Karola Dittricha jr.,
zabójstwie dokonanym przez Franciszka Kruka
(warto dodać że wśród uczestników spaceru ta
historia była wciąż żywa – jedna z osób chodziła
z ofiarą do szkoły),
zabójstwie Gastona Koehlera-Badina przez
Juliana Blachowskiego,
największym aferzyście Żyrardowa - Marcelu
Boussaku,
Pałacyku Tyrolskim, w którym podobno
straszy,
historii Arno Dachsa – najgorliwszego nazisty
mieszkającego w Żyrardowie,
historię morderstwa Tadeusza Łagutka,
przebiegu morderstwa Jana Bobrowski i Józefa
Romanka przez Jana Denocha

Spacer cieszył się dużą popularnością. Uczestnikom
podobała się przedstawiana tematyka. Dopytywali
przewodniczki o szczegóły, a także opowiadali swoje
wspomnienia
i
anegdoty
związane
z poszczególnymi historiami.

„Życie codzienne i niecodzienne
Żyrardowa”
19 października 2019 r. o godzinie 15:00 na Placu
Piłsudskiego rozpoczął się spacer z przewodnikiem.
Celem wydarzenia było przedstawienie uczestnikom
życia codziennego i niecodziennego Żyrardowa z nieco
innej strony. Przewodniczka wraz z grupą
zainteresowanych przeszła wyznaczoną trasę,
opowiadając o tym, jak żyli dawniej Żyrardowianie, nie
zapominając o historii powstania kluczowych miejsc
w mieście. Trasa spaceru obejmowała ważne
przestrzenie i obiekty na terenie obszaru rewitalizacji.
Pierwszym punktem spaceru był Dworzec PKP, przy
którym uczestnicy zapoznali się z historią powstania
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Następnie grupa udała
się do Parku na Rudzie. Z tego miejsca uczestnicy
wydarzenia wyruszyli w kierunku ulicy Staszica, którą
zamieszkiwały rodziny tkackie. Dalej trasa spaceru
prowadziła ulicą Leopolda Cehaka. Pani przewodnik
opowiedziała, jak dawniej wyglądały ulice, studnie,
oświetlenie oraz rynsztoki. W kolejnym punkcie
spaceru uwagę skupiono na mieszkaniach robotniczych
– a konkretniej na ich wyglądzie, jakimi zasadami
kierowano się podczas ich przydziału oraz warunków
higienicznych, a także jak przeciętny robotnik spędzał
wieczór po ciężkim dniu w pracy. Spacer
kontynuowano do szpitala mieszczącego się na ulicy
Limanowskiego.

Idąc dalej pani przewodnik opowiedziała uczestnikom
o zabawach w Resursie oraz o historii powstania tego
miejsca Nie zabrakło także barwnych anegdot, np.
o młodym Hielle, czy o tym, jak hrabia Łubieński przegrał
wioskę. W dalszej części spaceru zwrócono uwagę na
kwestię wynagrodzenia robotników, a także na sytuację
kobiet pracujących w pończoszarni Stella. Kolejnym
przedstawionym miejscem pracy była Stara Przędzalnia.
Uczestnicy spaceru dowiedzieli się, jak wyglądał dzień
pracownika. Następnie grupa skierowała się na pl. Jana
Pawła II, gdzie usłyszeli w jaki sposób był on
wykorzystywany
w
przeszłości.
Przewodniczka
opowiedziała również o historii pobliskich budynków –
Ochronki i Domu Ludowym. Ostatnim punktem spaceru
był Kościół Farny. W tym miejscu zwrócono uwagę, jak
ważnym wydarzeniem rozrywkowym dla miasta były wesela
i jakie panowały zwyczaje związane ze ślubami. Spacer
zakończyła ciekawostka dotycząca niegdyś najczęściej
nadawanych dzieciom imion w Żyrardowie.

Śladami żyrardowskich Żydów
16 listopada 2019 r. o godzinie 13:00 rozpoczął się spacer
z przewodnikiem, którego motywem przewodnim była
historia żyrardowkich Żydów. Wycieczka rozpoczęła się
przed Centrum Handlowym Dekada przy ul. 1 Maja 40.
Następnie grupa udała w kierunku 1 Maja 22, gdzie została
przedstawiona historia społeczności żydowskiej w okresie
międzywojennym oraz historie bogatych Żydów i ich
pomocy kierowanej w stronę biednych. Kontynuując spacer
ulicą 1 Maja, grupa dotarła do miejsca, w którym mieściły
się drewniane czynszówki, stoiska z owocami oraz dwa
zakłady fotograficzne – zakład Braci Przedeckich oraz
pracownia Lewitasa w „przechodniaku”. Następnie dotarli
do rogu ulicy 1 Maja z ulicą Polskiej Organizacji Wojskowej.
Ulice te są granicami dawnej dzielnicy żydowskiej. W tym
miejscu poruszono wiele interesujących kwestii, które
skupiały się na podejmowanych pracach przez ludność
żydowską, browaru Szlama Szymszelewicza, a także fabryki
wódek czy składu drewna. Przytoczono również historię
Hilla Frydmana – handlarza cukrem, który jednocześnie był
inicjatorem założenia lokalnej gminy. Z tego miejsca grupa
skierowała się na ulicę Romualda Mielczarskiego 6 (dawniej
ulica Ogrodowa), by w tym miejscu zapoznać się z historią
tzw.
Banku
Żydowskiego,
czyli
Towarzystwa
Oszczędnościowo-Pożyczkowego, które dawniej miało tam
swoją siedzibę. Z tego miejsca grupa spacerowiczów ruszyła
w kierunku ul. Borucha Szulmana (róg ulic Narutowicza
i Łubieńskiego).

Na tej stacji spaceru przewodniczka przywołała postać
Andrzeja Chodaka, który specjalizował się w budownictwie
obiektów sakralnych. Podczas spaceru ulicą Szulmana
przybliżono uczestnikom postać Borucha, działacza
robotniczego, bojowca Organizacji Bojowej Polskiej Partii
Socjalistycznej, który zginął od kuli rosyjskiego żołnierza po
przeprowadzeniu udanego zamachu bombowego. Ta ulica
w programie spaceru była ważnym punktem. Dawniej
nazywała się ulicą Wąską i to na niej po 1875 roku
wzniesiono Synagogę, po której aktualnie nie ma śladu.
W dalszych częściach spaceru uczestnicy poznali m.in.
historię pierwszej biblioteki żydowskiej, siedziby Judenratu,
nowych szkół żydowskich oraz gett ławkowych, a także
getta żydowskiego. Do ostatniego punktu spaceru przy
Dworcu PKP, uczestnicy dotarli ulicą Sienkiewicza. To nią
prowadzano żyrardowskich Żydów do pociągów
wywożących ich do obozów koncentracyjnych podczas
likwidacji getta. Uczestnicy dopytywali przewodniczki
o szczegóły, a także dzielili się swoją wiedzą. Nie brakowało
również pokazywania uczestnikom archiwalnych zdjęć
Żyrardowa (m.in. zburzonej Synagogi). To był ostatni spacer
z serii weekendowych spacerów z przewodnikiem.

Miejscem startu gry było stanowisko zlokalizowane przed
Resursą przy ul. 1 Maja 45, gdzie od godziny 11:30 była
możliwa rejestracja zespołów 3-5 osobowych. Każdy zespół
ruszał na trasę wyposażony w kartę gry oraz mapę punktów
gry. Pierwszym zadaniem uczestników gry było rozpoznanie
cytatów z kultowych filmów i bajek
oraz
przyporządkowanie do nich tytułów. Dostali również
zadanie dodatkowe – znalezienie idealnego kadru dla
wylosowanego filmu i uwiecznienie go na zdjęciu, które
można było wydrukować na ostatnim etapie gry. Przy
drugim punkcie uczestnicy mieli za zadanie rozpoznać filmy
lub seriale, które były kręcone na terenie Żyrardowa.

Gra miejska
„Nakręć się na Żyrardów”
14 września 2019 r. w godzinach 12:00 – 14:00
zorganizowana została gra miejska, której motywem
przewodnim były filmy związane z Żyrardowem. Jest to
miasto, które na stałe wpisało się w historię polskiej
kinematografii ze względu na jego ciekawą, unikalną,
industrialną
zabudowę
i
układ
urbanistyczny.
Była to okazja do wcielenia się także w rolę
scenarzystów/dokumentalistów poznając w ten sposób
tajniki tworzenia filmów – wynajdowania kadrów, tworzenia
scenariuszy. W grze brały udział dzieci i młodzież, a także
ich opiekunowie.

Nie zabrakło również zadań zręcznościowych – na jednym
stanowisku należało popisać się swoimi zdolnościami
prowadzenia auta na torze dla samochodów zdalnie
sterowanych, a na innym należało wykonać zadanie „Dywan
Alladyna”, czyli odwrócenie dywanu na drugą stronę, przy
założeniu, że cały zespół stoi na tym dywanie i żadna z osób
nie może z niego zejść. Był też punkt, na którym można
było sprawdzić swoją wiedzę, na temat najbardziej
docenionego małżeństwa w żyrardowskiej kinematografii –
państwa Marczaków. Ostatnim zadaniem było przebranie
przynajmniej jednej osoby z drużyny w strój, który umożliwi
mu odegranie wylosowanej postaci z filmu. Uczestnicy gry
z dużym entuzjazmem wykonywali zadania przed nimi
postawione. Nagrodą za ukończenie zabawy były vouchery
na dowolny seans w kinie w Centrum Kultury.

Działania z młodzieżą
29 listopada 2019 r. odbyły się trzy spacery z uczniami
klas 7-8 szkół podstawowych, położonych na obszarze
rewitalizacji:
• Szkoły Podstawowej nr 1 im. Filipa de Girarda
na ul. Jasnej 11,
• Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej
przy ul. Narutowicza 35,
• Szkoły Podstawowej nr 6 im. E. Orzeszkowej
przy ul. Mireckiego 56.
Spacer badawczy miał na celu zachęcenie uczniów do
udziału w internetowej grze symulacyjnej o rewitalizacji.
Zadania wykonane w trakcie spaceru nawiązywały do
tych planowanych podczas gry. Pierwszym zadaniem
była obserwacja barier architektonicznych podczas
spaceru po wyznaczonej uprzednio trasie. Uczniowie
wskazywali brak podjazdów do budynków, wysokie
krawężniki, ubytki w chodnikach lub całkowity ich brak.
Zwracali także uwagę na samochody parkujące na
chodnikach.

Kolejnym zadaniem było zaplanowanie wymarzonego
wydarzenia kulturalnego w podziale na kilkuosobowe
grupy. Pomysły młodzieży były niezwykle oryginalne
i z pewnością można je wykorzystać przy okazji
planowania wydarzeń kulturalnych w mieście.
Ostatnim zadaniem podczas spaceru było zastanowienie
się nad miejscami, w których uczniowie spędzają czas po
zajęciach szkolnych.
Spacer stanowił zachętę dla uczniów do wzięcia udziału
w internetowej grze symulacyjnej „Zaplanuj Żyrardów”.
Gra odbywa się w grudniu 2019 r. Przez kilka tygodni do
zgłoszonych grup wysyłane są zadania do rozwiązania –
ściśle powiązane z tymi wykonanymi podczas spaceru.
Do gry zgłosiły się cztery zespoły z trzech szkół
podstawowych. Zaangażowanie i kreatywność uczniów
jest doprawdy zaskakująca! 20 grudnia 2019 r. zostaną
ogłoszone wyniki, a zwycięskie grupy nagrodzimy
upominkami.
Włączanie młodzieży w proces rewitalizacji jest
niezwykle istotne, gdyż jest to często pomijana grupa. Są
to osoby, które często mają bardzo dużo do
powiedzenia, co z pewnością należałoby wykorzystać.

Małe duże zmiany
Realizacja programów rewitalizacyjnych przez władze
lokalne sprawia, że wiele polskich miast zmienia się na
naszych oczach. Wyznaczone obszary rewitalizacji są
odświeżane, przeprowadza się na nich odpowiednie
remonty i konserwacje oraz, co chyba najważniejsze,
przywraca im się ich funkcje. Znowu służą ogólnemu
dobru społecznemu, z którego korzystają zarówno
mieszkańcy, jak i odwiedzający. Te tereny stanowią
także wizytówkę miasta, co wpływa na to, że coraz
więcej osób decyduje się w nim zamieszkać. Nie są to
tylko remonty budynków – to przede wszystkim
zmiany społeczne oraz gospodarcze.
Coraz częściej planując zmiany w przestrzeni
obszarów rewitalizacji, władze miast decydują się na
stworzenie
koncepcji
urbanistycznych
przed
podjęciem prac budowlanych. Celem, dla którego one
powstają, jest nie tylko odpowiednie zaplanowanie czy
zharmonizowane planowanych prac z otoczeniem,
lecz także zaangażowanie w procesy zmian
mieszkańców, co korzystnie wpływa na budowanie
między nimi więzi społecznej, poczucia jedności,
a w konsekwencji
–
ożywienie
kulturalne
i gospodarcze tych części miasta. Koncepcje
urbanistyczne nie byłyby kompletne, jeżeli
powstawałyby bez udziału mieszkańców terenów
odnawianych, ponieważ w głównej mierze to oni oraz
ich rodziny będą w przyszłości z tego korzystać.
Żyrardów, w ramach prowadzonego procesu
rewitalizacji także postawił na odnowę niektórych
przestrzeni wyznaczonych obszarów zgodnie
z opracowaną i
skonsultowaną koncepcją
urbanistyczną. Przykładem jest ul. Lniarska – dawniej
mieściły się przy niej Zakłady Lniarstwa. Ulica jest
nieprzecenionym zabytkiem miasta - wraz z przyległą
zabudową
tworzy
zespół
urbanistycznoarchitektoniczny przemysłowego miasta.

W październiku bieżącego roku zakończyły się prace nad
stworzeniem koncepcji zagospodarowania tej ulicy. Jej
remont zakłada poprawienie komfortu użytkowania oraz
ogólnych wrażeń estetycznych, dzięki stworzonym
podziałom ulicy na różne sfery aktywności
użytkowników. Kolejnym celem jest także ułatwienie
przemieszczania się w centrum miasta, co będzie
stanowiło dopełnienie systemu komunikacji na terenie
dawnych Zakładów Lniarskich. Stworzenie koncepcji
poprzedzone było spotkaniem oraz spacerem
badawczym, które odbyły się 21 sierpnia 2019 r.
Głównym
celem
konsultacji
ze
wszystkimi
zaangażowanymi w dokonujące się procesy była ocena
remontu
pod
względem
realnych
potrzeb
użytkowników.

Proces rewitalizacji dla każdego miasta miał i nadal ma
pozytywne znaczenie, a jego efekty są długofalowe.
Dzięki wypracowanym procedurom dotyczącym
finansowania (np. ze środków Unii Europejskiej),
zawieraniu partnerstw publiczno-prywatnych, budżetów
obywatelskich, angażowania inwestorów, wspólnot
i spółdzielni
mieszkaniowych,
zebrane
środki
umożliwiają wdrożenie w życie projektów, które
pozytywnie przysługują się wszystkim korzystającym.
Głównym celem powstania koncepcji urbanistycznych
jest wypracowanie działań, które wpłyną korzystnie na
odbiór
zrewitalizowanych
miejsc
przez
ich
użytkowników. Realizacja planów nie może mieć racji
bytu bez wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami,
ponieważ to oni najlepiej wiedzą, jakich zmian wymaga
dany obszar. Opiera się to na zasadzie partnerstwa, czyli
wdrażania interesariuszy na każdym etapie prac podczas
realizacji
programu.
Mieszkańcy,
by
licznie
i chętnie włączać się w ten proces, powinni mieć
zapewniony dostęp do informacji oraz organizowanych
konsultacji, podczas których będą mogli poznać więcej
szczegółów oraz aktywnie angażować się w realizację
działań i wspólnie podejmować decyzje. Współpraca
zapewnia powstanie projektu odpowiadającego realnym
potrzebom,
poprawiającego
warunki
życiowe
mieszkańców oraz zwiększającego atrakcyjność
wydzielonych obszarów miast dla turystów.

Żegnamy rok 2019
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
chcielibyśmy życzyć wszystkim mieszkańcom
Żyrardowa spokojnego czasu spędzonego w gronie
rodziny i szczęśliwego nadchodzącego roku 2020!

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

