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Wstęp 

Rewitalizacja
1
 jest to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 

kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne  

lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni  

i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany  

oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.  

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru  

oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem 

wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, 

właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim 

we współpracy z lokalną społecznością.  

Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie 

(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi,  

np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych  

i planistycznych). 

Celem opracowania i wdrożenia Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 jest 

pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego 

w zagrożonych patologiami obszarach miasta.  

Realizacja programu ma umożliwić w zdegradowanych dzielnicach tworzenie warunków 

lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności 

kulturalnej i edukacyjnej, w celu podniesienia kwalifikacji mieszkańców zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, reintegracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem działań 

obejmujących: 

 głęboką partycypację społeczną we wszystkich projektach dot. terenu rewitalizacji; 

 szereg działań dotyczących oświaty i wychowania, prowadzących do poprawy poziomu  

i warunków nauczania; 

 porządkowanie wnętrz urbanistycznych i rewaloryzację układu urbanistycznego prowadzącą 

do poprawy funkcjonalności, walorów estetycznych i krajobrazu kulturowego, a także 

do budowania odpowiedzialności mieszkańców za przestrzeń ich otaczającą; 

 rewaloryzację oraz wprowadzanie nowych funkcji do obiektów infrastruktury społecznej 

oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym w celu udostępnienia 

ich mieszkańcom jako miejsc podnoszenia ich kwalifikacji, budowania spójności 

społecznej; 

 poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie rewitalizacji;  

 poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń. 

 

 

 

                                                 
1
 Definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju oraz Instrukcją dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla 

projektów mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego. 
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Zgodnie z wymogami Instrukcji dotyczącej przygotowania projektów rewitalizacyjnych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata  

2014-2020 zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego programowanie rewitalizacji 

w Żyrardowie rozpoczęto od przygotowania aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Miasta Żyrardowa do roku 2025 (Uchwała Nr XIX/136/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 

28.01.2016). Wykonana w strategii diagnoza stanu istniejącego w mieście stała się podstawą 

diagnozy znajdującej się w programie rewitalizacji. Została ona uszczegółowiona  

w zakresie czynników i zjawisk kryzysowych dotyczących obszaru zdegradowanego.  

 

Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 (dalej zwanych w skrócie PR MŻ) jest 

dokumentem podrzędnym w stosunku do strategii rozwoju gminy. 

 

Dokument Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 stanowi aktualizację dokumentu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa (Uchwała Nr XXXV/291/09 Rady Miasta 

Żyrardowa z dnia 28.05.2009).  

 

W roku 2016 rozpoczęto proces związany z aktualizacją programu rewitalizacji ze względu 

na zmiany w wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach rozwojowych miasta oraz  

planowanych zmianach organizacyjno-prawnych, proponowanych m.in. w założeniach 

Narodowego Planu Rewitalizacji
2
 oraz Wytycznych w sprawie przygotowania lokalnych 

programów rewitalizacji
3
.  

 

W związku z powyższym po pierwsze, niezbędne stało się przeprowadzenie ponownej diagnozy 

czynników i zjawisk kryzysowych, także skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych, 

uwzględniającej podjęte dotychczas działania rewitalizacyjne oraz nowe uwarunkowania 

strategiczne i planistyczne miasta.  

Po drugie należało dostosować program rewitalizacji do wymogów formalnych, określonych na 

poziomie krajowym i regionalnym w taki sposób, aby umożliwić wszystkim potencjalnym 

beneficjentom skorzystanie z możliwych źródeł finansowania oraz instrumentów krajowej 

i regionalnej polityki miejskiej
4
.  

  

Wypracowana wspólnie z mieszkańcami koncepcja rewitalizacji, przedstawia ich potrzeby 

i możliwości. Na etapie przygotowywanej aktualizacji programu zdecydowano się na zgromadzenie 

danych ilościowych oraz jakościowych, które zostały przedstawione w dokumencie jako punkt 

wyjścia związany z określeniem obszarów kryzysowych.  

W przyszłości Miasto Żyrardów planuje dalsze prace związane z rozbudowywaniem diagnozy stanu 

istniejącego o dane jakościowe w zakresie realizowanego projektu „Rewitalizacja Żyrardowa 

motorem przemian społeczno –gospodarczych” w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast 

(dofinansowanej w ramach PO PT).  

 

                                                 
2
 Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 (założenia), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014 

3
 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury 

i Rozwoju, Warszawa 2016 
4
 Krajowa Polityka Miejska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2015  
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I. Założenia metodologiczne rewitalizacji w Żyrardowie 

1.1 Założenia rewitalizacji 
W pracach nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020  

w zakresie metodologicznym, wykorzystując 13 – letnie dotychczasowe doświadczenia miasta  

w rewitalizacji, zdecydowano się na następujące założenia: 

 rewitalizacja jest wielowątkowym procesem wyprowadzania poszczególnych obszarów 

ze stanu kryzysowego poprzez kompleksowy zestaw projektów głównych i uzupełniających, 

które wynikają z lokalnych problemów i potrzeb społecznych; projekty rewitalizacyjne 

wykorzystują potencjały rozwojowe poszczególnych terenów, 

 rewitalizacja jest procesem analizowania i programowania rozwoju obszarów 

problemowych w podsystemach: społecznym (sprawy społeczne, kulturowe, edukacyjne), 

gospodarczym, bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury technicznej, gospodarki 

mieszkaniowej oraz środowiskowym wraz z zagospodarowaniem przestrzenno-

funkcjonalnym, 

 rewitalizacja Żyrardowa jest spójna z rozstrzygnięciami dotyczącymi kierunków i celów 

rozwoju miasta, wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych, jak również 

stanowi kontynuację działań realizowanych w latach 2007-2014, 

 rewitalizacja Żyrardowa jest procesem, w którym przyjęto komplementarność projektów 

rewitalizacji co oznacza, że tworzą one grupy dopełniające się tematycznie, skoncentrowane 

przestrzennie i zsynchronizowane czasowo, skutkujące zmianami strukturalnymi 

na obszarach zdegradowanych, 

 rewitalizacja Żyrardowa, zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania oparta jest na 

współpracy wszystkich grup interesariuszy, w szczególności mieszkańcach, 

przedsiębiorcach, właścicielach i zarządcach nieruchomości, przedstawicielach sektora 

obywatelskiego, osobach reprezentujących instytucje kultury, edukacji i sportu, a także 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy oraz władzach lokalnych, 

 rewitalizacja Żyrardowa oparta jest na zdolności łączenia różnych źródeł finansowania, 

zarówno publicznych, jak i prywatnych oraz tworzeniu mechanizmów finansowych, 

prawno-administracyjnych i partycypacji społecznej, wspierających wdrażanie 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

 



Schemat formułowania Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 uwzględnia 

podjęcie następujących kroków: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1. Schemat formułowania Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 
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Jednym z fundamentalnych założeń w pracach nad Programem Rewitalizacji Miasta Żyrardowa 

do roku 2020 było wypracowanie zestawu komplementarnych projektów, które poprzez swoją 

realizację będą miały realny wpływ na podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz ograniczania 

negatywnego zjawiska wykluczenia społecznego w mieście z kreowaniem nowych funkcji  

w zdegradowanych miejscach i obiektach.  

 

1.2 Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko 
 

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Prezydent Miasta Żyrardowa na postawie art. 48 oraz art. 57 ust. 1 pkt. 

2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 353) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) 

w Warszawie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla projektu Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020.  

 

W odpowiedzi na powyższy wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

na podstawie art. 46 oraz art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), uznał, że przedmiotowy projekt 

dokumentu nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

W uzasadnieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznaje że Program Rewitalizacji Miasta 

Żyrardowa do roku 2020 nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacji ustaleń dokumentu nie spowoduje znacząco 

negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 (zgodnie z pismem WOOŚ-I.410.240.2016.DC 

z dnia 25 kwietnia 2016 r.).  
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II. Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi gminy 

Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 wynika i jest zgodny z dokumentami gminy 

o charakterze strategicznym, jak również planistycznym: 
 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025
5
 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025 jest instrumentem zarządzania 

miastem i obejmuje wszystkie najistotniejsze obszary oraz procesy mające znaczenie dla jego 

rozwoju gospodarczego i społecznego. Niniejszy PR MŻ wykazuje w szczególności 

komplementarność ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025  

w zakresie poniższych celów strategicznych i operacyjnych: 

CEL STRATEGICZNY I: "Ciągła poprawa warunków życia mieszkańców" 

CELE OPERACYJNE: 

 Poprawa warunków mieszkaniowych. 

 Stwarzanie warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu edukacji na wszystkich etapach 

kształcenia. 

 Wspieranie rodzin w samodzielnym wypełnianiu podstawowych funkcji. 

 Rozwój zintegrowanego systemu aktywizacji i pomocy dla osób starszych oraz 

niepełnosprawnych.  

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 Wzbogacanie oferty kulturalnej miasta. 

 Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców. 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście 

CEL STRATEGICZNY II: "Wzmocnienie pozycji Żyrardowa jako znaczącego ośrodka 

gospodarczego między Warszawą a Łodzią" 

CELE OPERACYJNE: 

 Prowadzenie pro rozwojowej polityki gospodarowania terenami. 

 Dążenie do zwiększenia udziału działalności usługowo-produkcyjnej w sferze gospodarczej 

 Wsparcie sektora MŚP. 

 Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego dla potrzeb nowoczesnej gospodarki. 

CEL STRATEGICZNY III: "Kształtowanie ładu przestrzennego dla potrzeb funkcjonalności 

i rozwoju społeczno-gospodarczego miasta" 

CELE OPERACYJNE: 

 Uporządkowanie i poprawa stanu zagospodarowania zabytkowego centrum miasta przy 

zachowaniu jego tożsamości i walorów urbanistyczno-architektonicznych. 

CEL STRATEGICZNY IV: "Podniesienie rangi Żyrardowa jako znaczącego ośrodka 

turystycznego" 

CEL OPERACYJNY: 

 Stworzenie warunków do rozwoju infrastruktury turystycznej. 

CEL STRATEGICZNY V: "Rozwój infrastruktury technicznej". 

CEL STRATEGICZNY VI: "Kreowanie prolokalnych postaw społeczeństwa 

CELE OPERACYJNE: 

 Wspieranie działalności organizacji pozarządowych. 

 Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycjach miasta wśród społeczeństwa lokalnego. 

 Działania na rzecz zwiększania identyfikacji społeczeństwa z miastem. 
 

Wszystkie w/w cele oraz wyznaczone w ich ramach zadania znajdują swoje odzwierciedlenie  

w kompleksowym podejściu ujętym we wszystkich celach strategicznych PR MŻ.  
 

                                                 
5
 Przyjęta Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XIX/136/16 z dn. 28 stycznia 2016 roku. 
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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żyrardowa
6
 

 

Wyznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Żyrardowa kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony wartości kulturowych realizują 

sukcesywnie uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta. Tereny miasta 

są objęte w ponad 55 % miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego podlegają 

ochronie pod względem zasad kształtowania przestrzeni urbanistycznej, kompozycji 

poszczególnych obiektów i terenów uznanych za szczególnie wartościowe pod względem 

historycznym w miejskiej przestrzeni.  
 

Zapisy niniejszego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 są zgodne ze Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żyrardowa. Jednakże należy 

nadmienić, że w przypadku Żyrardowa w studium nie wskazuje się obszarów wymagających 

przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji. Objęto już miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego tereny zabudowy śródmiejskiej i „dawnych zakładów lniarskich” (w których 

zawierają się pozostałe obiekty wskazane do przekształceń) celem określenia zasad przekształceń 

funkcjonalno – przestrzennych tych terenów i obiektów na nich zlokalizowanych. 
 

Wszystkie cele niniejszego PR MŻ są spójne z następującymi strategicznymi celami Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żyrardowa: 

 Pozyskanie kapitału zewnętrznego i mobilizacja kapitału lokalnego – co wymaga stworzenia 

korzystnych warunków dla przyciągania inwestorów zewnętrznych, prowadzenia aktywnej 

polityki terenowo - prawnej, szeroka promocja miasta. 

 Podniesienie jakości i dopasowanie kwalifikacji siły roboczej do potrzeb nowoczesnej 

gospodarki rynkowej poprzez stworzenie mieszkańcom warunków do podnoszenia 

kwalifikacji w mieście oraz działania na rzecz kształtowania rynku pracy. 

 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez działania na rzecz poprawy środowiska 

naturalnego w mieście, podniesienie standardu bezpieczeństwa publicznego, rozwój funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowej. 

 Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju miasta poprzez dążenie do poszerzenia 

granic administracyjnych miasta, poprawę układu przestrzenno-funkcjonalnego „Centrum”  

i „Osady Fabrycznej”, działania na rzecz budowy obwodnicy, prowadzenie aktywne polityki 

informacyjnej. 
 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami 2014-2017
7
 

 

Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 wykazuje kompatybilność z założeniami 

przyjętymi w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami 2014-2017. Gminny Program Opieki nad 

Zabytkami służy przede wszystkim określeniu i realizacji działań zmierzających do poprawy stanu 

zachowania środowiska kulturowego Żyrardowa stanowiącego ważny składnik życia społecznego 

oraz czynnik kształtujący tożsamość lokalną. Celem nadrzędnym PR MŻ jest ożywienie społeczno 

– gospodarcze wyznaczonego obszaru rewitalizacji poprzez przeciwdziałania skali występujących 

na nim negatywnych zjawisk kryzysowych. PR MŻ szczególnie odzwierciedla swoje założenia  

w następujących priorytetach i celach Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami: 

1. Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju gospodarczego miasta.  

Cel 1: Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania. 

Cel 2: Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków na potrzeby społeczne, 

turystyczne i edukacyjne.  

                                                 
6
 Przyjęte Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XLIX/413/10 z dn. 30 września 2010 roku w sprawie uchwalenia 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żyrardowa. 
7
 Przyjęty uchwałą Nr XLIX/351/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2014-2017". 
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2. Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego. 

Cel 1: Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego. 

3. Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca 

budowaniu tożsamości. 

Cel 2: Edukacja i popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym miasta Żyrardowa. 
 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Żyrardowa na lata 2010-2013 z perspektywą  

na lata 2014-2017 (aktualizacja)
8
 

 

Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 wykazuje kompatybilność z założeniami 

przyjętymi w Programie Ochrony Środowiska dla miasta Żyrardowa na lata 2010-2013  

z perspektywą na lata 2014-2017 (aktualizacja) w szczególności w zakresie następujących celów: 

CEL SZCZEGÓŁOWY: Ograniczenie emisji substancji i energii. 

 DZIAŁANIE: Osiągnięcie lepszej jakości powietrza. 

 DZIAŁANIE: Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego 

do obowiązujących norm 

CEL SZCZEGÓŁOWY: Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu. 

 DZIAŁANIE: Ochrona przyrody, krajobrazu i rozwój turystyki z uwzględnieniem wymogów 

UE. 

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wyższa stan aktywności świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 DZIAŁANIE: Wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa. 

 DZIAŁANIE: Większa aktywność społeczeństwa na rzecz środowiska. 
 

Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta  Żyrardowa
9
  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żyrardowa jest dokumentem służącym  

do przedstawienia zakresu działań możliwych do realizacji w związku z realizacją celu 

strategicznego związanego z poprawą jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców poprzez 

redukcję zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2 oraz ograniczenia zużycia energii finalnej we 

wszystkich sektorach. Ten cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące działania, które 

są powiązane z Programem Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020: 

 Działanie V - Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej. 

 Działanie VI - Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej. 

 Działanie VII - Termomodernizacja budynków mieszkalnych i komunalnych na terenie Miasta 

wraz z audytem energetycznym. 

 Działanie VIII - Wymiana lub modernizacja źródeł ciepła, w tym podłączenie do sieci 

ciepłowniczej i gazowniczej. 

 Działanie IX - Rozwój rozproszonych źródeł energii - mikro instalacje. 

 Działanie XVI - Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko 

naturalne - Rozwój sieci dróg rowerowych. 

 Działanie XVII - Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko 

naturalne - Systemy Park&Ride. 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Przyjęty Uchwałą Nr XLIX/409/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia 

aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata  

2014-2017". 
9
 Przyjęty Uchwałą Nr XVI/93/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żyrardowa". 
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Program Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017
10

  

 

Program Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 zakłada 

realizację celów, które są zgodne z założeniami Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 

2020, w szczególności w zakresie: 

Celu głównego: Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami 

pozarządowych w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli 

aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.  

Oraz celów szczegółowych: 

1) Wspieranie inicjatyw obywatelskich. 

2) Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Żyrardowa do roku 2025 (a tym samym zapisów 

Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020). 

3) Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców 

Żyrardowa. 

5)  Integracja organizacji lokalnych realizujących zadania publiczne. 

6)  Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz rozwój wolontariatu. 

7)  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży we współpracy z MOPS Żyrardów. 

 

 

 

W chwili opracowywania niniejszego PR MŻ dokumenty sektorowe dotyczące rozwiązywania 

problemów społecznych (polityka społeczna, strategia mieszkaniowa) przestały obowiązywać lub 

są w trakcie opracowywania. Przygotowywane w nich zapisy będą zgodne z PR MŻ. Inne 

dokumenty takie jak Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2017 rok, czy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok w zakresie problemów 

tam występujących nie został przeanalizowany w niniejszym PR MŻ.  

 

                                                 
10

 Przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/239/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie Programu 

Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017. 
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III. Diagnoza stanu wyjściowego - raport o sytuacji społeczno-

gospodarczej miasta. 
Pierwsze prace związane z przygotowywaniem programu rewitalizacji w Żyrardowie rozpoczęto  

w roku 2003 przygotowując „Założenia do programu rewitalizacji”. W kolejnych latach - zgodnie  

z okresami programowania – dostosowując program rewitalizacji do zmieniających się wytycznych 

– aktualizowano za każdym razem ten planistyczny dokument. W obecnym okresie programowania 

UE (tj. 2014-2020) również rozpoczęto prace dostosowujące program rewitalizacji 

do obowiązujących przepisów prawnych.  

 

Proces ten rozpoczęto od aktualizacji najważniejszego dokumentu planistycznego gminy,  

tj. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025. Dokument został 

zatwierdzony na posiedzeniu Rady Miasta Żyrardowa w dniu 28 stycznia 2016 r. Uchwałą  

Nr XIX/136/16.  
Dokument ten został dowartościowany i zamierzamy go wykorzystywać jako jedno z kluczowych 

narzędzi w prowadzeniu rewitalizacyjnej polityki gminy. To właśnie strategie rozwoju mają 

potencjał do łączenia bardzo różnych aktywności rozwojowych. 

 

Zgodnie z powyższym ujęciem, program rewitalizacji Żyrardowa jest dokumentem operacyjnym, 

podrzędnymi w stosunku do strategii rozwoju Żyrardowa. 
 

Diagnoza wskazana w programie rewitalizacji została przygotowana w oparciu o diagnozę 

umieszczoną w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025, została jednak  

poszerzona o dokładniejszą analizę.  

 

W celu przeprowadzenia diagnozy miasta tj. gromadzenia, interpretowania i porównywania danych 

na terenie miasta zasadne było wskazanie podobnych do siebie jednostek przestrzennych, które 

stanowią pewne całości pod względem funkcjonalnym i charakteryzują się pewną spójnością 

społeczną i przestrzenną. 
 

Ponadto ze względu, iż miasto Żyrardów nie ma podziału administracyjnego na dzielnice, jako 

najodpowiedniejszą metodę w celu przeprowadzenia badań wykorzystano wewnątrzmiejski podział 

na 21 okręgów.  

Posiadają one podstawowe zalety: 

 możliwość dosyć jednoznacznego pomiaru cech,  

 określona struktura wewnętrzna, podkreślająca całościowy charakter. 
 

Okręgi wyznaczone są na siatce ulic, opierają się na podstawowym podziale urbanistycznym 

miasta, mieszka w nich porównywalna ilość osób (od 1500-2400), co jest szczególnie ważne przy 

analizowaniu danych pozyskanych dla zdiagnozowania kwestii społecznych. Dla czytelności 

podziału wprowadzono nazwy zwyczajowe osiedli przyporządkowane do poszczególnych okręgów. 

Poniżej tabela prezentująca zastosowany podział wewnątrzmiejski na 21 okręgów wraz z ich 

nazwami zwyczajowymi. 

 

Nr okręgu 

/Nazwa 

zwyczajowa 

Granice okręgu  

1 

 

Podlas 

Agnieszki Tomaszewskiej, Akacjowa, Andrzej Struga strona parzysta od nr 6 

do nr 46b i strona nieparzysta od nr 7 do nr 19, Bajkowa, Bydgoska, Daleka, 

Edmunda Orlika, Falista, Jana Brzechwy, Janusza Korczaka, Jeżynowa, 

Krzywa, Kubusia Puchatka, Lipowa, Łowicka, Łużycka Młyńska, Mokra, 

Olsztyńska, Piastowska, Pomorska, Poznańska, Promienna, Rzeczna, 

Słoneczna strona parzysta od nr 6 do końca i strona nieparzysta  od nr 1 do 
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końca, Stefana Żeromskiego  strona nieparzysta od nr 13 do końca i strona 

parzysta  od nr  16 do końca, Sucha, Szarych Szeregów  strona parzysta od nr 

6 do nr 32,  Szczecińska, Świerkowa, Toruńska, Wiatraczna, Wodna, 

Wypoczynkowa strona parzysta od nr 78 do końca i strona nieparzysta od nr 

9 do końca. 

2 

 

Os. Żeromskiego 

Andrzeja Struga strona nieparzysta od 1 do 5 i nr 4, Ks. Stanisława 

Konarskiego strona parzysta od nr 4 do końca, Legionów Polskich strona 

nieparzysta od nr 71 do nr 73 i strona parzysta od nr 72 do nr 76 , Słoneczna 

strona parzysta od nr 2 do nr 4, Szarych Szeregów nr 3 , nr 5 i strona parzysta 

od nr 2a do nr 4b.  

3 

 

Os. Żeromskiego - 

kościół 

Bolesława Limanowskiego strona parzysta od nr 48 do nr 60, Farbiarska, Ks. 

Ottona Wittenberga, Ks. Stanisława Konarskiego strona parzysta od nr 2a do 

nr 2d; Legionów Polskich strona parzysta od nr 58 do nr 70 i strona 

nieparzysta od nr 63 do nr 69, Parkowa, Stefana Żeromskiego strona parzysta 

od nr 2 do nr 14 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 11, Szarych Szeregów nr 1. 

4 

 

Os. Sikorskiego 

Borówkowa, Dębowa strona parzysta od nr 28 do końca i strona nieparzysta 

od nr 39 do końca, Franklina Roosevelta strona nieparzysta od nr 5 do końca  

i nr 6, Gen Stanisława Sosabowskiego strona nieparzysta od nr 21a do nr 23 

i strona parzysta od nr 22a do nr 34, Gen Władysława Sikorskiego strona 

nieparzysta od nr 19 do nr 27 i strona parzysta od nr 16 do nr 28m, Ks. 

Stanisława Konarskiego numery nieparzysta od nr 1 do nr 3, Malinowa, Marii 

Skłodowskiej–Curie strona parzysta od nr 14 do nr 24 i strona nieparzysta od 

nr 17a do nr 27a, Mostowa strona nieparzysta od nr 13 do końca i strona 

parzysta od nr 18 do końca, Poziomkowa, Wrzosowa, Wypoczynkowa strona 

parzysta od nr 62 do nr 76 i strona nieparzysta od nr 3 do nr 7. 

5 

 

Piotrowina 

11-go Listopada strona parzysta od nr 2 do nr 34 i strona nieparzysta od nr 1 

do nr 19, Dębowa strona parzysta od nr 2 do nr 26 i strona nieparzysta od nr 1 

do nr 37, Gen. Stanisława Maczka, Gen. Stanisława Sosabowskiego strona 

nieparzysta od nr 1a do nr 19 i strona parzysta od nr 2a do nr 18b, Gen. 

Władysława Andersa, Gen. Władysława Sikorskiego strona nieparzysta od nr 

1 do nr 17 i strona parzysta od nr 2 do nr 14, Kętrzyńska, Kutnowska, Marii 

Skłodowskiej Curie strona parzysta od nr 2 do nr 12 i strona nieparzysta od nr 

1 do nr 15a, Mostowa nr 9/11, Radziwiłłowska strona parzysta od nr 34 do 

końca, Różana, Stefanii Sempołowskiej, Władysława Dzikiewicza, 

Wypoczynkowa strona parzysta od nr 2 do nr 60 i nr 1. 

6 

 

Os. Batorego 

11 Listopada strona nieparzysta od nr 21 do nr 25 i strona parzysta od nr 36 

do nr 48, Aleja Niepodległości, Bolesława Limanowskiego strona nieparzysta 

od nr 51 do nr 57, Ciasna, Franklina Roosevelta strona parzysta od nr 2 do nr 

4, Fryderyka Chopina, Gen. Józefa Zajączka, Gen. Józefa Sowińskiego, Ks. 

Stanisława Brzóski, Legionów Polskich strona nieparzysta od nr 11 do nr 61 i 

strona parzysta od nr 14 do nr 56, Mostowa strona nieparzysta od nr 1 do nr 7 

i strona parzysta od nr 2 do nr 16, Radziwiłłowska strona parzysta od nr 8 do 

nr 32, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, Stefana Okrzei strona 

parzysta od nr 56 do końca i strona nieparzysta od nr 55 do końca, 

Wierzbowa, Żabia. 

7 

 

Osada Młyńska 

Adama Mickiewicza numery parzyste, Browarna, Cieszyńska, Cypriana 

Kamila Norwida, Dolnośląska, Emilii Plater, Gen. Józefa Bema, Jana 

Długosza, Jeleniogórska, Kanałowa, Krakowska, Ks. Piotra Skargi, Leona 

Wasilewskiego, Letnia, Mieczysławowska, Nizinna, Noworadziejowska, 

Opolska, Radziejowska, Rolna, Skierniewicka, Słowiańska, Sosnowa, Św. 

Jana, Traugutta, Wesoły Zaułek, Wiosenna, Władysława Reymonta, Wojska 

Polskiego, Wrocławska, Ziołowa, Zygmunta Krasińskiego, Żniwna. 
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8 

 

Centrum - dworzec 

16 Stycznia, 1 Maja strona parzysta od nr 2 do nr 34 i strona nieparzysta od nr 

1 do nr 27, Aleje Partyzantów strona nieparzysta od nr 1 do nr 9d, Bankowa, 

Borucha Szulmana strona parzysta od nr 2 do nr 12 i strona nieparzysta od nr 

1 do nr 13, Cicha, Gabriela Narutowicza strona nieparzysta od nr 1 do nr 13 i 

strona parzysta od nr 2 do nr 8, Henryka Sienkiewicza, Jana Dekerta, Plac 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, 

Radziwiłłowska strona nieparzysta od nr 1 do nr 5 i strona parzysta od nr 2 do 

nr 6, Romualda Mielczarskiego, Stefana Okrzei strona parzysta od nr 8 do nr 

54b i strona nieparzysta od nr 5 do nr 53d, Waleriana Łukasińskiego strona 

parzysta od nr 2 do nr 14 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 5. 

9 

 

Centrum 

1 Maja strona parzysta od nr 36 do nr 68 i strona nieparzysta od nr 29 do nr 

43b, Aleje Partyzantów strona nieparzysta od nr 11 do nr 15, Bolesława 

Limanowskiego strona parzysta od nr 28 do nr 40c i strona nieparzysta od nr 

31 do nr 49b, Borucha Szulmana strona parzysta od nr 14 do nr 24 i strona 

nieparzysta od nr 15 do nr 23, Gabriela Narutowicza strona parzysta od nr 10 

do końca i strona nieparzysta  od nr 15 do końca , Józefa Mireckiego strona 

parzysta od nr 62a do nr 72b i strona nieparzysta od nr 81 do nr 103, Karola 

Hiellego, Kościelna strona nieparzysta od nr 1 do nr 15, Ks. Piotra 

Ściegiennego, Ks. Prym Stefana Wyszyńskiego, Ks. Stanisława Staszica, 

Lniarska, Ludwika Waryńskiego strona nieparzysta od nr 11 do nr 27, Mały 

Rynek, Nowy Świat, Plac Jana Pawła II, Strażacka, Tadeusz Kościuszki 

strona parzysta od nr 34 do nr 38 i strona nieparzysta od nr 45 do nr 49, 

Waleriana Łukasińskiego strona parzysta od nr 16 do nr 24 i strona 

nieparzysta od nr 9 do nr 25. 

10 

 

Centrum – ZSP nr 

1 

1 Maja strona parzysta od nr 70 do nr 96 i strona nieparzysta od nr 45 do nr 

63a, Armii Krajowej, Bolesława Limanowskiego strona parzysta od nr 42 do 

nr 46, Braci Piekarskich numery nieparzyste, Jana Kilińskiego strona parzysta 

od nr 20 do nr 50 i strona nieparzysta od nr 17 do nr 41, Jasna, Karola 

Dittricha, Leszno strona parzysta od nr 18 do nr 54 i strona nieparzysta od nr 

3 do nr 27, Ludwika Waryńskiego strona parzysta od nr 12 do końca, Polna, 

Stanisława Sławińskiego, Szpitalna, Wiejska, Zielony Zaułek. 

 

11 

 

Bielnik, os. Piękna 

1 Maja strona parzysta od nr 98 do końca i strona nieparzysta od nr 63b do 

końca, 3 Maja, Czysta, Działkowa, Dziekańska, Gdańska, Jana 

Skrowaczewskiego strona nieparzysta od nr 1 do nr 13 i strona parzysta od nr 

2 do nr 68, Kamienna, Kazimierza Werbickiego, Księdza Jerzego 

Popiełuszki, Kwiatowa, Łąkowa, Miodowa, Piękna, Salezjańska, 

Spółdzielcza, Strzelecka, Żytnia strona parzysta od nr 14 do końca i strona 

nieparzysta od nr 13 do końca. 

12 
 

Północna Dzielnica 

Mieszkaniowa 

Glebowa, Marii Nietrzebki numery 12, 14, 16, 18, 22 i 24 i strona nieparzysta 

od 11 do końca, Parkingowa, Żytnia strona parzysta od nr 2 do nr 12 i strona 

nieparzysta od nr 1 do nr 11. 

13 
 

Os. Wschód - 

Kaufland 

Jana Skrowaczewskiego strona nieparzysta od nr 15 do nr 35, Kpt. Stanisława 

Pałaca strona nieparzysta nr od 31a do 31c i od 33a do 33h, Marii Nietrzebki 

numery: 2c, 2d, 2e 2f, 2g, 4, 6, 8, 10 i 20. 
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Os. Wschód 

Braci Piekarskich numery parzyste, Druhny Jadwigi Twardowskiej, Filipa de 

Girarda strona nieparzysta od nr 1 do nr 17, Henryka Garbarskiego, Izy 

Zielińskiej, Jana Kilińskiego strona parzysta od nr 12a do nr 18 i strona 

nieparzysta od nr 9 do nr 15g, Jana Kosima, Jedności Robotniczej strona 

nieparzysta od nr 1 do nr 5 i strona parzysta od nr 2 do nr10, Kpt. Stanisława 

Pałaca strona parzysta od nr 70 do nr 78, Leszno strona nieparzysta od nr 1b 

do nr 1g i strona parzysta od nr 2 do nr 16, Ludwika Waryńskiego strona 



 16 

parzysta od nr 2 do nr 10 b, Majora Leopolda Peszkowskiego, Środkowa 

strona nieparzysta od nr 59 do nr 65. 
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Os. Wschód - Aqua 

Filipa de Girarda strona parzysta, Jana Kilińskiego strona nieparzysta od nr 

1a do nr 7 i strona parzysta od nr 2 do nr 10, Janiny Jadwigi Kacperskiej 

strona nieparzysta od nr 1 do nr 19 i strona parzysta od nr 2 do nr 6c, Jedności 

Robotniczej strona nieparzysta od nr 7a do nr 15 i strona parzysta od nr 12a 

do nr 30, Joanny Froehlich, Środkowa strona parzysta od nr 52b do nr 58. 

16 

 

Os. Teklin III 

Chłodna, Ciepła, Dolna, Janiny Jadwigi Kacperskiej strona parzysta od nr 8 

do nr 16 i nr 21, Kpt. Stanisława Pałaca strona nieparzysta od nr 35 do nr 49 i 

od nr 86 do nr 96, Łączna, Macieja Twardowskiego, Marcowa, Migdałowa, 

Orzechowa, Plonowa, Podmiejska strona nieparzysta od nr 57 do końca i 

strona parzysta od nr 50 do końca, Północna, Prosta, Pustynna, Stanisława 

Missakowskiego, Stefana Jodłowskiego strona parzysta od nr 52 do końca i 

strona nieparzysta od nr 15 do końca, Wincentego Witosa strona parzysta od 

nr 46 do końca i strona nieparzysta od nr 47 do końca, Zaciszna, Zamknięta, 

Zbigniewa Stanclika strona parzysta od nr 12 do końca i strona nieparzysta od 

nr 9 do końca. 
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Centrum – kościół 

pw. K. Boromeusza 

Bolesława Limanowskiego strona parzysta od nr 12 do nr 26 i strona 

nieparzysta od nr 15 do nr 29, Józefa Mireckiego strona parzysta od nr 52 do 

nr 60/9, Kościelna strona parzysta od nr 2 do nr 14, Ludwika Waryńskiego 

strona nieparzysta od nr 1 do nr 9, Michała Ossowskiego strona nieparzysta 

od nr 5 do nr 35, Przedszkolna, Tadeusza Kościuszki strona parzysta od nr 

16e do nr 32 i strona nieparzysta od nr 29 do nr 43b. 
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Os. Kościuszki 

Batalionów Chłopskich, Bolesława Limanowskiego strona parzysta od nr 2 

do nr 10 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 13d, Gen. Leopolda Cehaka, 

Henryka Holca, Ireny Przybysz, Janusza Horodyskiego, Józefa Mireckiego 

strona parzysta od nr od 2 do nr 50, Karola Kazimierza Kurpińskiego, Karola 

Macieja Szymanowskiego strona nieparzysta, Kasztanowa, Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego, Leona Waligóry, Marii Konopnickiej strona parzysta 

od nr 10 do nr 34 i strona nieparzysta od nr 9 do nr 21, Michała Ossowskiego 

strona parzysta od nr 8 do nr 28, Piaskowa strona parzysta od nr 20 do nr 32 i 

strona nieparzysta od nr 29a do nr 33, Podmiejska strona parzysta od nr 18 do 

nr 48 i strona nieparzysta od nr 23 do nr 55, Pogodna, Rodzinna, Spokojna, 

Stefana Jodłowskiego strona parzysta od nr 18 do nr 50, Środkowa strona 

parzysta od nr 36 do nr 52a i strona nieparzysta od nr 31 do nr 57, Tadeusz 

Kościuszki strona parzysta od nr 2 do nr 16c i strona nieparzysta od nr 1a do 

nr 27, Wincentego Witosa strona parzysta od nr 22 do nr 44 i strona 

nieparzysta od nr 23 do nr 45, Witolda Romana Lutosławskiego, Władysława 

Choińskiego, Wspólna, Zbigniewa Herberta, Zbigniewa Stanclika strona 

nieparzysta od nr 1 do nr 7 i strona parzysta od nr 2 do nr 10. 
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Os. Moniuszki - 

Targowisko 

Aleje Partyzantów strona parzysta od nr 2 do nr 10, Bohaterów Warszawy 

strona parzysta od nr 12 do końca i strona nieparzysta od nr 27 do końca, 

Bratnia, Henryka Barona strona parzysta od nr 22 do końca i strona 

nieparzysta od nr 21 do końca, Józefa Mireckiego strona nieparzysta od nr 29 

do nr 79, Juliusza Słowackiego, Karola Doczkała, Kazimierza Basińskiego, 

Krótka strona parzysta od nr 30 do końca i strona nieparzysta od 23 do końca, 

Michała Ossowskiego strona nieparzysta od nr 1 do nr 3 i strona parzysta od 

nr 2 do nr 6, Pawła Hulki Laskowskiego, Piotra Wysockiego, Smocza, 

Stanisława Moniuszki strona parzysta od nr 30 do końca i strona nieparzysta 

od nr 13 do końca, Stefana Okrzei strona parzysta od nr 2 do nr 6 i strona 

nieparzysta od nr 1 do nr 3, Środkowa strona nieparzysta od nr 1 do nr 29 i 

strona parzysta od nr 2 do nr 34. 
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Os. Teklin I 

Aleksego Głowackiego, Al. Wyzwolenia, Anielewicza, Bohaterów Warszawy 

strona nieparzysta od nr 1 do nr 25d i strona parzysta od nr 2 do nr 10, 

Bolesława Chrobrego, Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, Gen. Leopolda 

Okulickiego, Gen. Stefana Grota Roweckiego, Grenadierów, Harcerska, 

Henryka Barona strona parzysta od nr 2 do nr 20 i strona nieparzysta od nr 1 

do nr 19, Józefa Mireckiego strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, Józefa 

Procnera, Karola Marczaka, Karola Macieja Szymanowskiego strona 

parzysta, Kosmonautów, Kosynierów, Krótka strona nieparzysta od nr 1 do nr 

21 i strona parzysta od nr 2 do nr 28, Ludwika Nabielaka, Marii Konopnickiej 

strona nieparzysta od nr 1 do nr 7 i strona parzysta od nr 2 do nr 8, Michała 

Kleofasa Ogińskiego, Mikołaja Reja, Piaskowa strona nieparzysta od nr 1 do 

nr 27 i strona parzysta od nr 2 do nr 18b, Podmiejska strona nieparzysta od nr 

1 do nr 21 i strona parzysta od nr 2 do nr 16, Spacerowa, Stanisława 

Małachowskiego, Stanisława Moniuszki strona parzysta od nr 2a do nr 28 i 

strona nieparzysta od nr 1 do nr 11, Stefana Jodłowskiego strona parzysta od 

nr 2 do nr 16, Warszawska, Wincentego Witosa strona nieparzysta od nr 1 do 

nr 21 i strona parzysta od nr 2 do nr 20, Zwycięstwa, Żwirki i Wigury. 
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Mariampol 

Adama Mickiewicza numery nieparzyste, Adama Próchnika, Bieganowska, 

Brzozowa, Chmielna, Chocimska, Gen. Jarosława Dąbrowskiego, 

Grunwaldzka, Jaktorowska, Jałowcowa, Jana Kasprowicza, Jana Matejki, 

Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Joachima Lelewela, 

Kolejowa, Królewska, Książęca, Leszczynowa, Leśna, Makowa, 

Mazowiecka, Mieczysława Niedziałkowskiego, Mieszka I, Mikołaja 

Kopernika, Olszowa, Południowa, Poprzeczna, Przyszłość, Racławicka, 

Roszarnicza, Równoległa, Topolowa, Towarowa, Wawelska, Władysława 

Jagiełły, Zielona. 
Tabela 1. Podział Miasta Żyrardowa na jednostki przestrzenne na potrzeby diagnozy. 

 

Dokładny podział okręgów został ujęty w uchwale nr XXX/222/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 

27 grudnia 2012 r. w sprawie stałych obwodów do głosowania, załącznik nr 2 do uzasadnienia tej 

uchwały wskazuje podział w ujęciu graficznym. Poniższa mapa prezentuje poszczególne okręgi 

wraz z ich liczbą mieszkańców. 
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Mapa 1. Liczba mieszkańców w okręgu wraz z intensywnością zaludnienia.
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Informacje ogólne 

Miasto Żyrardów administracyjnie wchodzi w skład powiatu żyrardowskiego, województwa 

mazowieckiego. Położone jest w obszarze obejmującym tereny gmin zakwalifikowanych  

do aglomeracji warszawskiej, w tzw. paśmie łódzko –warszawskim, wskazanym jako obszar 

dwubiegunowej aglomeracji Warszawy i Łodzi.  

Szczegółowa diagnoza została zamieszczona poniżej i jest wykonana w następujących działach: 

 Sfera społeczna.  

 Gospodarka.  

 Bezpieczeństwo Publiczne. 

 Zabytki.  

 Gospodarka Mieszkaniowa. 

 Środowisko i zagospodarowanie przestrzenne. 

W diagnozie wykorzystano szereg synergicznie wzmacniających się metod i technik badawczych. 

Przeprowadzono szczegółową analizę danych zastanych (desk research), metodę ilościową 

z wykorzystaniem techniki ankietowej przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta, a także 

metodę jakościową z wykorzystaniem technik indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) 

i wywiadu eksperckiego przeprowadzonych z przedsiębiorcami oraz pracownikami urzędu. 

Diagnozę w części dotyczącej mieszkalnictwa uzupełniono także o jakościową analizę treści 

uzasadnień wniosków o przydział/zmianą lokalu składanych przez mieszkańców w roku 2016. 
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3.1. Sfera społeczna. 
3.1.1 Demografia  

Według danych z elektronicznego systemu ewidencji ludności SELWIN, liczba ludności Żyrardowa 

sukcesywnie zmniejsza się osiągając na dzień 30.01.2016 r. stan 39.586 mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały, w tym 21 281 kobiet oraz 18 305 mężczyzn.  

 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

Po przeanalizowaniu danych demograficznych związanych ze strukturą wiekową mieszkańców 

przygotowana została poniższa mapa prezentująca wyniki badania.  
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Tabela 2. Intensywność zamieszkania osób w wieku poprodukcyjnym według okręgów  

 

Okręgi z występującym stanem kryzysowym, w których została przekroczona średnia liczba 

osób w wieku poprodukcyjnym (21,92%) dla całego miasta to: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 

20 (mapa nr 2). 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Wskaźnik liczony jako odsetek osób w wieku poprodukcyjnym do ogólnej liczby mieszkańców 
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Mapa 2. Intensywność zamieszkania osób w wieku poprodukcyjnym.
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Powyższe dane potwierdzają ogólnopolską tendencję znaczącego wzrostu odsetka ludności  

w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców. Dostrzegając wagę problemu 

powołany został Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa do Spraw Seniorów 

(zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa Nr 202/16 z dnia 30 września 2016 r.). 
 

Diagnoza wykonana w zakresie demografii wykazała: 

 koncentrację negatywnych zjawisk społecznych: znaczny procent osób w wieku 

poprodukcyjnym, a także malejący odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym  

i produkcyjnym. 
 
 

3.1.2 Pomoc społeczna  
Głównym czynnikiem określającym warunki i jakość życia mieszkańców Żyrardowa  

są determinanty ekonomiczne. To one decydują o potrzebach mieszkańców w zakresie 

pomocy społecznej oraz określają w jakim zakresie mogą być one zaspokojone. W chwili 

obecnej sytuacja życia mieszkańców Żyrardowa jest skutkiem transformacji ekonomicznej, 

która spowodowała upadek przemysłu włókienniczego i samej fabryki. Mając na uwadze 

dominującą rolę fabryki dla miasta, do dnia dzisiejszego w Żyrardowie możemy 

zaobserwować znaczące bezrobocie (w większości są to jednak osoby nieposiadające prawa 

do zasiłku dla bezrobotnych lub osoby nierejestrujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Żyrardowie).  

W latach 2010-2014 uległa zmianom zarówno wielkość środków pieniężnych 

wydatkowanych na różne formy pomocy, jak i liczba korzystających z tej pomocy osób  

i rodzin. Powodem tych zmian są zazwyczaj zmiany prawne, demograficzne (dzietność, 

migracje) oraz zmiany w sferze dochodów. Dokładne dane obrazujące zakres udzielanej 

pomocy i jej formy, a także związane z tym wydatki znajdują się w tabelach sporządzonych 

na podstawie sprawozdań resortowych MOPS za lata 2010-2014 r.  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2011 2012 2013 2014 

Świadczenia ogółem bez względu na ich formę i źródło finansowania – liczba korzystających 

liczba osób, którym   przyznano 

świadczenie 
1686 1478 1294 1157 1174 

liczba rodzin 1236 1119 1009 909 898 

liczba osób w rodzinach 2653 2425 2130 2016 2003 

Świadczenia  pieniężne 

liczba osób, którym przyznano 

świadczenie 
- 1083 917 844 858 

liczba rodzin - 937 864 810 790 

liczba osób w rodzinach - 1972 1756 1694 1640 

Świadczenia  niepieniężne 

liczba osób, którym  przyznano 

świadczenie 
- 490 451 384 411 

liczba rodzin - 331 299 226 253 

liczba osób w rodzinach - 928 837 731 827 

Pomoc  w postaci pracy socjalnej ogółem 

liczba rodzin 728 1591 920 834 834 

liczba osób w rodzinach 2173 3795 1803 1701 1701 

Pomoc  wyłącznie w postaci pracy socjalnej 

liczba rodzin 81 472 72 112 112 

liczba osób w rodzinach 247 1370 207 235 235 
Tabela 3. Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną MOPS w Żyrardowie w latach  2010 – 2014. 
Źródło: Sprawozdania MOPS w Żyrardowie za lata 2010 - 2014 r. 
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Z danych wynika, że zakres ubóstwa występującego w Żyrardowie rozszerza się. Głównymi 

przyczynami tego zjawiska są: 

 po stronie uwarunkowań obiektywnych – bezrobocie, w szczególności długotrwałe 

oraz niski poziom płac oferowanych przez pracodawców i świadczeń wypłacanych  

z ubezpieczenia społecznego ZUS; 

 po stronie uwarunkowań psychospołecznych - występujący na dość dużą skalę wśród 

osób i rodzin dotkniętych ubóstwem, w tym podopiecznych MOPS, syndrom 

wyuczonej bezradności, tj. nieumiejętność, a czasem niechęć do podjęcia 

indywidualnych wysiłków w celu poprawy własnej sytuacji życiowej oraz 

demonstrowanie postaw roszczeniowych.  

Warto zauważyć, że najczęstszym powodem ubóstwa wskazywanym przez 33,75% klientów 

MOPS jest bezrobocie. Szczegółowe informacje na temat bezrobocia zostały ujęte  

w podrozdziale 3.2.3. 

 

N
r 

o
k

rę
g
u
 

L
ic

zb
a 

o
só

b
 k

o
rz

y
st

aj
ąc

y
ch

 

z 
p

o
m

o
cy

 s
p

o
łe

cz
n

ej
 

Powody otrzymywania pomocy społecznej poza ubóstwem 

B
ez

ro
b

o
ci

e 

N
ie

p
eł

n
o

sp
ra

w
n

o
ść

 

B
ez

ra
d

n
o

ść
  

w
 

sp
ra

w
ac

h
 o

p
ie

k
u

ń
cz

o
-

w
y

ch
o

w
aw

cz
y

ch
: 

R
o

d
zi

n
y

 w
ie

lo
d

zi
et

. 

B
ez

ra
d

n
o

ść
  

w
 

sp
ra

w
ac

h
 o

p
ie

k
u

ń
cz

o
-

w
y

ch
o

w
aw

cz
y

ch
: 

R
o

d
zi

n
y

 n
ie

p
eł

n
e 

D
łu

g
o

tr
w

ał
a 

ch
o
ro

b
a 

A
lk

o
h

o
li

zm
 

B
ez

d
o

m
n

o
ść

 

P
o

tr
ze

b
a 

 o
ch

ro
n
y

 

m
ac

ie
rz

y
ń

st
w

a 

P
o

 o
p

u
sz

cz
en

iu
  

za
k

ła
d

u
 k

ar
n

eg
o

 

1 17 0 9 0 6 0 2 0 0 0 

2 107 45 21 19 9 13 0 0 0 0 

3 120 27 40 41 7 5 0 0 0 0 

4 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 

5 39 15 7 6 8 2 1 0 0 0 

6 115 52 24 9 13 6 5 6 0 0 

7 41 18 12 0 3 1 0 1 6 0 

8 161 40 40 41 17 10 2 2 8 1 

9 219 59 80 27 23 19 10 0 0 1 

10 291 86 84 48 39 30 3 1 0 0 

11 99 41 16 6 13 15 0 2 6 0 

12 23 11 7 0 1 4 0 0 0 0 

13 28 13 11 0 2 2 0 0 0 0 

14 18 2 2 5 6 3 0 0 0 0 

15 20 8 2 5 0 5 0 0 0 0 

16 8 0 0 0 1 7 0 0 0 0 

17 104 25 32 10 16 8 8 4 0 1 

18 45 10 9 10 11 4 0 1 0 0 

19 64 39 17 0 4 2 0 2 0 0 

20 11 5 3 0 0 3 0 0 0 0 

21 44 33 8 0 0 2 0 1 0 0 

Suma 1585 535 429 227 179 141 31 20 20 3 

Tabela 4. Powody otrzymywania pomocy społecznej poza ubóstwem w podziale na okręgi. 
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Z danych MOPS wynika, że wraz ze wzrostem zakresu ubóstwa rośnie liczba ich 

podopiecznych, którzy otrzymują wsparcie w różnych formach. Najczęściej ubóstwu 

towarzyszą inne dysfunkcje. Do najczęściej występujących należą w Żyrardowie:   

 brak możliwości znalezienia pracy (bezrobocie); 

 niepełnosprawność; 

 bezradność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych  

oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego; 

 zły stan zdrowia (długotrwała choroba); 

 występowanie w rodzinach problemu alkoholowego.  

Zazwyczaj wśród rodzin otrzymujących pomoc z MOPS występują co najmniej dwie 

przyczyny uprawniające do ubiegania się o nią.  

 

Bardzo ważnym obszarem pomocy społecznej jest dożywianie, z którego w latach  

2010 – 2014 korzystało od 550 osób (2010 r.) do 395 (2012 r.). Koszt realizowania programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w poszczególnych latach tego okresu się zmieniał  

i wynosił od 240 tys. zł w 2010 r. do 161,4 tys. zł w 2014 r.  
 

 

WYSZCZEGÓŁNIENIE 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba osób ogółem 553 490 395 553 404 

- dzieci do 7 r. ż. 69 52 35 38 33 

- uczniowie szkół 323 320 301 329 318 

- pozostałe osoby 161 118 4 186 53 

Koszt (w zł)  240.000 190.000 217.240 191.600 161.409 

- środki własne 50.000 76.000 108.240 88.600 60.069 

- dotacja 190.000 114.000 109.000 103.000 101.340 

Tabela 5 Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Żyrardowie w latach  

2010-2014. 

Źródło: Sprawozdania MOPS w Żyrardowie za lata 2010 - 2014 r. 

Istotną formą pomocy jest także piecza zastępcza (korzystają z niej rodziny zastępcze, 

placówki opiekuńczo-wychowawcze) i wspieranie rodzin, którym zagraża to, że dzieci w tych 

rodzinach zostaną objęte pieczą zastępczą lub tą pieczą już są objęte.   

Część tych rodzin objęta została „Programem asystent rodziny”. W 2014 r. w Żyrardowie 

pracowało 5 asystentów rodzin.   

Na terenie Żyrardowa poza Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej działają następujące 

placówki świadczące pomoc społeczną mieszkańcom: 

 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego 32
B
 

Jest to placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom dorosłym, przewlekle chorym 

somatycznie. W domu, który przeznaczony jest dla 68 osób, znajduje się 25 pokoi 

mieszkalnych.  

 Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 

Obiekt ten jest przeznaczony dla 90 mieszkańców i oferuje całodobową opiekę osobom 

starszym. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie 

Centrum zajmuje się prowadzeniem specjalistycznego poradnictwa, prowadzeniem domów 

pomocy społecznej, organizowaniem i częściowym finansowaniem pieczy zastępczej  

oraz udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji społeczno-
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zawodowej, osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze  

w usamodzielnieniu się, osobom, które natrafiają na trudności w przystosowaniu się do życia 

po opuszczeniu różnego rodzaju placówek całodobowych (opiekuńczo-wychowawczych,  

socjalizacyjnych, dla samotnych matek itp.), a także cudzoziemcom. 

 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni 

Inwalidów „Novum” 

Jest placówką oferującą osobom z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością pobyt 

dzienny i możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych, w tym służących 

rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.  

 Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Żyrardowie 

Utworzona w 1991 roku przez Stowarzyszenie „Równe Szanse” placówka podejmuje 

działania służące poprawie psychoruchowego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych  

oraz przyczyniające się do ich normalnego funkcjonowaniu w rodzinie, w grupach,  

do których należą oraz w społeczności lokalnej. W placówce prowadzone są zajęcia 

logopedyczne, rehabilitacja medyczna, terapia zajęciowa, psychoterapia, muzykoterapia, 

dramaterapia, a także zajęcia uspołeczniające, integrujące, kulinarne i dydaktyczno-

wychowawcze.  

 Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych 

Placówka utworzona została przez Stowarzyszenie „Równe Szanse” w 2011 roku. Jest 

przeznaczona dla 25 osób dorosłych niepełnosprawnych umysłowo. Celem ŚDS jest 

prowadzenie zajęć terapeutycznych z podopiecznymi oraz nauczanie i wyrabianie w nich 

niezbędnych umiejętności życiowych. Podejmowane działania wspierająco-aktywizujące 

oparte są o specjalnie opracowane indywidualne plany postępowania, które musza zyskać 

akceptację danej osoby niepełnosprawnej i jej rodziny. 
 

Ponadto w Żyrardowie niesieniem pomocy społecznej w różnych formach zajmują się:   

 Referat Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta, który zajmuje się przyznawaniem  

i wypłacaniem ze środków własnych gminy dodatków mieszkaniowych; 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznej Urzędu Miasta Żyrardowa, który koordynuje 

pomoc specjalistyczną udzielaną mieszkańcom i rodzinom dotkniętym uzależnieniami 

(poradnictwo i konsultacje realizowane przez psychologów i psychiatrę);   

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 instytucje i organizacje pozarządowe (m.in. Polski Czerwony Krzyż, , Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci, CARITAS, Stowarzyszenie Oratorium im. Św. Jana Bosko, 

Stowarzyszenie „MONAR” - Dom Opieki w Oryszewie, Stowarzyszenie Równych 

Szans, Stowarzyszenie na rzecz dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością 

Psychofizyczną „Pomóż żyć”, Stowarzyszenie „Amazonki”, itp.).  
 

Wynik przeprowadzonych prac analitycznych w zakresie pomocy społecznej doprowadził do 

zebrania danych w zakresie wskaźnika „Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 

1 tys. ludności”. Dokładne wyniki tej analizy danych zastanych przestawia poniższa tabela, 

uwzględniająca dane liczbowe dot. rodzin i osób otrzymujących pomoc społeczną,  

w odniesieniu do liczby osób zameldowanych w poszczególnych okręgach. 
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Tabela 6. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. ludności w Żyrardowie 

 

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie, stan na 30.09.2016 r. (opracowanie własne)

Numer okręgu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

wskaźnik 

dla całego 

miasta 

Dane potrzebne do obliczenia wskaźnika  

Rodziny 

otrzymujące 

pomoc socjalną 

13 43 46 5 20 71 19 67 120 150 56 13 17 9 11 4 55 22 36 7 21 805 

Osoby 

otrzymujące 

pomoc socjalną  

17 107 120 11 39 115 41 161 219 291 99 23 28 18 20 8 104 45 64 11 44 1585 

Liczba osób 

zameldowanych 
2064 1913 1621 1490 1612 1459 2375 2245 2286 2024 2583 2108 1719 2103 1971 1567 1708 2006 1795 1489 1549 39586 

Wskaźnik definiujący  stan kryzysowy – sfera społeczna 

Liczba osób 

korzystających  

z pomocy 

społecznej na 

1 tys. ludności  

w Żyrardowie 

8 56 74 7 24 79 17 72 96 144 38 11 16 9 10 5 61 22 36 7 28 ≥40 
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Mapa 3. Poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

Diagnoza w tym zakresie wykazała, że średni wskaźnik osób korzystających z zasiłków 

pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców dla całego miasta wynosi 40. Okręgi,  

w których wskaźnik został przekroczony to: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 17 co wytyczyło okręgi 

odbiegający od średniej dla miasta (mapa nr 3).  
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Powyżej zdiagnozowane negatywne zjawiska z zakresu pomocy społecznej są skorelowane  

z problemem dot. zadłużenia czynszowego w zasobach komunalnych, których jedną  

z przyczyn jest trudna sytuacja materialna dłużników. Analiza tego zagadnienia została 

przedstawiona w podrozdziale Gospodarka Mieszkaniowa.  

Diagnoza wykonana w zakresie pomocy społecznej wykazała: 

 koncentrację negatywnych zjawisk społecznych związanych z trudną sytuacją 

życiową w głównej mierze wynikającą z: ubóstwa, bezrobocia, 

niepełnosprawności oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby, co wymaga wsparcia 

w zakresie pomocy społecznej. 
 

3.1.3. Udział w życiu społecznym - kultura 
Żyrardów jest siedzibą kilku prężnie działających placówek kulturalnych, w tym także tych 

o znaczeniu ponadlokalnym. Wśród nich trzy są jednostkami samorządowymi – Centrum 

Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda. 

Placówki kulturalne często stają się centrami rewitalizacji. W nich prowadzone są działania 

partycypacyjne i projekty „miękkie” dedykowany różnym grupom wiekowym. 

Największą samorządową instytucją kultury w Żyrardowie jest Centrum Kultury (okręg  

nr 9), w którego strukturze mieści się również kino "Len" oraz telewizja kablowa TV-ŻYR. 

Działają tutaj także jedne z najstarszych na Mazowszu Towarzystwa Śpiewacze - „Lira” 

i „Echo”, Dyskusyjny Klub Filmowy im. Marty i Karola Marczaków, Żyrardowskie Wieczory 

Literackie oraz szereg sekcji muzycznych i tanecznych. Centrum Kultury prowadzi 

wszechstronną działalność kulturalną skierowaną do wszystkich mieszkańców Żyrardowa. 

Miasto stara się, aby oferta kulturalna była coraz bardziej atrakcyjna i trafiała do różnych grup 

odbiorców. Działania tej instytucji są powszechnie akceptowane społecznie, wiele imprez ma 

charakter otwarty. 

 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Liczba imprez 793 231 815 763 

Liczba 

uczestników 
23 180 19 606 23 592 19 152 

Tabela 7. Liczba uczestników i imprez zorganizowanych przez Centrum Kultury w latach 2012-2015. 

 

Pomimo bogatej oferty oraz licznych wydarzeń kulturalno-atystycznych (średnio ponad  

60 imprez w ciągu miesiąca) mieszkańcy wykazują niską aktywność i niezadawalający 

poziom uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. Porównując rok 2015 do roku 2014 

odnotowano spadek liczby uczestników w imprezach o prawie 20%.  

O niezadawalającym poziomie aktywności w życiu kulturalnym świadczy także liczba osób 

przypadająca na jedną imprezę tj. średnio 25 osób w 2015 r., a na przestrzeni ostatnich 

czterech lat wskaźnik ten plasuje się na poziomie 32 osób/imprezę.   

Zły stan techniczny zabytkowego budynku Centrum Kultury ogranicza możliwość 

dostosowania proponowanej oferty do oczekiwań mieszkańców, a także do pobudzenia 

aktywności w życiu kulturalnym. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki – Laskowskiego działa w siedzibie Centrali 

– przy ul. Mostowej 1, a także w trzech filiach ulokowanych w różnych częściach miasta.  

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, konkursy plastyczne, literackie i recytatorskie, 

które mają na celu promocję książek i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowo 

placówka udostępnia filmy, audiobooki, czasopisma oraz gry planszowe dla dzieci. Zapewnia 
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także dostęp do stanowisk internetowych we wszystkich placówkach. Ze zbiorów biblioteki 

korzystała w latach od 2005 do 2008 zbliżona ilość czytelników, około 5.600  osób rocznie. 

Od roku 2010 liczba użytkowników Biblioteki systematycznie rośnie. W 2014 wyniosła 

ponad 6.500 czytelników. Poniższa tabela doprecyzowuje liczbę wypożyczonych 

woluminów. 
 

Lata 2007 2009 2011 2012 2013 2014 

Wypożyczenia woluminów na zewnątrz 9894 9968 7412 7057 7473 7410 

Wypożyczenia woluminów na miejscu 4336 2978 2304 1985 1590 1399 

Razem 14230 12946 9716 9042 9063 8809 

Tabela 8. Liczba wypożyczeń woluminów w latach 2007-2014. 

 

Lata 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

wypożyczenia 

księgozbioru 

na 1 

czytelnika w 

woluminach 

20,1 18,5 18,8 19,1 19,4 18,7 18,3 17,7 

Tabela 9. Liczba wypożyczeń księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach w latach 2007-2014 

 

Na postawie dostępnych danych zaczerpniętych z GUS
12

 w powyższej tabeli wykazano 

spadek wypożyczeń woluminów mimo rosnącej liczby użytkowników. Znaczny spadek 

wypożyczeń pomiędzy rokiem 2007 a 2014 wyniósł ponad 38%. 

 

Od 1 października 2014 r. przy Miejskiej Biblioteki Publicznej rozpoczął działalność 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, który w latach 2006-2014 funkcjonował pod egidą Wyższej 

Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 

w żyrardowskiej Resursie. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem. Koncepcja zajęć 

polega na organizacji cyklu wykładów m.in. z zakresu socjologii, psychologii, 

funkcjonowania samorządu miejskiego, miejskich organizacji pożytku publicznego, żywienia, 

a także spotkań z ciekawymi ludźmi.  

Prężnie działająca placówka boryka się z ogromnymi problemami związanymi ze złym 

stanem technicznym użytkowanych lokali oraz brakiem dostępności do bibliotek 

dla osób niepełnosprawnych ruchowo (szczególnie dotyczy filii nr 6 przy ul. 1 Maja 52 

położonej w okręgu nr 9).  

 

Degradacja obiektów biblioteki oraz ich niefunkcjonalność wpływa na znaczny spadek 

korzystania z księgozbioru na miejscu przez czytelników – co obrazuje powyższa tabela. 

 

Biblioteka ma szansę stać się dla mieszkańców terenów wykluczonych, w szczególności 

dzieci, miejscem dostępu do informacji, edukacji, kultury, ośrodkiem zmiany.  

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/334/14 Rady Miasta Żyrardowa z dniem 1 czerwca 2014 r. 

powołano miejską instytucję kultury pod nazwą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda 

w Żyrardowie (w organizacji) usytuowane w okręgu nr 11. Pomysł utworzenia Muzeum 

Lniarstwa zrodził się w latach 70-tych XX wieku w związku z przypadającym w 1979 r. 

                                                 
12

 https://bdl.stat.gov.pl 
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jubileuszem 150-lecia miasta Żyrardowa i przemysłu lniarskiego. Po 35 latach w 2014 r. idea 

Muzeum, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z UE, została zrealizowana. Muzeum 

Lniarstwa w Żyrardowie to instytucja kultury, której celem jest ochrona, pielęgnowanie  

i upowszechnianie dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej Żyrardowa, a także 

czynne uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta i budowaniu tożsamości lokalnej 

mieszkańców. Muzeum prowadzi głównie działalność o charakterze naukowo-badawczym  

i kulturalno-oświatowym z zakresu historii lnu, dziejów przemysłu lniarskiego na ziemiach 

polskich i historii Miasta Żyrardowa. Instytucja czynnie włączyła się w życie społeczno-

kulturalne miasta, powiatu i regionu. Muzeum Lniarstwa stanowi pomost i ogniwo łączące 

przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. To nie tylko sposób na spędzenie czasu wolnego, 

to także forma aktywnego uczestniczenia w życiu miasta i społeczności lokalnej. W 2014  

i 2015 r. Miasto pozyskało środki unijne na realizację 2 projektów, które swym zakresem dot. 

Muzeum Lniarstwa. W 2014 r. zrealizowano projekt unijny pn. „INDUSTRIALNE 

MAZOWSZE, żyrardowskie cuda techniki-ekspozycja maszyn włókienniczych”, w ramach 

którego m.in. zakupiono zabytkowe maszyny włókiennicze- wyposażenia dawnych Zakładów 

Lniarskich w Żyrardowie oraz przygotowano ekspozycję, natomiast w 2015 r. realizowano 

projekt pn. „Odrestaurowanie i adaptacja zabytkowych hal fabrycznych na potrzeby Muzeum 

Lniarstwa w Żyrardowie” (m.in. remont dachu i wymiana szyb w świetlikach dachowych; 

remont podłogi, odgrzybianie i malowanie ścian; przegląd i naprawy instalacji elektrycznej 

 i instalacji p. poż.; bieżąca konserwacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych). 

Muzeum Lniarstwa stanowi także miejsce, w którym pracują i spotykają się NGO z terenu 

naszego Miasta. Organizacje, które korzystają z gościnności tej jednostki zajmują się 

tematyką historii i tradycji miasta, turystyki, architektury i zagospodarowania przestrzennego 

oraz pracą z młodzieżą. 

 

Bazę lokalową działających na terenie miasta placówek kulturalnych ocenić należy, jako 

niewystarczającą w stosunku do potrzeb. Znaczne są również potrzeby placówek w zakresie 

wyposażenia w sprzęt.  

W latach 2009-2011 Miasto Żyrardów zrealizowało przy wsparciu funduszy europejskich 

projekt pn. „Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich 

adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”, którego efektem był remont, modernizacja  

i adaptacja dwóch zabytkowych budynków Resursy i Kręgielni wraz z najbliższym 

otoczeniem. Rewaloryzacja Resursy i Kręgielni przyczyniła się do przywrócenia funkcji 

pierwotnych, czyli kulturalno - artystycznych oraz do powstania niepowtarzalnego na skalę 

regionu ośrodka kultury, który wpłynął na zwiększenie udziału mieszkańców w życiu 

kulturalnym, zwiększenie i poprawę jakości oferty kulturalnej oraz podniesienie atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej regionu. Resursa stanowi centrum kulturalne Żyrardowa.  

 

Diagnoza wykonana w zakresie kultury wykazała następujące problemy (które 

stanowią tło zjawisk kryzysowych): 

 

 spadek wskaźnika czytelnictwa;   

 spadek wskaźnika liczby osób uczestniczących w imprezach kulturalnych; 

 niski poziom energooszczędności obiektów biblioteki oraz Centrum Kultury; 

 niefunkcjonalne i mało atrakcyjne wnętrza dla potrzeb współczesnego czytelnika; 

 niedostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. 
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3.1.4. Edukacja 
Oświata jest jedną z najważniejszych sfer, które należy zdiagnozować, aby wykonać 

delimitację obszarów kryzysowych i wskazać potrzeby rewitalizacyjne. Wysoki poziom 

edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej oraz prowadzenie zajęć dodatkowych, wyrównawczych  

i uczestnictwo w projektach edukacyjnych jest jednym z ważnych elementów walki  

z wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Praca z dziećmi jest 

pierwszym elementem pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi. Pomoc w nauce i dożywianie 

pozwala na zapewnienie kolejnemu pokoleniu mieszkańców szansy na zmianę swojego 

sposobu życia.  

W zakresie zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych w Żyrardowie funkcjonują 

placówki publiczne, jak i niepubliczne. Są one prowadzone przez samorządy, osoby prawne 

lub fizyczne. Miasto Żyrardów jest organem prowadzącym dla sześciu przedszkoli, sześciu 

szkół podstawowych, sześciu gimnazjów, Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego i Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. Szkoły podstawowe i gimnazja funkcjonują od 

roku szkolnego 2008-2009 w sześciu kompleksach, jako zespoły szkół publicznych 

(wcześniej funkcjonowały odrębnie cztery szkoły podstawowe i dwa gimnazja).  

 

ANALIZA MIEJSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

W trakcie analizy czynników kryzysowych na terenie Żyrardowa szczególną uwagę zwrócono 

na tematykę związaną z dziećmi w wieku przedszkolno – szkolnym. W związku  

z powyższym przeanalizowano stan techniczny obiektów, sytuację placówek w zakresie 

wyników w nauce na poziomie szkoły podstawowej i szkoły gimnazjalnej, dożywianie dzieci 

w placówkach oświatowych oraz zapotrzebowanie miejsc w przedszkolach.  

Stan techniczny 

Stan techniczny i wyposażenie obiektów większości Zespołów Szkół uznać należy za dobry. 

Jednakże należy zauważyć, iż obiekty znajdujące się w okręgu nr 9 i 10 (szkoły  

o najniższych wynikach kończących edukację w roku 2015) są w gorszym stanie technicznym 

i wymagają prac remontowych. W szczególności Zespół Szkół nr 2 znajduje się w obiekcie 

zabytkowym i wymaga gruntowej termomodernizacji.  

Stan techniczny obiektów przedszkolnych jest zdecydowanie gorszy od obiektów szkolnych. 

Z pięciu placówek wybudowanych w tzw. systemie ciechanowskim (budowla z płyty 

systemowej niespełniająca współczesnych norm) dwa zlikwidowano, pozostałe znajdują się  

w złym stanie technicznym i wymagają modernizacji w najbliższym okresie. Niezbędna 

wydaje się też budowa nowego przedszkola. Miasto posiada opracowany projekt techniczny 

na modernizację największego i najstarszego w mieście przedszkola Nr 9 (w r. 2009 

rozpoczęto I-szy etap remontu, bez wyprowadzania dzieci). Remont zabytkowego 

przedszkola nr 9 jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania opieki przedszkolnej  

w Żyrardowie.  

Wyniki w nauce na poziomie szkoły podstawowej i szkoły gimnazjalnej 

W ramach diagnozowania obszaru występowania niskiego poziomu edukacji posłużono  

się wynikami z egzaminów kończących dany etap nauczania, tj. egzaminy na zakończenie 

nauki w szkole podstawowej i szkole gimnazjalnej. Ze względu na trudności związane  

ze zdobyciem informacji na temat wyników w edukacji w podziale na jednostki referencyjne 

przyjęte jako podział podstawowy w ramach PR MŻ – okręgi - informacje poniżej 

zaprezentowano w podziale na granice obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Żyrardów (podział zgodny z Uchwałą Nr XIX/154/08 Rady 

Miasta Żyrardowa z dnia 28 lutego 2008 r.).  
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Tabela 10. Skala staninowa średnich wyników szkoły w I części sprawdzianu klas szóstych w 2015 roku. 

Źródło: Załącznik 1 Analiza wyników osiągniętych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum  

w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015, Strona 11 

 
Tabela 11. Skala staninowa średnich wyników szkoły w II części sprawdzianu klas szóstych w 2015 roku. 

źródło: Załącznik 1 Analiza wyników osiągniętych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum  

w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015, Strona 12 

 
 

Tabela 12. Wyniki szkół z egzaminów osiągniętych na sprawdzianie klas szóstych latach 2011- 2015. 

źródło: Załącznik 1 Analiza wyników osiągniętych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum  

w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015, Strona 13 
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Analiza powyższych danych wykazała, że najniższy wynik ze sprawdzianu klas szóstych 

w roku 2015 uzyskali uczniowie Zespołów Szkół Publicznych nr 1 i nr 2 (położonych  

w okręgach nr 9, 10 i 11). Wyniki plasowały się na poziomie bardzo niskim i niskim. 

Zastosowana skala staninowa zobrazowała niską pozycję osiągniętych wyników przez szkoły 

nr 1 i 2 na tle wyników osiągniętych przez wszystkie szkoły z terenu miasta.  

 

 
Tabela 13. Wyniki z egzaminów kończących naukę w szkołach gimnazjalnych w roku 2015. 
źródło: Załącznik 1 Analiza wyników osiągniętych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum  

w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015,  Strona 31 

 

Analiza wyników z egzaminów kończących naukę w szkołach gimnazjalnych w roku 

2015 wykazała, że w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-

przyrodniczych i języków obcych najniższe wyniki uzyskał ZSP nr 2 (okręg nr 9), 

a także szkoły nr 7 i 1. 

 

Zdiagnozowano koncentrację problemu niskiego poziomu edukacji w dwóch Zespołach 

Szkół (szkoły podstawowe i gimnazja) nr 1 i nr 2, które plasują się na poziomie niskim  

i bardzo niskim, odbiegając od średniej dla całego miasta.  

 

Po nałożeniu danych dotyczących niskich wyników z egzaminów kończących naukę  

w szkole podstawowej i gimnazjalnej z obwodów szkolnych do okręgów, które są 

podziałem podstawowym analizowanym w PR MŻ, jako kryzysowe należy uznać okręgi 

9, 10 i 11. 
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Mapa 4. Niskie wyniki z egzaminów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Obwody szkół, które otrzymały 

najniższe wyniki z egzaminów kończących etap nauki szkoły podstawowej w roku 2015.
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Dożywanie dzieci w placówkach oświatowych na terenie miasta Żyrardowa 

 

 
Tabela 14. Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie miasta Żyrardów. 

źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Żyrardowa za rok szkolny 2014/2015, strona 33 

 

 

Największa liczba dzieci korzystających z pomocy w postaci posiłku refundowanego 

w roku szkolnym 2014/2015 przypada na Zespołów Szkół Publicznych nr 1 i nr 2, łącznie 

108 uczniów, co stanowi 47,79% posiłków refundowanych we wszystkich placówkach. 
Kryterium refundacji posiłku stanowi niski dochód w rodzinie (ubóstwo). 

 

Edukacja przedszkolna – zapotrzebowanie miejsc w przedszkolach 

Na podstawie otrzymanych danych demograficznych z Urzędu Miasta Żyrardowa 

przeanalizowano liczbę dzieci w wieku przedszkolnym. Następnie zgodnie z informacjami 

przekazanymi z placówek oświatowych przeanalizowano liczbę miejsc w przedszkolach  

w roku 2016, a także złożone wnioski o przyjęcia dzieci do miejskich przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych przy zespołach szkół w zakresie przyjęcia lub nie do placówki oświatowej.  

Na podstawie tych danych stworzono poniższą tabelę, z której wynika iż największe 

zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach występuje w okręgach 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17 i 21. 
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Tabela 15. Zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach dla dzieci. 

 

Z pozyskanych danych wynika, że na ogólną liczbę dzieci w wieku przedszkolnym, która wynosi ponad 1 900 dzieci, do publicznych miejskich 

przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przy zespołach szkół uczęszcza 49%. 

W związku z powyższym ponad 900 dzieci nie uczęszcza do publicznych przedszkoli miejskich. Z tej liczby dla 392 dzieci (co stanowi 40%) 

opiekunowie starali się o miejsce w placówce oświatowej, dla 193 dzieci zabrakło miejsc w miejskich przedszkolach. 

                                                 
13

 Zdefiniowane jako wskaźnik udziału dzieci w wieku 0-6 w danym okręgu do ogółu populacji, które podlegać będą obowiązkowi przedszkolnemu lub w ramach oddziału 

przedszkolnego w szkołach. 

Numer okręgu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
wskaźnik dla 

całego miasta 

Dane potrzebne do obliczenia wskaźnika 

liczba dzieci  w wieku 0-6 184 154 142 105 142 130 201 191 216 191 276 219 156 210 203 149 169 138 161 129 162 3628 

Liczba dzieci w wieku 

przedszkolnym w roku 2018 
83 77 71 48 57 69 92 96 98 94 130 104 70 93 90 65 83 62 77 57 75 1691 

Liczba miejsc w przedszkolach 

(liczba dzieci)  

w roku 2016 

50 48 39 21 27 33 33 56 39 40 78 83 47 88 54 49 41 45 43 25 19 958 

Liczba wniosków złożonych 

o przyjęcie dziecka do 

miejskich przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych 

przy zespołach szkół 

24 17 22 5 17 21 19 35 19 20 24 21 13 32 18 15 14 16 19 15 6 392 

Liczba dzieci nieprzyjętych 

do miejskich przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych 

przy zespołach szkół 

14 13 16 5 12 10 9 18 11 7 9 4 10 4 6 2 9 11 10 8 5 193 

Wskaźnik definiujący stan kryzysowy – sfera społeczna 

Zapotrzebowanie na 

miejsca w 

przedszkolach
13

 

8,91% 8,05% 8,76% 7,05% 8,81% 8,91% 8,46% 8,51% 9,45% 9,44% 10,69% 10,39% 9,08% 9,99% 10,30% 9,51% 9,89% 6,88% 8,97% 8,66% 10,46% ≥9,16% 
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Zgodnie z planowaną reformą oświatową w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem 

przedszkolnym zostaną objęte również dzieci w wieku od 3 lat.  

Ze względu na czas przeprowadzenia prac remontowo budowlanych (cykl ok. 2 lat) udostępnienie 

nowych miejsc przedszkolnych możliwe jest dopiero w roku 2018/2019. W roku 2018 

obowiązkiem przedszkolnym będzie objętych prawie 1700 dzieci z terenu miasta z czego 

dostępnych miejsc w przedszkolach będzie 958. 

 

Największe zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach zdiagnozowano w okręgach nr 9, 10, 

11, 12, 14, 15, 16, 17, 21 co jest podyktowane zamieszkaniem w tych obszarach większej liczby 

dzieci w porównaniu do pozostałych okręgów. Najwyższy odsetek dzieci w wieku 0-6 lat  

w stosunku do wszystkich dzieci z terenu Żyrardowa we wskazanych okręgach wynosi 10,69%. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy zdiagnozowano brak ponad 700 miejsc przedszkolnych  

w roku szkolnym 2018/2019.  
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Zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach 

 
 
Mapa 5. Zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach. 

 

 

 

 

 



39 

 

Diagnoza wykonana w zakresie edukacji wykazała: 

 koncentrację negatywnych zjawisk społecznych: niski poziomu edukacji,  

niewystarczająca obowiązkowa pomocy w zakresie zapewnienia edukacji 

przedszkolnej dla dzieci z obszaru kryzysowego.  

 negatywne zjawiska w sferze technicznej: niski poziom energooszczędności obiektu 

szkoły nr 2 i przedszkola nr 9, a także degradacja stanu technicznego obiektu 

przedszkola nr 9; brak możliwości dostosowania funkcjonujących obiektów do 

potrzeby zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc dzieciom  

z obszaru kryzysowego.  

 

 

3.1.5. Uczestnictwo w życiu publicznym - frekwencja w wyborach 

Sytuacja społeczna w Żyrardowie została wykazana poprzez diagnozę poziomu uczestnictwa 

w życiu publicznym. W związku z powyższym przeanalizowano frekwencję  

w poszczególnych wyborach z ostatnich lat, zarówno na poziomie lokalnym, jak  

i ogólnokrajowym. Wyniki przeprowadzonych badań zamieszczono na mapach.  

Zaprezentowane dane potwierdzają ogólnopolską tendencję niskiej frekwencji i aktywności  

w życiu publicznym wyborców na poziomie krajowym jak i lokalnym. 

Poziom korzystania z czynnego prawa wyborczego wyrażony frekwencją wyborczą stanowi 

miarę deficytu uczestnictwa w życiu publicznym, co obrazuje frekwencja w wyborach: do 

Parlamentu Europejskiego (2014 r.), Prezydenckich w 2015 r. (I i II tura), do Sejmu (2015 r.) 

– poziom krajowy, a także Referendum lokalnym w 2015 r.  

 

Zdecydowanie niski poziom partycypacji w aktywności obywatelskiej wykazuje frekwencja 

w Referendum lokalnym w 2015 r. na obszarze Żyrardowa, gdzie średni wskaźnik wyniósł 

niecałe 9%. Zmierzony wskaźnik jest cechą charakterystyczną obszarów posiadający deficyt 

społecznego kapitału pomostowego.   

 

Za obszar kryzysowy należy uznać okręgi 3, 6, 8, 9, 10, 11, 17 ze względu na koncentrację 

negatywnego zjawiska, którym jest niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu 

publicznym. 

Diagnoza wykonana w zakresie uczestnictwa w życiu publicznym wykazała: 

 koncentrację negatywnych zjawisk społecznych: niski poziomu frekwencji  

w wyborach na poziomie krajowym jak i lokalnym, a w konsekwencji 

niewystarczające uczestnictwo w życiu publicznym.  
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Numer okręgu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

wskaźnik dla 

całego miasta 

Dane potrzebne do obliczenia wskaźnika 

poziom 

uczestnictwa w 

życiu publicznym 

(frekwencja w 

wyborach 

Prezydent 2015 I 

tura) 

56,05% 48,99% 47,58% 51,54% 53,98% 45,63% 56,07% 46,22% 40,04% 35,59% 49,16% 55,54% 54,55% 58,17% 58,26% 52,43% 38,12% 53,37% 51,86% 58,30% 53,94% 50,67% 

poziom 

uczestnictwa w 

życiu publicznym 

(frekwencja w 

wyborach 

Prezydent 2015 - 

II tura) 

64,46% 59,37% 56,68% 60,30% 63,62% 53,15% 63,43% 53,49% 47,74% 44,53% 59,68% 63,29% 63,29% 64,39% 65,45% 60,75% 46,14% 63,44% 59,70% 67,80% 61,93% 58,98% 

poziom 

uczestnictwa w 

życiu publicznym 

(frekwencja w 

wyborach Sejm 

2015) 

60,57% 52,33% 50,59% 56,87% 59,89% 50,00% 59,19% 47,29% 39,64% 35,26% 52,79% 57,85% 56,57% 60,21% 61,46% 58,64% 39,38% 56,19% 51,99% 63,77% 56,34% 53,33% 

poziom 

uczestnictwa w 

życiu publicznym 

(frekwencja w 

wyborach 

Referendum 2015) 

10,13% 9,04% 9,15% 8,89% 7,47% 6,76% 8,99% 8,35% 6,99% 6,43% 7,90% 10,91% 9,19% 8,74% 12,67% 8,06% 6,42% 8,96% 9,46% 10,72% 9,82% 8,93% 

poziom 

uczestnictwa w 

życiu publicznym 

(frekwencja w 

wyborach 

Parlament 

Europejski 2014) 

27,59% 26,40% 23,65% 30,90% 23,94% 20,84% 25,30% 20,53% 16,01% 14,02% 22,36% 26,88% 24,44% 30,36% 30,57% 23,96% 15,88% 26,90% 27,28% 30,95% 21,82% 24,21% 

Wskaźnik definiujący stan kryzysowy – sfera społeczna 

Wskaźnik 

poziomu 

uczestnictwa w 

życiu publicznym 

0 2 4 1 2 5 0 5 5 5 4 0 0 1 0 2 5 0 1 0 1 ≥ 4 

Tabela 16 Frekwencja w poszczególnych wyborach w Żyrardowie, opracowanie własne. 
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Mapa 6. Poziom uczestnictwa w życiu 

publicznym – frekwencja w wyborach Prezydent 

 
Mapa 7. Poziom uczestnictwa w życiu 

publicznym – frekwencja w wyborach Sejm 

.

 

 

Mapa 8. Poziom uczestnictwa w życiu 

publicznym – frekwencja w wyborach 

Referendum. 

 

Mapa 9. Poziom uczestnictwa w życiu 

publicznym – frekwencja w wyborach 

Parlament Europejski.
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Mapa 10. Poziom uczestnictwa w życiu publicznym – frekwencja w wyborach (średnia).
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3.1.6. Badanie opinii mieszkańców Żyrardowa 

1. Główne wnioski i rekomendacje  
 

Zdaniem uczestników badania, najważniejszym i najczęściej występującym problemem 

społecznym Żyrardowa jest bezrobocie. Problem ten jako znacząco istotny częściej wskazują 

mieszkańcy centrum miasta (okręgi 3, 6, 8, 9, 10, 11, 17). Ich zdaniem bezrobocie wpływa 

zarówno na rozwój patologii społecznych (alkoholizm), jak i ogólne zubożenie mieszkańców. 

Jednocześnie analiza uzyskanych w toku badania danych empirycznych wskazuje na wysoką 

kryzysowość opisywanego obszaru pod względem szans na znalezienie pracy. Ponad połowa 

mieszkańców okręgów centralnych jest zdania, że w przypadku utraty pracy możliwość jej 

znalezienia przez osobę bezrobotną jest niska. Mieszkańcy okręgów centralnych największe 

szanse przeciwdziałania problemom społecznym postrzegają w rewitalizacji terenów 

poprzemysłowych oraz inwestycje w infrastrukturę miejską. Działania te ich zdaniem wsparte 

przez władze miasta spowodują napływ inwestorów przekładając się na wzrost miejsc pracy 

oraz ograniczenie intensywności występowania problemów społecznych. 

 

Tło i cele badania 

Badanie opinii mieszkańców Żyrardowa przeprowadzono w ramach działań związanych  

z programowaniem aktualizacji Programu rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020. 

Głównym celem badania było zebranie opinii mieszkańców na temat problemów społecznych 

występujących w Żyrardowie oraz działań jakie powinny być podejmowane w celu ich 

minimalizacji. W szczególności w polu zainteresowania badawczego znalazły się następujące 

kwestie:  

 identyfikacja problemów społecznych występujących w Żyrardowie, 

 stopień ważności dla mieszkańców poszczególnych problemów społecznych, 

 recepcja bezrobocia jako czynnika wykluczenia społecznego, 

 opinie o szansach osób zakładających działalność gospodarczą oraz branżach 

najbardziej perspektywicznych dla miasta z punktu widzenia mieszkańców, 

 preferowane działania związane z przeciwdziałaniem problemom społecznym  

w mieście. 

Charakterystyka próby badawczej 

Badanie przeprowadzone zostało metodą samowypełnialnej ankiety indywidualnej. Chcąc 

uzyskać zróżnicowanie opinii badanie przeprowadzono w dwóch kontrastowych grupach 1. 

segmencie mieszkańców zamieszkujących obszar centralnych okręgów miasta (okręgi 

3,6,8,9,10,11,17) oraz 2. segmencie mieszkańców zamieszkujących inne niż centralne okręgi 

miasta. Łącznie zebrano 106 ankiet.  

Dobór próby miał charakter nieprobabilistyczny, co oznacza, że z samego swojego założenia 

metodologicznego badanie nie miało być reprezentatywne dla całości populacji mieszkańców 

Żyrardowa. Celem badania było między innymi sprawdzenie, czy centralne okręgi wyróżniają 

się pod względem problemów społecznych od innych części Żyrardowa oraz identyfikację 

tych różnić. 

 

Termin realizacji badania 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-9 października 2016 roku. 

 

Metoda analizy danych 

Do obliczenia rozkładów brzegowych zmiennych i analizy zależności zastosowano program 

SPSS FOR WINDOWS. O miarodajności zastosowanej próby badawczej zdecydowała 

metoda, sposób i charakter doboru próby, a także fakt iż wnioski z badania były 
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interpretowane jakościowo. Zgodnie z literaturą metodologii badań analizy prowadzone były 

w segmentach dobranych celowo liczących co najmniej 50 badanych. 

 

Skład próby badawczej ze względu na płeć 

Lp. Płeć 
Ogół badanych 

N=106 

1 kobieta 64,2 

2 mężczyzna 35,8 

Razem 100,0 

Skład próby badawczej ze względu na miejsce zamieszkania respondenta 

Lp. Miejsce zamieszkania 
Ogół badanych 

N=106 

1 centralne okręgi miasta (okręgi 3,6,8,9,10,11,17) 52,8 

2 inne niż centralne okręgi miasta 47,2 

Razem 100,0 

Skład próby badawczej ze względu na wiek 

Lp. Wiek 
Ogół badanych 

N=106 

1 
powyżej 20 do 30 lat 20,8 

2 
powyżej 30 do 40 lat 30,2 

3 
powyżej 40 do 50 lat 28,3 

4 
powyżej 50 do 60 lat 7,5 

5 
powyżej 60 do 70 lat 13,2 

Razem 100,0 

Skład próby badawczej ze względu na poziom wykształcenia respondenta 

Lp. Wykształcenie 
Ogół badanych 

N=106 

1 zawodowe 5,7 

2 średnie, policealne 34,0 

3 wyższe licencjackie 22,6 

4 wyższe magisterskie 37,7 

Razem 100,0 

Tabela 17 Skład próby badawczej 

 

 

2. Postrzegane przez mieszkańców problemy społeczne w Żyrardowie 
 

Jednym z celów projektu było zebranie informacji na temat postrzeganych przez 

mieszkańców problemów społecznych. W związku z tym skonstruowano następujące pytanie: 

Proszę wskazać te problemy społeczne, które występują Pana(i) zdaniem w Żyrardowie? 

Pytanie miało charakter zamknięty. Respondent mógł wskazać dowolną liczbę spośród 

zdefiniowanych następująco problemów społecznych: 

 alkoholizm,  

 bezrobocie,  

 degradacja środowiska,  
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 narkomania, 

 problemy mieszkaniowe,  

 wzrost przestępczości,  

 zubożenie. 

 

Jako największy problem społeczny mieszkańcy miasta postrzegają bezrobocie. Wskazuje go 

ponad cztery piąte (83 %) ankietowanych. Problem ten jest szczególnie istotny dla 

mieszkańców centralnych okręgów miasta (85,7 %). Mieszkańcy ci częściej niż 

zamieszkujący inne okręgi miasta, jako znaczące problemy społeczne postrzegają także 

alkoholizm (82,1 % mieszkańców okręgów centralnych), zubożenie (71,4 %), narkomanię 

(67,9 %) oraz wzrost przestępczości (64,3 %). 

Szczegółowe dane przedstawia Tabela 18. 
 
Tabela 18 Postrzegane przez mieszkańców Żyrardowa problemy społeczne (w %). 

Lp. Problem społeczny 

Mieszkańcy zamieszkujący** 
Ogół badanych 

N=106* centralne okręgi 

N=56 

inne niż centralne 

okręgi 

N=50 

1 Bezrobocie 85,7 80,0 83,0 

2 Alkoholizm 82,1 76,0 79,2 

3 Zubożenie 71,4 68,0 69,8 

4 Narkomania 67,9 64,0 66,0 

5 Wzrost przestępczości 64,3 52,0 58,5 

6 Problemy mieszkaniowe 53,6 56,0 54,7 

7 Degradacja środowiska 39,3 36,0 37,7 

* dane uporządkowano malejąco wg kolumny „ogół badanych” 

** dane nie sumują się do 100,0 %, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

 

3. Ważność dla mieszkańców poszczególnych problemów społecznych 
Ważność poszczególnych problemów społecznych odtworzono w oparciu o pytanie: Proszę 

ocenić ważność każdego z wymienionych problemów społecznych występujących na terenie 

Żyrardowa. Pytanie miało charakter zamknięty. Respondent mógł wybrać jeden z poniższych 

stopni ważności: 

1. problem nie występuje, 

2. problem ma charakter znikomy, 

3. problem ma charakter umiarkowany 

4. problem ma charakter poważny, 

5. problem ma charakter bardzo poważny. 

 

Następnie obliczono średni stopień ważności dla każdego z ocenianych problemów 

społecznych. 

Uzyskane dane pokazują jednoznacznie, że bezrobocie jest zdaniem mieszkańców 

najważniejszym i występującym najczęściej problemem społecznym w Żyrardowie (waga 

istotności w okręgu centralnym wynosi 3,68 przy wadze 3,08 w innych okręgach miasta). 

Stan ten wymaga od władz podjęcia natychmiastowych działań ukierunkowanych na 

częściowe chociaż rozwiązanie tego problemu. Działania te powinny być szczególnie 

intensywne w centralnych okręgach miasta – gdyż zdaniem mieszkańców problem 

pozostawania bez pracy właśnie tam jest szczególnie istotny. Skorelowany jest on silnie  
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z występującymi w centralnych okręgach problemami alkoholizmu (średnia ważność dla 

okręgów centralnych 3,43, przy wadze 2,96 w innych okręgach miasta) oraz zubożenia 

społecznego (odpowiednio 3,07 i 2,88). Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 
 

Tabela 19 Średnia ważność wskazań każdego z ocenianych problemów społecznych (średnia wskazań) 

Lp. Problem społeczny 

Mieszkańcy zamieszkujący** 
Ogół badanych 

N=106* centralne okręgi 

N=56 

inne niż centralne 

okręgi 

N=50 

1 
Bezrobocie 3,68 3,08 3,40 

2 
Alkoholizm 3,43 2,96 3,21 

3 
Zubożenie 3,07 2,88 2,98 

4 
Narkomania 2,75 2,64 2,70 

5 
Problemy mieszkaniowe 2,68 2,48 2,58 

6 
Wzrost przestępczości 2,86 2,16 2,53 

7 
Degradacja środowiska 1,86 1,44 1,66 

* dane uporządkowano malejąco wg kolumny „ogół badanych” zgodnie ze średnim stopniem oceny 

 

4. Percepcja problemu bezrobocia w Żyrardowie 
 

Jednym z kluczowych celów projektu było zebranie opinii mieszkańców na temat bezrobocia 

w mieście, jako ważnego czynnika wykluczenia oraz deprywacji społecznej. Problem 

zdiagnozowano w oparciu o dwa wskaźniki: 

1. osobiste doświadczenia respondenta lub osób z jego najbliższego otoczenia 

związane z problemem bezrobocia, 

2. subiektywną ocenę szans znalezienia pracy przez osoby bezrobotne. 

 

Doświadczenia związane z utratą pracy 

Respondentów poproszono o odpowiedź na pytanie: Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym 

lub najbliższym otoczeniu znajdują się osoby bezrobotne? Pytanie miało charakter zamknięty, 

jednoodpowiedziowy.  

Blisko połowa (45,3 %) badanych mieszkańców Żyrardowa posiada osobiste (lub wśród 

członków najbliższej rodziny) doświadczenia związane z pozostawaniem na bezrobociu. Stan 

ten nieco częściej występuje w centralnych (46,4 %) niż innych okręgach miasta (44,0 %). 

Pełne dane zestawiono w tabeli poniżej. 

 
Tabela 20 Doświadczenia respondenta związane z utratą pracy (w %). 

Lp. Wariant odpowiedzi 

Mieszkańcy zamieszkujący** 
Ogół badanych 

N=106* centralne okręgi 

N=56 

inne niż centralne 

okręgi 

N=50 

1 
Tak 46,4 44,0 45,3 

2 
Nie 53,6 56,0 54,7 

 100,0 100,0 100,0 

 

Subiektywna ocena szans znalezienia pracy przez osoby bezrobotne 

W toku badania ustalono także opinie mieszkańców Żyrardowa na temat szans znalezienia 

pracy w mieście przez osoby bezrobotne. Pytanie brzmiało: Jaka jest szansa w chwili obecnej 
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na znalezienie pracy w Żyrardowie przez osoby bezrobotne? Pytanie miało charakter 

zamknięty, jednoodpowiedziowy. 

Analiza uzyskanych danych wskazuje na wysoką kryzysowość pod względem szans na 

znalezienie pracy obszaru okręgów centralnych. Ponad połowa mieszkańców (57,1 %) tych 

okręgów jest zdania, że w przypadku utraty pracy możliwość jej znalezienia przez osobę 

bezrobotną jest niemal niemożliwa. Jednocześnie zaledwie 1,8 % przedstawicieli 

analizowanego segmentu twierdzi, że szansa znalezienia pracy jest duża lub bardzo duża. Dla 

porównania negatywną wizję poszukiwania pracy posiada 48,0 % (różnica wynosi 9,1 punktu 

procentowego), przy jednoczesnym pozytywnym nastawieniu jednej szóstej (16,0 %) 

badanych mieszkańców innych okręgów miasta. Pełne dane na ten temat zestawiono  

w poniższej tabeli. 

   
Tabela 21 Subiektywna ocena szans znalezienia pracy przez osoby bezrobotne (w %). 

Lp. Wariant odpowiedzi 

Mieszkańcy zamieszkujący** 
Ogół badanych 

N=106* centralne okręgi 

N=56 

inne niż centralne 

okręgi 

N=50 

1 
nie ma szansy 10,7 8,0 9,4 

2 
bardzo mała 46,4 40,0 43,4 

3 
umiarkowana 21,4 32,0 26,4 

4 
duża 0,0 12,0 5,7 

5 
bardzo duża 1,8 4,0 2,8 

6 
nie wiem/trudno powiedzieć 19,6 4,0 12,3 

 100,0 100,0 100,0 

 

 

5. Ocena szans sukcesu prowadzenia działalności gospodarczej jako sposobu 

przeciwdziałania bezrobociu w Żyrardowie 

W pierwszym kroku respondentów poproszono o ocenę szans sukcesu prowadzenia 

działalności gospodarczej w mieście jako sposobu przeciwdziałania bezrobociu. Pytanie 

brzmiało: Jak ocenia Pan(i) szanse sukcesu dla osób zakładających działalność gospodarczą 

w Żyrardowie? 

Pozytywne nastawienie do sukcesu osób zakładających działalność gospodarczą  

w Żyrardowie posiada 7,6 % wszystkich badanych, przy czym przejawiają je nieco częściej 

mieszkańcy innych (8,0 %) niż centralne okręgi miasta (7,1 %). W okręgach centralnych 

panuje raczej defetystyczne przekonanie, że szanse te są bardzo małe lub wcale ich nie ma 

(46,5 %). Dla porównania podobne opinie prezentują mieszkańcy okręgów znajdujących się 

poza centrum miasta (36,0 %).  Zestawienie danych zawiera poniższa tabela.  
 

Tabela 22 Ocena szansy sukcesu osób zakładających działalność gospodarczą w mieście (w %). 

Lp. Wariant odpowiedzi 

Mieszkańcy zamieszkujący** 
Ogół badanych 

N=106* centralne okręgi 

N=56 

inne niż centralne 

okręgi 

N=50 

1 
nie ma szansy 3,6 0,0 1,9 

2 
bardzo mała 42,9 36,0 39,6 

3 
umiarkowana 46,4 56,0 50,9 

4 
duża 6,5 8,0 3,8 
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5 
bardzo duża 0,6 0,0 3,8 

6 
nie wiem/trudno powiedzieć 3,6 0,0 1,9 

 100,0 100,0 100,0 

 

6. Branże jakie mogą, zdaniem respondentów, stać się motorem rozwoju Żyrardowa  

Badanych poproszono o wskazanie ich zdaniem najbardziej perspektywicznych  

z punktu rozwoju miasta branż/rodzajów działalności przedsiębiorstw.  Pytanie brzmiało: 

Przedsiębiorstwa jakiej branży/dziedziny mogą stać się Pana(i) zdaniem motorem rozwoju 

Żyrardowa ?  Pytanie miało charakter zamknięty, wieloodpowiedziowy.  

Mieszkańcy Żyrardowa szanse na rozwój miasta upatrują przede wszystkim w firmach branży 

produkcyjnej (67,9 % ogółu wszystkich badanych). Opinię tą formułują częściej osoby 

zamieszkujące teren centralny (71,4 %) niż innych (64,0 %) okręgów. 

W dalszych badani, motor rozwoju miasta upatrują w turystyce (45,3 % ogółu badanych) lub 

handlu (43,4 %). 

 
Tabela 23 Branże mogące stać się motorem rozwoju Żyrardowa  (w %). 

Lp. Branża działalności 

Mieszkańcy zamieszkujący** 
Ogół badanych 

N=106* centralne okręgi 

N=56 

inne niż centralne 

okręgi 

N=50 

1 produkcja 71,4 64,0 67,9 

2 turystyka 42,9 48,0 45,3 

3 handel 39,3 48,0 43,4 

4 inna branża 7,1 4,0 5,7 

* dane uporządkowano malejąco wg kolumny „ogół badanych” 
** dane nie sumują się do 100,0 %, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną branżę 

 

 

7.  Preferowane działania mające na celu redukcję  problemów społecznych w mieście 

Na zakończenie badania respondentów poproszono o wskazanie najskuteczniejszych działań 

wpisujących się w walkę z problemami społecznymi w mieście.  Uczestnikom sondażu 

przedstawiono listę przykładowych działań, a następnie poproszono o odpowiedź na pytanie: 

Jakie działania Pana(i) zdaniem powinny być najbardziej wspierane w mieście?  Pytanie 

miało charakter zamknięty, wieloodpowiedziowy. 

Mieszkańcy największe szanse związane z przeciwdziałaniem problemom społecznym 

postrzegają w rewitalizacji terenów poprzemysłowych umożliwiającą tworzenie nowych 

miejsc pracy. Opinię taką posiada ponad dwie trzecie (67,9 %) uczestników badania – w tym 

nieco częściej prezentują ją osoby zamieszkujące w innych niż centralne okręgach miasta 

(72,0 %). Działania te zostały jednoznacznie wskazane jako wymagające największego 

wsparcia władz.  

W dalszej kolejności wskazano inwestycje w infrastrukturę miejską jako element 

przyciągania do miasta inwestorów (60,4 %). Nadmienić należy, że omawiane powyżej 

działania mogą wzajemnie synergicznie się przenikać wzmacniając ofertę miasta skierowaną 

do potencjalnych inwestorów. Pełne dane na ten temat zawiera poniższa tabela. 
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Lp. Działanie 

Mieszkańcy zamieszkujący** Ogół 

badanych 

N=106* centralne okręgi 

N=56 

inne niż centralne 

okręgi 

N=50 

1 
rewitalizacja terenów poprzemysłowych 

umożliwiająca tworzenie nowych miejsc 

pracy 

64,3 72,0 67,9 

2 inwestycje w infrastrukturę miejską jako 

element przyciągania inwestorów do miasta 
60,7 60,0 60,4 

3 dotacje dla osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą 
50,0 68,0 58,5 

4 zakładanie działalności gospodarczej i 

rozwój przedsiębiorczości 
50,0 40,0 45,3 

5 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

lub zagrożonych brakiem pracy 
60,7 20,0 41,5 

6 szkolenia i praktyki dla bezrobotnych 39,3 24,0 32,1 

7 szkolenia i doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej 
21,4 24,0 22,6 

8 inne działania (wspieranie polityki 

mieszkaniowej) 
3,6 - 1,9 

Tabela 24. Działania związane z przeciwdziałaniem problemom społecznym wymagające najsilniejszego 

wsparcia (w %). 
* dane uporządkowano malejąco wg kolumny „ogół badanych” 
** dane nie sumują się do 100,0 %, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną branżę 

 

3.2. Gospodarka 
 

3.2.1 Podmioty gospodarcze 
W Żyrardowie działalność prowadzą przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne, tworząc miejsca 

pracy dla mieszkańców. Miasto Żyrardów przez dziesiątki lat było ważnym w kraju 

ośrodkiem przemysłu lekkiego. Monokultura przemysłowa miała negatywne skutki dla 

lokalnego rynku pracy i doprowadziła do załamania się rozwoju gospodarczego miasta. 

Pierwsze lata obecnego wieku to okres powolnego „dźwigania się” miasta i dywersyfikacji 

jego struktury gospodarczej. W mieście przeważają obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Na terenie miasta dostrzegalny jest również znaczny rozwój branży turystycznej, zwłaszcza 

bazy noclegowej i gastronomicznej. W Żyrardowie funkcjonuje 6 dużych obiektów 

noclegowych oraz 20 obiektów gastronomicznych. Ze względu na endogenny potencjał 

miasta związany z zachowanymi unikatowymi zabytkami, przy zastosowaniu odpowiednich 

narządzi promocyjnych, to turystyka powinna stać się jedną z ważniejszych dziedzin 

gospodarki, w której będą powstawać nowe miejsca pracy. 

Instytucje otoczenia biznesu 

Instytucją otoczenia rynkowego, działającą na rzecz drobnych przedsiębiorców jest 

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, które od 20 lat oferuje dostęp 

do kapitału w formie niskooprocentowanych pożyczek związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Głównym celem powołania ŻSWP jest przeciwdziałanie 

bezrobociu w regionie poprzez m.in. organizowanie kursów i szkoleń, pozwalających  

na podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz poprzez udzielanie nisko 

oprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Stowarzyszenie 

udziela też pożyczek na rozwój działalności gospodarczej.  Od początku swojej działalności 

Stowarzyszenie udzieliło 421 pożyczek na prawie 22 mln złotych. Pozyskanie tego typu 

instytucji jako partnera w rewitalizacji może być skutecznym narzędziem budowania 

potencjału gospodarczego na terenie zdegradowanym. 
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Oferta dla inwestorów 

Urząd Miasta Żyrardowa przygotował katalog ofert inwestycyjnych, który zawiera dokładne 

opisy nieruchomości oraz ich zdjęcia. Katalog wydany został zarówno w wersji papierowej 

w formie „Oferty inwestycyjnej” w 5 wersjach językowych.  
 

3.2.2 Analiza aktywności gospodarczej 
Liczba aktywnej działalności gospodarczej na terenie Miasta Żyrardowa w roku 2016 wynosi 

ponad 2 600 podmiotów.  

Jednakże po przeanalizowaniu danych dotyczących ubóstwa i działalności gospodarczej 

zauważyć można nakładanie się tych dwóch problemów. Analiza wykonana w dziale 

związanym z pomocą społeczną wykazała, iż w okręgach 3, 6, 8, 9, 10, 17 występuje duże 

zapotrzebowanie na wsparcie, problem ten podyktowany jest trudną sytuacją życiową 

mieszkańców wynikającą głównie z ubóstwa i bezrobocia. Zmniejszają się wpływy do 

budżetu z tytuł podatków, wzrastają natomiast wydatki na wypłaty zasiłków. Te czynniki 

prowadzą do nakręcania się spirali niekorzystnej koniunktury gospodarczej miasta. 

 

Jedną z przyczyn powyższego zjawiska – niewystarczającej liczby miejsc pracy  

w Żyrardowie - jest niska aktywność w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,  

a także wysoki wskaźnik wykreśleń i zawieszeń podmiotów gospodarczych. Poniżej zostały 

przeanalizowane dane dotyczące aktywności gospodarczej, wykreślania działalności  

z ewidencji, a także problem związany z zawieszaniem działalności gospodarczej. 
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Tabela 25. Stopień działalności gospodarczej, stan na 2016 r. 

Dane wynikające z tabeli 24 zostały zaprezentowane w sposób graficzny na poniższych 

mapach.  
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Mapa 11. Stopień działalności gospodarczej aktywnej/100 mieszkańców. 
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Mapa 12. Działalności gospodarcze wykreślone/100 mieszkańców.
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Na powyższym mapach można zauważyć koncentrację negatywnych zjawisk w zakresie 

działalności gospodarczej. Za okręgi z występującym stanem kryzysowym należy uznać 

okręgi nr 2, 3, 6, 8, 9, 10, 17, w których występuje koncentracja w/w negatywnych 

zjawisk a także okręg nr 11 ze względu na przekroczenie na tym terenie wskaźników 

(powyżej średniej dla miasta) dot. wykreśleń i zawieszeń podmiotów gospodarczych. 

 

Pogłębiając analizę dotyczącą malejącej liczby aktywnej działalności gospodarczej 

zauważono i przebadano dokładniej jeszcze jedno zjawisko, którego zrozumienie może 

doprowadzić do rozwiązania kryzysu w zakresie gospodarki. Problem zawieszania 

prowadzonej działalności. Poniższa tabela przedstawia dokładny rozkład geograficzny tego 

zjawiska i została poszerzona o rozpoznanie głównego kodu PKD zwieszanej działalności. 

Sprawdzenie skali podmiotów zawieszających działalność jest dla nas istotne ze względu,  

iż potencjalnie są to podmioty, które wahają się, czy nadal prowadzić działalność 

gospodarczą, czy nie. 

 

 

Nr okręgu 

Liczba 

podmiotów 

wykreślonych 

z CEIDG 

Liczba 

podmiotów 

zawieszonych 

w CEIDG 

Podmioty 

wykreślone wg 

działów PKD * 

Podmioty 

zawieszone wg 

działów PKD* 

1 79 18 47 47 

2 37 8 43 43 

3 62 12 47 47 

4 40 9 43 43 

5 57 21 49 49 

6 40 11 43 43 

7 18 25 47 47 

8 85 18 47 47 

9 68 9 47 47 

10 67 21 43 43 

11 83 18 47 47 

12 14 22 47 47 

13 45 10 47 47 

14 65 16 47 47 

15 21 18 47 47 

16 37 6 45 45 

17 39 8 47 47 

18 75 23 45 45 

19 115 30 47 47 

20 63 19 45 45 

21 111 20 47 47 
Tabela 26. Liczba podmiotów wykreślonych i zawieszonych wg działów PKD i okręgów 

* Legenda: 

Dział 43 – Roboty budowlane specjalistyczne 

Dział 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych 

Dział 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

Dział 49 – Transport lądowy oraz transport rurociągowy. 

 

 

Największa liczba podmiotów wykreślonych i zawieszonych występuje w dziale PKD  

- 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, który 

stanowi ponad połowę przeanalizowanych działów. 
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Diagnoza wykonana w zakresie gospodarki wykazała: 

 koncentrację negatywnych zjawisk: zawieszanie i wykreślanie działalności 

gospodarczej; obszary o niskiej aktywności gospodarczej; niewystarczającą liczbę 

miejsc pracy-bezrobocie.  

 

3.2.3 Bezrobocie 

Nieustającym problemem w mieście jest bezrobocie, choć na przestrzeni ostatnich lat zmienia  

się zarówno poziom tego zjawiska, jak i jego struktura, w szczególności według płci i wieku.  

 

Podstawą do analizy bezrobocia na terenie miasta Żyrardowa są dane liczbowe obejmujące 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie, 

w poszczególnych latach, w okresie od 2010 roku do końca grudnia 2014 roku. 

 

Ze względu na trudności związane ze zdobyciem informacji na temat osób bezrobotnych 

w podziale na jednostki referencyjne – okręgi - informacje poniżej prezentujemy jako  

tło problemów społeczno - gospodarczych występujących w Żyrardowie.  

Najwyższy poziom bezrobocia miał miejsce w grudniu 2013 roku. Wówczas bez pracy 

pozostawały 2.424 osoby, wśród których kobiety stanowiły 46%, a mężczyźni 53,1%. Prawo 

do zasiłku posiadało zaledwie 6% zarejestrowanych bezrobotnych. W latach 2010-2013 liczba 

bezrobotnych w Żyrardowie systematycznie wzrastała, zaś w 2014 r. nastąpił jej spadek. 

Należy też zwrócić uwagę na tendencję spadkową wśród osób z prawem do zasiłku (w 2010 r. 

– 16,2% ogółu bezrobotnych, zaś w 2014 r. – 10,1%). 

 

Struktura bezrobotnych pod względem wykształcenia uległa w analizowanym okresie 

pewnym zmianom - maleje udział bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 

zaś rośnie udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym. Udział osób z wykształceniem 

policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnym oraz gimnazjalnym i niższym 

pozostawał na stałym poziomie. Struktura bezrobotnych pod względem wieku w  latach 2010 

– 2014 nie uległa zasadniczym zmianom. Dominowały osoby bezrobotne w przedziale wieku 

25-34 oraz 35-44 lata. 

Szczegółowe dane statystyczne, analizujące zjawisko bezrobocia w mieście przedstawia 

poniższa tabele: 
 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w mieście Żyrardów 

Stan w dniu Ogółem Kobiety Mężczyźni 
Z prawem 

do zasiłku 

Bez prawa 

do zasiłku 

31.12.2010 2064 962 1102 335 1729 

31.12. 2011 2069 1027  1042 341 1728 

31.12. 2012 2232 1063  1169 328  1904 

31.12. 2013 2424 1136 1288 329 2095 

31.12. 2014 2315 1083 1232 234 2081 

Tabela 27. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w mieście Żyrardów. 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie 
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Dostępne dane, dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do całego powiatu, należy jednak je 

uznać jako przybliżone także dla samego miasta. 

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Stopa bezrobocia – 

powiat żyrardowski 
13,7 % 13,7 % 15,3 % 16,4 % 15,5 % 

Stopa bezrobocia - kraj 12,4 % 12,5 % 13,4 % 13,4 % 11,5 % 
Tabela 28. Stopa bezrobocia. 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie 

 

Dane dotyczące bezrobocia mają charakter ogólny. Ze względu na strukturę gromadzonych 

danych, nie ma możliwości ich uszczegółowienia i naniesienia na przyjętą siatkę okręgów 

wyborczych. Zebrane dane obrazują problem w tej sferze życia gospodarczego i społecznego. 

 

Diagnoza wykonana w zakresie bezrobocia wykazała: 

 występowanie bezrobocia przekraczającego średnią krajową, które dominuje wśród 

osób młodych z niskim wykształceniem.  

 

3.3. Bezpieczeństwo publiczne 

3.3.1 Opis bezpieczeństwa na terenie Żyrardowa  

Określenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jest konieczne dla przeprowadzenia pełnej 

diagnozy stanu wyjściowego. W odniesieniu do ilości zgłoszeń oraz rodzajów  

i skuteczności interwencji przeprowadzonych przez Straż Miejską w Żyrardowie należy 

stwierdzić, że stan ładu i porządku w okresie 2010-2014 oscyluje na zbliżonym poziomie.  

W dalszym ciągu zauważyć można łamanie przez kierowców przepisów ruchu drogowego 

(parkowanie w miejscach niedozwolonych, jazda po chodnikach, niszczenie zieleni itp.). 

Problemem są także osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych oraz osoby 

nadużywające alkoholu, które wzbudzają swoim zachowaniem zgorszenie wśród 

mieszkańców, a także zakłócają spokój i porządek publiczny. Mieszkańcy miasta pomimo 

corocznych kontroli nadal nie stosują się w stopniu zadowalającym do przepisów ustawy  

o utrzymaniu porządku i czystości na terenie posesji prywatnych, zakładów pracy, oraz 

innych jednostek.  

W roku 2014 szczególny nacisk położono na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, uwzględniając przy tym oczekiwania mieszkańców, między innymi 

poprzez zwiększoną ilość patroli pieszych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili służbę na 

zasadach patrolu pieszego zarówno w godzinach popołudniowych, jak również  

w godzinach wieczorowo - nocnych. Codziennie pełnione służby na zasadzie patrolu pieszego 

bardzo dobrze spełniają swą rolę prewencyjną, jednak należy zauważyć, że niestety w pewnej 

mierze negatywnie wpływają na uzyskiwane wyniki. Optymalnym rozwiązaniem byłaby 

możliwość jednoczesnego pełnienia służb patrolowych pieszych i zmotoryzowanych, jednak 

na chwilę obecną jest, to niemożliwe z uwagi na ograniczony stan zatrudnienia. 

W celu zwiększenia możliwości realizacji zadań przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 

dokonano doposażenia samochodów służbowych, co pozwoli na usuwanie drobnych 

uszkodzeń urządzeń użyteczności publicznej, znaków drogowych, odcięcie pasów 

bezpieczeństwa i zasilania akumulatorowego, czy też uprzątnięcie pozostałości pokolizyjnych 

pojazdów, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. 
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Analiza stanu i poczucia bezpieczeństwa 

W ocenie stanu bezpieczeństwa w poszczególnych rejonach miasta oprócz ilości 

odnotowanych naruszeń przepisów, podjętych interwencji oraz przyjętych zgłoszeń 

uwzględniono również poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, którzy wyrażają swoje 

odczucia w ww. zakresie na spotkaniach samorządu mieszkańców oraz rad osiedli. 

Na podstawie danych od Straży Miejskiej w Żyrardowie, korzystając ze skali ocen od 1 do 5, 

przy założeniu, że liczba 1 określa najbardziej bezpieczne rejony, a liczba 5, określono 

najbardziej niebezpieczne rejony i opracowano poniższe zestawienie. 

 

Numer okręgu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Wskaźnik 

dla całego 

miasta 

Wskaźnik definiujący stan kryzysowy - SFERA SPOŁECZNA  

Poziom 

bezpieczeństwa 
publicznego 

1 3 3 3 3 3 2 5 5 5 2 2 3 3 2 1 4 3 4 2 1 

 

 

≥ 2,8 

Tabela 29. Poziom bezpieczeństwa publicznego. 

Opracowano na podstawie danych uzyskanych od Straży Miejskiej w Żyrardowie 

Podsumowując - można zauważyć, że do rejonów, w których stan bezpieczeństwa należy 

uznać za najwyższy, należy zaliczyć dzielnice domków jednorodzinnych, natomiast w części 

zwartej zabudowy budynków wielorodzinnych w centrum Miasta, przez które przechodzą 

główne szlaki komunikacyjne, rejonach osiedli bloków mieszkalnych oraz rejonach 

pofabrycznych, stan bezpieczeństwa znajduje się na niższym poziomie. Największą 

koncentrację problemu wykazują okręgi nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18 i 19. 

Dokładny rozkład geograficzny tego zjawiska przedstawia mapa 13. 

 

Diagnoza wykonana w zakresie bezpieczeństwa wykazała: 

 koncentrację negatywnych zjawisk społecznych: przestępczość oraz brak poczucia 

bezpieczeństwa w wybranych obszarach miasta.  

 negatywne zjawiska techniczne: analogowy system monitoringu wizyjnego, brak 

możliwości rozbudowy systemu o kolejne kamery. 
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Mapa 13.  Poziom bezpieczeństwa publicznego.
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3.4. Zabytki 
Wartości historyczne i zabytkowe skumulowane w Żyrardowie stanowią unikatowy w skali 

województwa potencjał endogenny, który może stać się jednym z filarów odnowy. Historia  

i zabytki Miasta stają się dla mieszkańców ważnym elementem tożsamości lokalnej. Jednym 

z celów prowadzonej w mieście rewitalizacji powinno być zwiększenie wiedzy mieszkańców 

o walorach miejsca, w którym żyją i wykorzystanie jej w rozwoju zawodowym. Efektem 

wzrostu świadomości będzie większa dbałość o zabytki przez nich użytkowane oraz ich 

otoczenie. Pełna analiza w zakresie infrastruktury technicznej miasta znajduje się w strategii. 

Poniżej zostaną zaprezentowane tylko niektóre z nich.  

3.4.1. Zabytki 

Historyczny Żyrardów jest unikalnym w skali europejskiej przykładem realizacji idei miasta 

przemysłowego o bogatym programie funkcjonalnym oraz rozwiązaniach przestrzennych 

nawiązujących do wizji idealnych miast przemysłowej Europy. Osada Fabryczna: układ 

urbanistyczny i zespół budowlany zachowany w ponad 95 %, obejmujący obiekty do dziś 

zachowujące swoją pierwotną funkcję: mieszkalne, fabryczne oraz dzielnica willowa wraz 

z zaprojektowaną zielenią.  

Teren dawnych zakładów lniarskich to obszar wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny, w oparciu  

o bocznice kolei Warszawsko – Wiedeńskiej, na którym wzniesiono szereg budynków 

przemysłowych, zaprojektowanych zgodnie z ciągiem technologicznym przetwarzania 

surowca lnianego, w oparciu o najnowsze w ówczesnym czasie rozwiązania techniczno – 

technologiczne. Obszar przemysłowy uległ w XX wieku licznym przemianom 

spowodowanym m. in. zniszczeniami wojennymi czy przekształceniami obiektów po II 

wojnie światowej, w związku ze zmianami technologii produkcji. Po upadku zakładów 

lniarskich zaprzestano produkcji na dużą skalę. Od początku XXI wieku zabytkowe obiekty 

poprzemysłowe są adaptowane do nowych funkcji: usługowych, mieszkaniowych, 

nieuciążliwego przemysłu i rzemiosła oraz na cele kulturalne. 

Teren osady fabrycznej oraz zespołów „Centrali” i „Wykańczalni” dawnych zakładów 

lniarskich został uznany za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia  

04 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., Nr 11, poz. 59).  

Stan zachowania zabytków na terenie pomnika historii (obejmuje swym zasięgiem 

terytorialnym okręgi nr 8, 9, 10, 11, 17), stanowiącego jeden z endogennych potencjałów 

naszego miasta utrudnia, ale częstokroć uniemożliwia, mieszkańcom terenu „normalne” 

życie.  

Numer okręgu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Wskaźnik definiujący stan kryzysowy - SFERA TECHNICZNA 

Obiekty 

znajdujące się 

na terenie 

Pomnika 

historii RP 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Tabela 30. Obiekty znajdujące się na terenie Pomnika historii RP. 
 

Warunki pracy, edukacji i mieszkaniowe są na tym obszarze bardzo trudne, co stanowi 

jeden z czynników wykluczenia społecznego. Ponadto ze względu na wartości zabytkowe 

opisanych powyżej obiektów i terenów, prowadzone powinny być w nich prace 

konserwatorskie i remontowe, które wymagają dużych nakładów finansowych. 

Użytkowników i właścicieli obiektów nie stać na podejmowanie koniecznych prac bez 

zewnętrznego wsparcia.  
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Mapa 14. Plan przedstawiający teren uznany za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia  

04 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., Nr 11, poz. 59) w układzie miasta. 
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W Żyrardowie znajdują się 362 zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji,  

w tym 205 wpisanych do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. W ewidencji 

zabytków województwa mazowieckiego znajdują się 454 zabytki ruchome z terenu miasta,  

w tym 113 wpisanych do rejestru zabytków, są to m.in: nagrobki, wyposażenie kościołów, 

Kantor Główny, Resursa oraz maszyny i wyposażenie z zakładów lniarskich. W granicach 

administracyjnych miasta Żyrardowa znajduje się 11 stanowisk archeologicznych ujętych  

w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych, związanych z epoką kamienia, brązu, 

starożytności i średniowiecza, w tym głównie ślady osadnictwa i skarby. Ponadto 

w Żyrardowie odnajdujemy szereg elementów dziedzictwa nie materialnego, związanych  

z historią miasta i działalnością fabryki. 

Informacje pozyskane od Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz zawarte w aktualnym 

Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami
14

 wskazują na niezadowalający stan techniczny 

zabytkowych budynków, z których większość wymaga przeprowadzenia kompleksowych 

prac remontowych i konserwatorskich. W przypadku obiektów użyteczności publicznej,  

w szczególności służących edukacji, awaryjny stan techniczny był przyczyną wydania przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żyrardowie nakazów dot. m. in. wymiany 

stolarki okiennej oraz remontów instalacji i wnętrz. W bardzo złym bądź katastrofalnym 

stanie są zabytkowe budynki gospodarcze. Na całym obszarze osady fabrycznej,  

w szczególności na podwórkach, znajduje się znaczna ilość niskiej jakości, samowolnych 

naniesień budowlanych, takich jak ogrodzenia, garaże blaszane, szopy, gołębniki, wiele 

spośród nich nie jest obecnie użytkowane. Ponadto znajduje się tu zaniedbana zieleń oraz 

tereny nieutwardzone zastawiane przez samochody. Sytuacja ta uniemożliwia korzystanie 

przez mieszkańców z dużych zielonych podwórek. W istniejącym stanie nie jest to przestrzeń, 

w której można by było prowadzić działania prowadzące do reintegracji społecznej. 

 

 

3.5. Gospodarka Mieszkaniowa  

3.5.1 Informacja nt. zadłużenia w zasobach komunalnych 

Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych determinuje degradację stanu technicznego 

obiektów mieszkaniowych. Przeprowadzona diagnoza wskazuje, iż zadłużenie czynszowe 

stanowi problem natury społecznej. Najczęstszą przyczyną niepłacenia czynszu jest trudna 

sytuacja materialna mieszkańców. Zadłużenie czynszowe jest jednym z kluczowych 

problemów, z którymi borykają się mieszkańcy gminnego zasobu mieszkaniowego  

w obszarze rewitalizacji. To także poważne obciążenie dla budżetu Miasta.  

W Urzędzie Miasta składanych było średnio ok. 100 wniosków rocznie o przydział lokalu 

komunalnego, przy czym w ostatnich latach można było zaobserwować tendencję spadku 

ilości składanych wniosków wynikającą z poprawy sytuacji materialnej społeczności 

Żyrardowa związanej z liczną emigracją zarobkową. W końcowej fazie realizacji są listy 

z roku 2012, zawierające 100 nazwisk uprawnionych do lokalu mieszkalnego lub socjalnego. 

Dnia 30 października 2014 r. Rada Miasta Żyrardowa podjęła Uchwałę nr LII/371/14 

zmieniającą zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu miasta. Na dzień dzisiejszy w zasobie gminnym wyodrębnione są 

204 lokale socjalne. Uwzględniając potrzeby osób będących w trudnej sytuacji ekonomicznej 

oraz złożone w Urzędzie Miasta wyroki eksmisyjne (191 wyroków) szacować należy 

zapotrzebowanie na takie lokale na około 300 – 450 szt. 

                                                 
14

 Uchwała Nr XLIX/351/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2014-2017". 
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Teoria zarządzania wskazuje na fakt, iż zasób mieszkaniowy powinien zapewnić 

samoutrzymanie, tzn. wpływy czynszowe powinny pokrywać koszty administrowania, 

utrzymania porządku i czystości, remonty budynków i naprawy lokali. Natomiast w praktyce 

miasto musi wspierać komunalne obiekty mieszkaniowe ze swojego budżetu, aby nie uległy 

postępującej dekapitalizacji. Zasób mieszkaniowy jest przeznaczony na zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych rodzin o najniższych dochodach, a koszty związane z jego utrzymaniem co 

roku rosną. Najczęściej czynszowym długiem obciążone są mieszkania komunalne. Brak 

terminowych wpłat utrudnia niezbędne remonty budynków. Wiele nieruchomości 

komunalnych z upływem czasu wymaga coraz większych nakładów. Wykonane remonty 

zapewniają jedynie bezpieczeństwo mieszkańcom i likwidację zagrożeń.  

Stan zasobów komunalnych i wspólnotowych wykazuje, że tylko 48 z 286 budynków, 

w których gmina posiada mieszkania powstało po roku 1950, większość była wzniesiona 

przed II wojną światową. Czterdziestoletnie niedoinwestowanie tego zasobu - brak remontów 

kapitalnych i modernizacji, ograniczanie się jedynie do wykonywania napraw i konserwacji 

bieżących, skutkuje obecnie koniecznością wykwaterowywania lokatorów z wielu obiektów 

z uwagi na ich zły stan techniczny. W większości wypadków zwalniane budynki nadają się 

tylko do rozbiórki, co uszczupla zasób gminy i zmniejsza możliwości w zakresie zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców. Obecnie w zasobach gminnych 

na jedną osobę przypada 13,84 m
2
, przeciętny lokal ma powierzchnię 34,53 m

2
, w lokalu 

zamieszkuje średnio 2,5 osoby. Wieloletnie kłopoty z egzekucją czynszów utrudniają gminom 

realizacją zadań w zakresie budowy nowych mieszkań komunalnych i przeprowadzanie 

niezbędnych remontów w głównej mierze zabytkowego zasobu mieszkaniowego. 

okręg 1 2 3 4* 5* 6 7* 8 9 10 11 12* 13* 14 15 16* 17 18 19 20 21 
średnia 

dla miasta 

Ilość dłużników 1 50 60 0 0 158 0 173 394 445 84 0 0 2 4 0 215 29 114 7 11  

Łączna kwota 

zadłużenia na 

dzień 

31.08.2016r. 
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Ilość wniosków 

do Sądu o 

należności 

1 20 120 0 0 321 0 217 504 670 161 0 0 2 13 0 262 44 115 2 30 155,12 

Ilość wniosków 

do Sądu o 

eksmisję 

0 3 15 0 0 22 0 19 66 61 11 0 0 0 0 0 38 5 14 1 2 16,06 

Wskaźnik definiujący stan kryzysowy – sfera społeczna: gospodarka mieszkaniowa 

Wskaźnik 

zadłużenia w 

zasobach 

komunalnych
15

  

0 2,6 3,7 0 0 10,8 0 7,7 17,2 22 3,3 0 0 0,1 0,2 0 12,6 1,4 6,4 0,5 0,7 4,4 

 *W okręgach 4,5,7,12,13,16 nie występują zasoby mieszkaniowe PGM 

Tabela 31. Zestawienie zadłużenia zasobów komunalnych w podziale na okręgi; stan na dzień 31.08.2016 r. 

Opracowanie własne na podstawie danych PGM Żyrardów 

 

                                                 
15

 Liczony jako iloraz liczby dłużników do liczby mieszkańców w danym okręgu w procentach. 
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Wyraźnie negatywnie w odniesieniu do wysokości zadłużeń, ilości dłużników, jak 

i wniosków eksmisyjnych, wyróżnia się obszar (okręgi 6, 8, 9, 10, 17).  

W połączeniu z danymi między innymi o bezrobociu i ubóstwie potwierdza się w sposób 

ilościowy wzajemne przenikanie i powiązanie problemów społecznych tego obszaru 

z problemami dotyczącymi degradacji stanu technicznego zasobu komunalnego. 

 
Mapa 15. Poziom zadłużenia zasobów komunalnych 
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3.5.2 Struktura wieku budynków mieszkalnych 
 

Większość osiedli mieszkaniowych na terenie Żyrardowa powstało przed rokiem 1989. 

Najstarszą częścią pod względem zabudowy mieszkaniowej jest teren położony w centrum 

miasta, gdzie większość budynków powstało na przełomie XIX i XX wieku oraz w latach  

50-tych i 60-tych ubiegłego stulecia. Zabudowania powstałe po 1989 roku stanowią niewielki 

udział procentowy w stosunku do wszystkich budynków mieszkalnych. Na przełomie lat  

80-tych i 90-tych XX w. powstało osiedle Teklin oraz osiedle Piękna w północnej części 

miasta, a także osiedle Batory i Centrum. Obecnie zauważa się rozbudowę głównie osiedli 

jednorodzinnych na obrzeżach Żyrardowa.  

 

ANALIZA WIEKU BUDYNKÓW NA TERENIE MIASTA ŻYRARDOWA 

 

W celu zanalizowania stanu technicznego budynków w mieście Żyrardowie konieczna było 

rozeznanie wieku obiektów. Wykonano je określając czas powstania oraz formę 

architektoniczną budynków o funkcji mieszkaniowej i funkcjach towarzyszących 

usytuowanych w granicach administracyjnych miasta. Jako cezurę przyjęto rok 1945. Wybór 

tak odległej daty jako granicznej dla zabudowy jest związany z dwoma aspektami.  

Pierwszy z nich to historia rozwoju urbanistycznego miasta Żyrardowa i jej wpływ na 

współczesne funkcjonowanie miejscowości.  

Drugim są wcześniejsze inwestycje podejmowane na osiedlach budynków wielorodzinnych 

wzniesionych po 1945 roku. 

Pierwsze projekty idealnego Miasta przemysłowego – Żyrardowa sięgają połowy wieku XIX. 

Osiedle zbudowane na surowym korzeniu zostało ukształtowane zgodnie  

z najnowocześniejszymi trendami w urbanistyce oraz postulatami ówczesnych higienistów. 

Do 1914 roku wzniesiono miejscowość, w której, wraz z terenami przyległymi, mieszkało 

około 40.000 osób, jedną z większych w Królestwie Polskim (obecnie w Żyrardowie mieszka 

około 38 000 osób). Bardzo nowoczesna osada, w której znajdowały się wydzielone obszary 

produkcji i część mieszkalna z bogatym programem socjalnym i kulturalnym. Podczas 

pierwszej wojny światowej zniszczeniom uległo część budynków fabrycznych, 

wyremontowanych i przywróconych do pierwotnej funkcji w okresie międzywojennym. 

Również druga wojna światowa nie doprowadziła do znaczących strat w budownictwie 

mieszkaniowym. Duże miasto wzniesione przez fabrykę i rozwijające się na terenach 

przyległych do osady fabrycznej nie wymagało przez całe lata znaczącej rozbudowy. 

Wznoszone w kolejnej epoce osiedla z wielkiej płyty nie ingerowały w starą strukturę 

urbanistyczną, były raczej satelitami dla historycznego centrum. Obserwujemy niewielkie 

fragmenty miasta, gdzie wstawiono nowe obiekty ignorując starą parcelację czy układ 

drogowy. Budynki wzniesione przed 1945 rokiem, ze względu na ich stan techniczny, 

intensywne użytkowanie przez półtora wieku i zmieniające się potrzeby mieszkaniowe 

lokatorów wymagają pilnych prac remontowych. Znajduje się tu wiele lokali komunalnych  

i socjalnych, bądź własnościowych wykupionych z dużą bonifikatą. Ich stan techniczny 

częstokroć jest tak zły, że stanowi przyczynę wykluczenia społecznego mieszkańców. W skali 

Żyrardowa są tak liczne, że ten problem rośnie do jednej z głównych kwestii do rozwiązania. 

Na osiedlach wielorodzinnych wzniesionych po 1945, usytuowanych wokół Centrum miasta 

(w strukturze historycznego Żyrardowa znajdują się pojedyncze obiekty z tego okresu)  

w przeciągu ostatnich kilkunastu lat, właściciele budynków, przede wszystkim spółdzielnia 

mieszkaniowa, dokonywali licznych modernizacji i napraw. Prace remontowe dotyczyły 

samych obiektów i terenów przyległych.  Tynkowane budynki z tego okresu mają, poza 

nielicznymi wyjątkami, sprawne nowoczesne instalacje oraz zostały poddane 
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termomodernizacji, uporządkowano ich otoczenie, zrealizowano małą architekturę. Również 

odbywało się to przy współudziale funduszy zewnętrznych i w ramach poprzednich 

programów rewitalizacji. Większość lokali na terenie osiedla z wielkiej płyty stanowi 

własność prywatną bądź własność spółdzielczą. Znajduje się tu niewielki procent mieszkań 

komunalnych czy socjalnych, które są traktowane jako mieszkania o lepszym standardzie, 

zarezerwowane dla osób regularnie płacących czynsze i właściwie utrzymujących mieszkania. 

W przypadku jakichkolwiek problemów w powyższym kryterium mieszkańcy są przesiedlani 

do lokali w starych budynkach w Centrum miasta. 

Budynki wzniesione po roku 1989 są na tyle nowe i nowoczesne, że nie można w ich 

przypadku mówić o brakach w infrastrukturze. W większości to jednorodzinne domy  

w ogródkach, pojedyncze bądź bliźniacze, także te w zabudowie szeregowej, a także 

pojedyncze budynki wielorodzinne, przede wszystkim TBSy, w mniejszej ilości inwestycje 

deweloperskie. Z analizy danych dotyczących problemów społecznych, wynika, że kumulują 

się one w obszarze bardzo starej zabudowy, w szczególności o charakterze zabytkowym, 

objętym ochroną konserwatorską.  

 

Numer okręgu 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Wskaźnik definiujący stan kryzysowy – sfera techniczna: gospodarka mieszkaniowa 

Intensywność 

zabudowy 

obiektami sprzed 

1945 r.16 

1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 

Tabela 32. Intensywność zabudowy obiektami sprzed 1945 r. 

Opracowanie własne 

 

Zgodnie z przyjętą metodologią dane zagregowano na siatce okręgów. Przyjęto trzy grupy. 

Pierwsza, to okręgi, w których znajduje się poniżej 10% obiektów wybudowanych sprzed 

1945 roku (wskazana w tabeli powyżej jako cyfra 1), są to obszary na których usytuowane są 

pojedyncze stare budynki, wymagające specjalnych zabiegów w celu poprawy ich stanu 

technicznego. W tej grupie znalazły się okręgi: 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18 , 20, 21.  

Kolejną grupę stanowią okręgi o numerach 3, 6, 8, 11, 19, w których ilość budynków 

sprzed 1945 roku stanowi od 10% do 60% (wskazane w tabeli powyżej jako cyfra 2). Są 

one widoczne w strukturze urbanistycznej tych obszarów, moją znaczący wpływ na krajobraz. 

Zazwyczaj są zgrupowane w kwartałach, bądź wzniesione wzdłuż ulic powstałych w ramach 

dawnej parcelacji. Znacząca ilość starych budynków powoduje potrzeby poprawy 

infrastruktury, szczególnie w zakresie nowych instalacji i remontów. Ze względu na brak 

przyłączenia wielu z tych budynków do sieci miejskich w tych regionach obserwujemy niską 

emisję i inne problemy środowiskowe, takie jak dachy pokryte azbestem.  

Odrębną grupę stanowią okręgi, w których znajduje się powyżej 60% obiektów sprzed 

1945 oznaczone numerami 9, 10, 17 (wskazana w tabeli powyżej jako cyfra 3). W tych 

obszarach dominują obiekty zabytkowe, pomiędzy którymi znajdują się budynki 

                                                 
16

 Liczony jako wskaźnik procent występujących obiektów wybudowanych sprzed 1945 roku. Rozróżnione 

zostały 3 grupy:  

do 10% intensywność zabudowy obiektami sprzed 1945 r. – dla ułatwienia pokazania w tabeli wskazane jako 

cyfra 1, 

 od 10% do 60 % % intensywność zabudowy obiektami sprzed 1945 r. – dla ułatwienia pokazania w tabeli 

wskazane jako cyfra 2, 

powyżej 60% intensywność zabudowy obiektami sprzed 1945 r . – dla ułatwienia pokazania w tabeli wskazane 

jako cyfra 3. 
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współczesne. Zjawiska negatywne wskazane dla grupy drugiej występują tu ze zwiększoną 

intensywnością. Tereny te w znacznej części pokrywają się z obszarem pomnika historii. Ich 

rewitalizacja była prowadzona w poprzednich okresach programowania, jednakże wymagają 

one nieustannie nowych działań prowadzących do reintegracji społecznej i poprawy 

warunków mieszkaniowych, a także walorów krajobrazowych.  

Podsumowując warto wspomnieć, że powyżej 70 % starych budynków znajdujących się  

w naszym mieście jest wzniesionych z zabytkowej cegły elewacyjnej, nie można 

przeprowadzić ich termomodernizacji metodą lekką - mokrą (poprzez naklejenie styropianu) 

ze względu na posiadane wartości zabytkowej. Obiekty te wymagają zastosowania 

specjalnych metod pozwalających na zmniejszenie strat ciepła, które dobiera się 

indywidualnie po dokonaniu specjalistycznych analiz. Jest to proces stosunkowo drogi  

i skomplikowany.  

Rozkład geograficzny tego zjawiska znajduje się na poniższej mapie.  

 

Diagnoza wykonana w zakresie gospodarki mieszkaniowej wykazała: 

 koncentrację negatywnych zjawisk społecznych: zadłużenie czynszowe wynikające 

głównie z trudnej sytuacji materialnej.  

 negatywne zjawiska w sferze technicznej: degradację stanu obiektów ze względu na 

wiek budynku i brak bieżących remontów. 
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Mapa 16. Intensywność zabudowy obiektami sprzed 1945 r.



67 

 

3.6. Środowisko 

3.6.1. Uwarunkowania środowiska 

Charakterystyka walorów środowiska przyrodniczego 

Żyrardów leży w obrębie Równiny Łowicko-Błońskiej. Jest to typowy teren nizinny, mało 

urozmaicony, płaski rozcięty południkowo doliną rzeki Pisi-Gągoliny i Wierzbianki.  

 

Zanieczyszczenia i zagrożenia środowiskowe 

Zjawiskiem mającym bezpośredni wpływ na życie i zdrowie mieszkańców jest przekroczenie 

standardów jakości środowiska. Często przyczynami przekroczeń norm ekologicznych są: 

niski poziom infrastruktury oraz brak świadomości społecznej. 

Zadania miasta w zakresie ochrony stanu środowiska naturalnego w mieście określone  

są w „Programie ochrony środowiska dla Miasta Żyrardowa na lata 2010-

2017(aktualizacja)”. Należą do nich: 

1) ograniczenie emisji substancji i energii, poprzez: 

 osiągnięcie lepszej jakości wód, osiągnięcie lepszej jakości powietrza; 

2) ograniczenie hałasu, minimalizację składowania i wytwarzania odpadów  

oraz osiągnięcie maksymalnych poziomów odzysku odpadów, ochrona zasobów 

środowiska przyrodniczego i krajobrazu, poprzez: 

 ochronę starodrzewia i parków; 

 motywowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz utrzymania walorów 

przyrodniczych terenów; 

3) racjonalne gospodarowanie środowiskiem, poprzez: 

 ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności  

i odpadowości gospodarki; 

 usprawnienie zarządzania środowiskiem; 

4) zwiększenie aktywności obywatelskiej na rzecz środowiska i podwyższenie stanu 

świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 

3.6.2 Powietrze 
Zanieczyszczenie powietrza należy do głównych problemów miasta w zakresie zagrożeń 

środowiska naturalnego. W Żyrardowie odnotowano przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10 i PM2,5 i benzo(a)piranu. Miasto zostało 

zobligowane do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w obszarach, 

w których występuje to zjawisko. Pył zawieszony PM 10 pochodzi ze źródeł 

powierzchniowych związanych ze zużyciem paliw na cele grzewcze i bytowe, liniowych 

związanych z ruchem samochodowym oraz technologicznych. Działania naprawcze 

niezbędne do przywrócenia poziomów dopuszczalnych pyłu polegać będą przede wszystkim 

na ograniczeniu niskiej emisji komunalno-bytowej (wymiana niskosprawnych kotłów 

węglowych na kotły ekologiczne – kotły gazowe, olejowe, elektryczne lub ciepło sieciowe), 

termomodernizacji budynków oraz ograniczeniu emisji substancji z komunikacji poprzez 

poprawę nawierzchni dróg, budowę ścieżek rowerowych oraz parkingów P+R w celu 

zmniejszenia ruchu samochodowego na rzecz komunikacji zbiorowej.  

Na podstawie danych znajdujących się w Programie ochrony powietrza dla strefy powiatu 

żyrardowskiego, a przede wszystkim mapy prezentującej obszar miasta Żyrardowa  

z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu zawieszonego PM10 przygotowana została 
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poniższa tabela i mapa prezentujące obszary o przekroczonym standardzie powietrza  

w podziale na okręgi. W tabeli zaprezentowane zostały 3 typy obszarów: 

 obszar miasta z nieprzekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu zawieszonego  

PM 10 powiększonym o margines tolerancji, o okresie uśredniania wyników 

pomiarów 24 h (50 µg/m3), jako cyfra 1;  

 obszar miasta z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu zawieszonego PM 10 

powiększonym o margines tolerancji, o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 h  

(50 µg/m3), jako cyfra 2;  

 obszar miasta z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu zawieszonego PM 10 

powiększonym o margines tolerancji, o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 h 

(75 µg/m3), jako cyfra 3 

Poniższa tabela przedstawia przekraczanie standardów powietrza w poszczególnych 

okręgach. 

 

Numer okręgu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Wskaźnik definiujący stan kryzysowy – SFERA: ŚRODOWISKO 

Przekraczanie 
standardów powietrza - 

pył PM1017 

1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

Tabela 33. Przekraczanie standardów powietrza - pył PM10. 

Opracowanie własne na podstawie Programu ochrony powietrza dla strefy powiat żyrardowski 

 

Koncentrację przekraczania standardów powietrza zdiagnozowano w następujących 

okręgach: 3, 6, 8, 9, 10, 17, 19. Obszar o największej skali przekroczeń zlokalizowany jest  

w Żyrardowie, w obrębie ulic: Kolejowej, Chopina, Kilińskiego, Środkowej i Jasnej, zajmuje 

powierzchnię 171,6 ha i zamieszkiwany jest przez około 5 000 osób. 

Maksymalne stężenia średnie dobowe pyłu zawieszonego PM10 wynoszą 96,6 μg/m3,  

a maksymalna liczba przekroczeń kształtuje się na poziome 92. Stężenia średnie roczne 

osiągają 39,8 μg/m3. Łączna suma emisji pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów 

źródeł wynosi 501,7 Mg. Maksymalne stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 

wynoszą 28,4 μg/m3. 

Poniżej mapa obrazująca obszar przekroczenia standardów powietrza, która została 

sporządzona w oparciu o obliczenia rozkładów stężeń wykonanych na potrzeby Programu 

ochrony powietrza dla strefy powiat żyrardowski. Powyższy dokument zawiera mapę 

prezentującą obszar miasta Żyrardowa z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu 

zawieszonego PM10. W związku z powyższym obszar o przekroczonym standardzie 

powietrza przebiega po granicach innych niż granice okręgów. 

                                                 
17

 obszar miasta z nieprzekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu zawieszonego PM 10 powiększonym  

o margines tolerancji, o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 h (50 µg/m3)= 1;  

obszar miasta z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu zawieszonego PM 10 powiększonym  

o margines tolerancji, o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 h  (50 µg/m3)= 2;  

obszar miasta z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu zawieszonego PM 10 powiększonym o margines 

tolerancji, o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 h (75 µg/m3) = 3 
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Mapa 17. Przekroczenie standardów jakości powietrza. 
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3.6.3 Ciepłownictwo 
Informacje w zakresie ciepłownictwa nie były możliwe do pozyskania w podziale na 

jednostki referencyjne – okręgi. Ze względu na chęć zaprezentowania informacji na temat 

rozwiązania tych zagadnień w mieście oraz jej wpływu na kwestie związane z ochroną 

środowiska przedstawiono rozwój ciepłownictwa w Żyrardowie na przestrzeni 10 lat oraz 

możliwości jakie są związane z powstaniem sieci magistralnych w centralnej części miasta, 

jako tło innych problemów środowiskowych. 

W chwili obecnej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „ŻYRARDÓW” Sp. z o.o.  

dysponuje: Ciepłownią Miejską o mocy zainstalowanej 53,5 MW, w paliwie 65,309 MW 

(wyposażonej w cztery wodne kotły typu WR-10) oraz kotłownią lokalną przy ul. Kanałowej 

6a – nowobudowana kotłownia węglowa. Poniżej przedstawiono rozwój sieci ciepłowniczej 

w mieście. Dzięki realizacji przez spółkę projektu unijnego widoczny jest ogromny przyrost 

magistralnych sieci rozprowadzających. Zainwestowanie tych środków może doprowadzić do 

podłączenia do ciepłowni miejskiej większej liczby budynków mieszkalnych, a tym samym 

do likwidacji piecy węglowych, w szczególności w centralnych dzielnicach miasta.  

 

Rok 

Sieć ciepłownicza 

tradycyjna [m] 

SWP+NP 

Sieć ciepłownicza 

preizolowana [m] 

SWP+NP 

Suma długości 

[m] 

SWP+NP 

2012 14 858 27 776 42 624 

2013 10 811 33 273 44 084 

2014 2 098 39 251 41 349 
Tabela 34. Rozwój sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Żyrardowa w latach 2004-2014. 

 
Mapa 18. Zapotrzebowanie mocy cieplnej wraz ze sprzedażą ciepła przez PEC „ŻYRARDOW”. 
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Rysunek 2. Sieci ciepłownicze. 

Źródło: Program obniżania niskiej emisji na terenie miasta Żyrardowa na lata 2010-2017 

 

3.6.4 Hałas 
Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska wpływającym na obniżenie jakości życia 

mieszkańców. Charakteryzuje się różnorodnością źródeł i powszechnością występowania.  

Ze względu na środowisko występowania możemy dokonać podziału hałasu na trzy 

podstawowe grupy: hałas przemysłowy; hałas komunalny (w pomieszczeniach mieszkalnych, 

użyteczności publicznej i terenach wypoczynkowych); hałas komunikacyjny. 

Najbardziej dokuczliwym źródłem hałasu w mieście jest komunikacja drogowa. Czynnikiem 

w znacznej mierze decydującym o uciążliwości akustycznej jest wzrost liczby środków 

transportu, co w sposób bezpośredni przekłada się na natężenie ruchu drogowego.  

Zgodnie z danymi umieszczanymi w raportach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie na temat MONITORINGU HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO  

w Żyrardowie przy ul. 1 Maja (dawna droga krajowa nr 50) równoważny poziom dźwięku dla 

pory dnia i nocy dla hałasu drogowego wynosił LAeqD=69,7dB i LAeqN=69,0dB.  

W obydwu przypadkach zostały przekroczone wartości dopuszczalne (odpowiednio 60dB  

i 50dB). 

Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa na lata 2010 – 2013  

z perspektywą na lata 2014 – 2017 „…Na terenie miasta na hałas komunikacyjny narażone są 

głównie te ulice, przez które przebiegają główne drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe,  

w szczególności: droga nr 50 (Sochaczew – Grójec) oraz nr 719 (Grodzisk Mazowiecki – 

Skierniewice)..., str. 48”. 

W 2012 roku została oddana do użytku obwodnica miasta Żyrardowa, co umożliwiło 

wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto i wpłynęło jednocześnie na zmniejszenie 

natężenia ruchu i związanego z nim hałasu w mieście.  
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Jednakże pozostał problem dyskomfortu akustycznego związany z poziomem hałasu 

komunikacyjnego dotyczy przede wszystkim ulic, przez które przebiegała dawna droga 

krajowa nr 50 i droga Nr 719 (okręgi 7, 8, 9, 10, 11, 21).  

 
Numer 

okręgu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Dyskomfort 

akustyczny 

powodowany 

hałasem 

komunikacyjnym 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tabela 35. Dyskomfort akustyczny powodowany hałasem komunikacyjnym. 

Z dyskomfortem akustycznym powodowanym przez komunikację drogową wiąże się również 

zła jakość nawierzchni dróg. Działania naprawcze niezbędne do zmniejszenia poziomu hałasu 

polegać będą przede wszystkim na ograniczeniu hałasu komunikacyjnego poprzez poprawę 

nawierzchni dróg, budowę ścieżek rowerowych oraz parkingów P+R. Ze względu na 

charakter liniowy ciągów komunikacyjnych podział związany z tym problemem nie została 

przedstawiony graficznie.   

Na terenie Miasta występuje również hałas szynowy, związany z przebiegiem szlaku 

kolejowego Warszawa – Łódź. Oprócz hałasu komunikacyjnego, w Żyrardowie występuje 

również hałas przemysłowy, jednak jest on w znacznie mniejszym stopniu odczuwalny. 

Poziomy hałasów przemysłowych kształtują się w sposób indywidualny dla każdego obiektu  

i zależą od rodzaju maszyn i urządzeń, izolacyjności obudowy hal oraz prowadzonego 

procesu technologicznego. Na obszarze działania podmiotów gospodarczych funkcjonujących 

w Żyrardowie do końca nie stwierdzono przekroczenia poza zakładem dopuszczalnych norm 

natężenia hałasu i w związku z tym Starosta nie wydał decyzji o dopuszczalnym poziomie 

hałasu.  

 

Diagnoza wykonana w zakresie środowiska wykazała koncentrację negatywnych 

zjawisk: przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza, a także dyskomfort 

akustyczny powodowany hałasem.  
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IV. Zasięgi przestrzenne obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji 
 

4.1. Metodologia wyznaczania obszaru zdegradowanego 
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji Żyrardowa 

wskazano porównywalne ze sobą jednostki przestrzenne, które są podobne do siebie pod 

względem funkcjonalnym i charakteryzują się pewną spójnością społeczną i przestrzenną. 

Ze względu, iż miasto Żyrardów nie ma podziału administracyjnego na dzielnice, 

najodpowiedniejszym podziałem wykorzystywanym w mieście są okręgi. Okręgi wyznaczone 

są na siatce ulic, opierają się na podstawowym podziale urbanistycznym miasta, mieszka  

w nich porównywalna ilość osób (od 1500-2400), co jest szczególnie ważne przy 

analizowaniu danych pozyskanych dotyczących kwestii społecznych. Zebrane na etapie 

diagnozy dane są uwzględnione w tym podziale.  

 

Pierwszym etapem wyznaczania obszaru zdegradowanego było wykonanie szeregu 

synergicznie wzmacniających się metod i technik badawczych: 

- przeprowadzono szczegółową analizę danych zastanych (desk research),  

- metodę ilościową z wykorzystaniem techniki ankietowej przeprowadzonej wśród 

mieszkańców miasta,  

- metodę jakościową z wykorzystaniem technik indywidualnych wywiadów pogłębionych 

(IDI) i wywiadu eksperckiego przeprowadzonych z przedsiębiorcami, pracownikami urzędu 

oraz w części dotyczącej mieszkalnictwa - dodatkową jakościową analizę treści uzasadnień 

wniosków o przydział/zmianą lokalu składanych przez mieszkańców w roku 2016. 

 

Zgodnie z diagnozą opisaną w rozdziale III zidentyfikowano stan kryzysowy 

charakteryzujący się destrukcyjnymi zjawiskami społecznymi, technicznymi, gospodarczymi 

oraz środowiskowymi na terenie miasta.  

 

W celu wyznaczenia obszarów kryzysowych wypracowano listę 13 wskaźników 

diagnozujących poszczególne sfery funkcjonowania miasta (w sferze społecznej:  

7 wskaźników, w sferze gospodarczej: 2 wskaźniki, w sferze środowiskowej: 2 wskaźniki,  

w sferze technicznej: 2 wskaźniki), a następnie w każdej sferze syntetyczny wskaźnik zjawisk 

kryzysowych. Opisują one sytuację społeczno-gospodarczą oraz określają jakość życia,  

a także skalę i natężenie występujących negatywnych zjawisk.  

 

Pierwszy syntetyczny wskaźnik został wyznaczony w sferze społecznej. Definiuje on 

największą koncentrację negatywnych zjawisk kryzysowych poprzez następujące wskaźniki: 

 intensywność zamieszkania osób w wieku poprodukcyjnym, 

 poziom ubóstwa liczony jako liczba osób korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej, 

 niskie wyniki z egzaminów szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

 zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach, 

 poziom uczestnictwa w życiu publicznym, 

 poziom bezpieczeństwa publicznego, 

 zadłużenie czynszowe w zasobach komunalnych. 
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Dokładne zestawienie obrazuje tabela poniżej: 
Numer 

okręgu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Średnia dla 

całego miasta 

Intensywność 

zamieszkania 

osób w wieku 

poprodukcyjnym 1
9
,7

2
%

 

3
1
,2

1
%

 

2
7
,0

8
%

 

2
8
,9

3
%

 

2
4
,7

5
%

 

2
1
,1

8
%

 

2
2
,3

2
%

 

2
2
,3

2
%

 

1
7
,0

2
%

 

1
6
,8

5
%

 

1
5
,4

5
%

 

1
4
,4

7
%

 

2
1
,0

0
%

 

2
5
,8

2
%

 

2
1
,9

7
%

 

2
2
,9

7
%

 

1
8
,6

2
%

 

2
9
,3

6
%

 

2
3
,1

2
%

 

2
4
,2

4
%

 

1
6
,1

4
%

 

21,92% 

Liczba osób 

korzystających  

z pomocy 

społecznej na  

1 tys. ludności  

w Żyrardowie 

8 56 74 7 24 79 17 72 96 144 38 11 16 9 10 5 61 22 36 7 28 40 

Niskie wyniki z 

egzaminów szkół 

podst. i 

gimnazjalnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ≥1 

Zapotrzebowanie 

na miejsca w 

przedszkol. 8
,9

1
%

 

8
,0

5
%

 

8
,7

6
%

 

7
,0

5
%

 

8
,8

1
%

 

8
,9

1
%

 

8
,4

6
%

 

8
,5

1
%

 

9
,4

5
%

 

9
,4

4
%

 

1
0
,6

9
%

 

1
0
,3

9
%

 

9
,0

8
%

 

9
,9

9
%

 

1
0
,3

0
%

 

9
,5

1
%

 

9
,8

9
%

 

6
,8

8
%

 

8
,9

7
%

 

8
,6

6
%

 

1
0
,4

6
%

 

≥9,16% 

Wskaźnik 

poziomu 

uczestnictwa  

w życiu publ. 

0 2 4 1 2 5 0 5 5 5 4 0 0 1 0 2 5 0 1 0 1 5 i 4 

Poziom 

bezpieczeństwa 

publicznego 
1 3 3 3 3 3 2 5 5 5 2 2 3 3 2 1 4 3 4 2 1 

 

≥ 2,8 

Wskaźnik 

zadłużenia w 

zasobach 

komunalnych 

0 2,6 3,7 0 0 10,8 0 7,7 17,2 22 3,3 0 0 0,1 0,2 0 12,6 1,4 6,4 0,5 0,7 4,4 

Syntetyczny 

wskaźnik 

zjawisk 

społecznych18 

0 3 4 2 2 4 1 4 6 6 3 1 1 3 2 2 5 2 3 1 1 ≥4 

 

Tabela 36. Zestawienie zbiorcze dla syntetycznego wskaźnika społecznego z podziałem na okręgi. 

       

                                                 
18

 Występowanie sytuacji kryzysowej w danym okręgu w ramach jednego wskaźnika traktujemy jako 1 punkt. 
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Kolejnym krokiem była analiza występowania innych negatywnych zjawisk kryzysowych  

w poszczególnych sferach poprzez obliczenie w nich syntetycznego wskaźnika: 

 

 sfera gospodarcza: zawieszanie i wykreślanie działalności gospodarczej; obszary  

o niskiej aktywności gospodarczej; 

 

Numer okręgu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Średnia 

dla 

całego 

miasta 

Działalności gosp. 

aktywne/100 mieszk 6
,2

5
 

2
,8

2
 

6
,0

5
 

2
,8

2
 

6
,1

4
 

5
,0

7
 

8
,1

7
 

8
,4

6
 

6
,0

4
 

5
,9

8
 

8
,2

5
 

6
,3

1
 

4
,3

 

7
,3

7
 

3
,7

5
 

5
,6

2
 

1
,9

9
 

7
,2

8
 

1
2
,6

 

8
,7

3
 

1
2
,6

 

≤ 6,59 

Działalności 

gosp.wykreślone/100 

mieszk 

3
,8

3
 

1
,9

3
 

3
,8

2
 

2
,6

8
 

3
,5

4
 

2
,7

4
 

0
,7

6
 

3
,7

9
 

2
,9

7
 

3
,3

1
 

3
,2

1
 

0
,6

6
 

2
,6

2
 

3
,0

9
 

1
,0

7
 

2
,3

6
 

2
,2

8
 

3
,7

4
 

6
,4

1
 

4
,2

3
 

7
,1

7
 

≥ 3,08 

Syntetyczny 
wskaź. zjawisk 

gospodarczych19
 

2 1 2 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ≥2 

 

Tabela 37. Zestawienie zbiorcze dla syntetycznego wskaźnika gospodarczego z podziałem na okręgi. 

 

 Sfera środowiskowa: przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza, a także 

dyskomfort akustyczny powodowany hałasem; 

 
Numer okręgu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Przekraczanie 

standardów 

powietrza - pył 
PM10 

1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

Dyskomfort 

akustyczny 

powodowany hałasem 

komunikacyjnym 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Syntetyczny 
wskaźnik zjawisk 

środowiskowych20
 

0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

 

Tabela 38. Zestawienie zbiorcze dla syntetycznego wskaźnika środowiskowego z podziałem na okręgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Występowanie sytuacji kryzysowej w danym okręgu w ramach wskaźnika traktujemy jako 1 punkt. 
20

 Występowanie sytuacji kryzysowej w danym okręgu w ramach wskaźnika traktujemy jako 1 punkt. 
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 Sfera techniczna: intensywność zabudowy obiektami sprzed 1945 r.; występowanie 

obiektu na terenie wpisanym jako Pomnik Historii RP (jako obszar szczególnej 

ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych na skalę krajową). 

 
Numer okręgu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Obiekty na terenie 

Pomnika historii 

RP 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Intensywność 

zabudowy 

obiektami sprzed 

1945 r. 

1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 

Syntetyczny 

wskaźnik 

zjawisk 

techniczny21 

0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 

 

Tabela 39. Zestawienie zbiorcze dla syntetycznego wskaźnika technicznego z podziałem na okręgi. 

 

Tabela 40 prezentuje zestawienie syntetycznych wskaźników zjawisk w podziale na jednostki 

referencyjne. Sumowanie poszczególnych zmiennych wszystkich syntetycznych wskaźników, 

określiło koncentrację zjawisk kryzysowych w Żyrardowie.  
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Numer okręgu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Koncentracja 

zjawiska 

SFERA SPOŁECZNA  

Syntetyczny 

wskaźnik zjawisk 

społecznych 

0 3 4 2 2 4 1 4 6 6 3 1 1 3 2 2 5 2 3 1 1 ≥4 

SFERA GOSPODARCZA 

Syntetyczny wskaźnik 
zjawisk 

gospodarczych 

2 1 2 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ≥2 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

Syntetyczny wskaźnik 

zjawisk 

środowiskowych 

0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 ≥1 

SFERA TECHNICZNA 

Syntetyczny wskaźnik 

zjawisk techniczny 
0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 

 

≥ 1 

 

Suma syntetycznych 

wskaźników 

zjawisk
22

  

2 4 8 3 4 7 2 9 11 12 7 2 2 4 3 3 9 3 6 2 3 ≥ 7 

 
Tabela 40. Zestawienie zbiorcze wskaźników syntetycznych z podziałem na okręgi. 

                                                 
22

 Koncentracja zjawisk liczona jako suma poszczególnych zjawisk. 
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Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego przyjęto okręgi o szczególnej koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych oraz przynajmniej jednym z negatywnych zjawisk 

gospodarczych, środowiskowych lub technicznych. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę wyznaczono obszar zdegradowany, obejmujący następujące 

okręgi: 3, 6, 8, 9, 10, 17.  

 

Ponadto mając na względzie kompleksowe podejście do zagadnienia, w celu delimitacji 

obszaru poza powyższym uwzględniono dokumenty strategiczne miasta, a także wysoki 

potencjał dla rozwoju gminy.  

W związku z powyższym dodatkowo jako obszar zdegradowany uznano część okręgu 11 

(zawężony zgodnie z granicami ochrony konserwatorskiej) bazując na utrwalonych 

związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych Pomnika Historii RP, 

teren ściśle powiązany z całym obszarem. 

Okręg 11 charakteryzuje się wysoką koncentracją negatywnych zjawisk: środowiskowych  

i technicznych (por. Tabela nr 40). Wskazany teren cechuje się niskim poziomem zaludnienia 

– jest to w większości obszar zabytkowego zespołu Bielnika dawnych zakładów lniarskich, na 

którym znajdują się w większości nieużytkowane obiekty poprzemysłowe, dlatego też  

nie zdiagnozowano tam szczególnej koncentracji problemów społecznych.  

 

Należy podkreślić, iż obszar zdegradowany jest najbardziej wartościowym dla koniunktury 

społecznej i gospodarczej miasta, wyróżniający się poprzez lokalne czynniki rozwoju. 

Charakteryzuje się licznym występowaniem instytucji użytku publicznego i ich potencjałem. 

Jest także najcenniejszym obszarem historycznym, ze względu na unikatową wartość  

i zachowane dziedzictwo kulturowe został uznany za pomnik historii objęty ochroną 

konserwatorską. Powyższe istotne jest w celu ocalenia i wzmocnienia tożsamości i tradycji 

miasta i prawidłowego przeprowadzenia procesu rewitalizacji. 
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Mapa 19. Obszar zdegradowany w mieście Żyrardów. 
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4.2. Metodologia wyznaczenia obszaru rewitalizacji 
 

Przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji wzięto pod uwagę:  

 szczególną koncentrację negatywnych zjawisk społecznych oraz stanów kryzysowych 

w pozostałych sferach, na podstawie wskaźników syntetycznych (por.  tabela 40); 

 istotne znaczenia dla rozwoju lokalnego – ocena dokonana na podstawie potrzeb oraz 

wykorzystanie lokalnych czynników rozwoju, w tym potencjału pomnika historii jako 

katalizatora dla procesów rewitalizacji. 

 

Obszar rewitalizacji obejmuje całość obszaru zdegradowanego. Cechuje się szczególną 

koncentracją następujących negatywnych zjawisk społecznych: intensywność zamieszkania 

osób w wieku poprodukcyjnym, poziom ubóstwa liczony jako liczba osób korzystających  

z zasiłków pomocy społecznej, niskie wyniki z egzaminów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych, zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach, poziom uczestnictwa w życiu 

publicznym, poziom bezpieczeństwa publicznego, zadłużenie czynszowe w zasobach 

komunalnych wyrażonych we wskaźniku syntetycznym. Ponadto na przedmiotowym terenie 

występuje koncentracja negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych lub 

technicznych. 

Obszar, na którym zamierza się prowadzić rewitalizację charakteryzuje się potencjałami  

o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego tj. potencjałem: dziedzictwa kulturowego, 

aktywności gospodarczej, kulturowym, demograficznym i potencjałem organizacji 

pozarządowych. 

 

Obszar rewitalizacji jest wyznaczony w celu koncentracji działań rewitalizacyjnych na 

obszarze kryzysowym o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. 

 

Obszar rewitalizacji obejmuje łącznie 11,09% powierzchni gminy oraz zamieszkały jest 

przez 28,65 % mieszkańców gminy. 
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Mapa 20. Obszar rewitalizacji miasta Żyrardowa. 
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Powyższa mapa została doprecyzowana w zakresie poszczególnych punktów adresowych, 

których zbiór znajduje się poniżej. Takie uporządkowanie adresowe obszaru rewitalizacji 

umożliwi szybką identyfikację w terenie (w szczególności w zakresie wydawanych 

zaświadczeń dotyczących umiejscowienia w obszarze rewitalizacji).  

 

Nr 

okręgu/nazwa 

zwyczajowa 

Obszar rewitalizacji miasta Żyrardowa23 

3 

 

Os. 

Żeromskiego-

kościół 

Bolesława Limanowskiego strona parzysta od nr 48 do nr 60, Farbiarska, Ks. 

Ottona Wittenberga, Ks. Stanisława Konarskiego strona parzysta od nr 2a do nr 

2d; Legionów Polskich strona parzysta od nr 58 do nr 70 i strona nieparzysta od 

nr 63 do nr 69, Parkowa, Stefana Żeromskiego strona parzysta od nr 2 do nr 14 i 

strona nieparzysta od nr 1 do nr 11, Szarych Szeregów nr 1. 

6 

 

Os. Batorego 

11 Listopada strona nieparzysta od nr 21 do nr 25 i strona parzysta od nr 36 do 

nr 48, Aleja Niepodległości, Bolesława Limanowskiego strona nieparzysta od nr 

51 do nr 57, Ciasna, Franklina Roosevelta strona parzysta od nr 2 do nr 4, 

Fryderyka Chopina, Gen. Józefa Zajączka, Gen. Józefa Sowińskiego, Ks. 

Stanisława Brzóski, Legionów Polskich strona nieparzysta od nr 11 do nr 61 i 

strona parzysta od nr 14 do nr 56, Mostowa strona nieparzysta od nr 1 do nr 7 i 

strona parzysta od nr 2 do nr 16, Radziwiłłowska strona parzysta od nr 8 do nr 

32, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, Stefana Okrzei strona parzysta 

od nr 56 do końca i strona nieparzysta od nr 55 do końca, Wierzbowa, Żabia. 

8 

 

Centrum - 

dworzec 

16 Stycznia, 1 Maja strona parzysta od nr 2 do nr 34 i strona nieparzysta od nr 1 

do nr 27, Aleje Partyzantów strona nieparzysta od nr 1 do nr 9d, Bankowa, 

Borucha Szulmana strona parzysta od nr 2 do nr 12 i strona nieparzysta od nr 1 

do nr 13, Cicha, Gabriela Narutowicza strona nieparzysta od nr 1 do nr 13 i 

strona parzysta od nr 2 do nr 8, Henryka Sienkiewicza, Jana Dekerta, Plac 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, 

Radziwiłłowska strona nieparzysta od nr 1 do nr 5 i strona parzysta od nr 2 do nr 

6, Romualda Mielczarskiego, Stefana Okrzei strona parzysta od nr 8 do nr 54b i 

strona nieparzysta od nr 5 do nr 53d, Waleriana Łukasińskiego strona parzysta 

od nr 2 do nr 14 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 5. 

9 

 

Centrum 

1 Maja strona parzysta od nr 36 do nr 68 i strona nieparzysta od nr 29 do nr 43b, 

Aleje Partyzantów strona nieparzysta od nr 11 do nr 15, Bolesława 

Limanowskiego strona parzysta od nr 28 do nr 40c i strona nieparzysta od nr 31 

do nr 49b, Borucha Szulmana strona parzysta od nr 14 do nr 24 i strona 

nieparzysta od nr 15 do nr 23, Gabriela Narutowicza strona parzysta od nr 10 do 

końca i strona nieparzysta  od nr 15 do końca , Józefa Mireckiego strona 

parzysta od nr 62a do nr 72b i strona nieparzysta od nr 81 do nr 103, Karola 

Hiellego, Kościelna strona nieparzysta od nr 1 do nr 15, Ks. Piotra 

Ściegiennego, Ks. Prym Stefana Wyszyńskiego, Ks. Stanisława Staszica, 

Lniarska, Ludwika Waryńskiego strona nieparzysta od nr 11 do nr 27, Mały 

Rynek, Nowy Świat, Plac Jana Pawła II, Strażacka, Tadeusz Kościuszki strona 

parzysta od nr 34 do nr 38 i strona nieparzysta od nr 45 do nr 49, Waleriana 

Łukasińskiego strona parzysta od nr 16 do nr 24 i strona nieparzysta od nr 9 do 

nr 25. 

10 

 

Centrum – 

1 Maja strona parzysta od nr 70 do nr 96 i strona nieparzysta od nr 45 do nr 63a, 

Armii Krajowej, Bolesława Limanowskiego strona parzysta od nr 42 do nr 46, 

Braci Piekarskich numery nieparzyste, Jana Kilińskiego strona parzysta od nr 20 

                                                 
23

 Na podstawie uchwały nr XXX/222/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie stałych 

obwodów do głosowania 
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ZSP nr 1 do nr 50 i strona nieparzysta od nr 17 do nr 41, Jasna, Karola Dittricha, Leszno 

strona parzysta od nr 18 do nr 54 i strona nieparzysta od nr 3 do nr 27, Ludwika 

Waryńskiego strona parzysta od nr 12 do końca, Polna, Stanisława 

Sławińskiego, Szpitalna, Wiejska, Zielony Zaułek. 

11 
 

Bielnik 

Lniany Zaułek, Żakardowa, K. Dittricha, Drukarska, Bielnikowa, Przemysłowa,  

1 Maja 63b. 

17 

 

Centrum – 

kościół pw.  

K. 

Boromeusza 

Bolesława Limanowskiego strona parzysta od nr 12 do nr 26 i strona nieparzysta 

od nr 15 do nr 29, Józefa Mireckiego strona parzysta od nr 52 do nr 60/9, 

Kościelna strona parzysta od nr 2 do nr 14, Ludwika Waryńskiego strona 

nieparzysta od nr 1 do nr 9, Michała Ossowskiego strona nieparzysta od nr 5 do 

nr 35, Przedszkolna, Tadeusza Kościuszki strona parzysta od nr 16e do nr 32 i 

strona nieparzysta od nr 29 do  nr 43b. 
Tabela 41. Obszar rewitalizacji miasta Żyrardowa. 

 

 

 

4.3. Charakterystyka obszaru rewitalizacji pod kątem występujących na ich 

terenie zjawisk kryzysowych  
 

Poniżej przedstawiono charakterystykę obszaru rewitalizacji pod kątem występujących na 

tym terenie zjawisk kryzysowych mierzonych wskaźnikami społecznymi, technicznymi, 

gospodarczymi oraz środowiskowymi. Ze względu na przyjętą metodologię badawczą przy 

wykonywaniu diagnozy (gromadzenie i interpretowanie danych) charakterystyka obszaru 

została przedstawiona w podziale na okręgi.  

 

Os. Żeromskiego – kościół (okręg nr 3) 

 

Charakteryzuje się największym wśród analizowanych okręgów obszaru rewitalizacji 

odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym do ogólnej liczby mieszkańców, wynoszącym 

ponad 27%.  Kolejnym problemem społecznym dotykającym mieszkańców okręgu nr 3 jest 

ubóstwo mierzone wskaźnikiem Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. 

ludności w Żyrardowie, który dla tego okręgu wynosi 74. W okręgu można także 

zaobserwować niższą niż na pozostałym obszarze miasta frekwencję w wyborach na poziomie 

lokalnym i krajowym (w czterech na pięć analizowanych głosowań). 

Okręg charakteryzuje się także niskim poziomem stanu bezpieczeństwa, w którym 

zdiagnozowano wskaźnik na poziomie 3 (w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej 

niebezpieczne rejony miasta). 

Obszar ten wykazuje słabo rozwiniętą sferą gospodarczą, w szczególności problem dotyczy 

zawieszania i wykreślania działalności gospodarczej. Zgrupowanie problemów sfery 

gospodarczej wyraża wskaźnik syntetyczny (Tabela 37). 

Na tym obszarze występują także problemy środowiskowe wyrażone wskaźnikiem - 

przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza. 

Wartość wskaźnika Intensywność zabudowy obiektami sprzed 1945 r. dla tego okręgu 

kształtuje się na niekorzystnym poziomie, wykazując problem techniczny związany  

z postępującą degradacją obiektów zabytkowych. 

Liczba wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową i koncentrację negatywnych 

zjawisk w okręgu wynosi 8. 

 

 

 



84 

 

Os. Batorego (okręg nr 6) 

 

W okręgu nr 6 problemem wyraźnie zarysowującym się jest znaczny poziom ubóstwa liczony 

jako odsetek osób korzystających z pomocy społecznej wynoszącym na poziomie 79 

(wskaźnik mierzony na 1 tys. ludności). Głównym powodem poza ubóstwem otrzymywania 

pomocy społecznej jest bezrobocie. 

We wszystkich analizowanych głosowaniach w wyborach, występuje niższa niż na 

pozostałym obszarze miasta frekwencja.  

Obszar odznacza się niskim poziomem bezpieczeństwa, w którym wskaźnik osiągnął wartość 

3 wykazującą koncentrację negatywnych zjawisk w tej sferze (w skali od 1 do 5, gdzie  

5 oznacza najbardziej niebezpieczne rejony miasta). 

Okręg wyróżnia się wyższymi niż średnia dla miasta wskaźnikami dot. zadłużenia zasobów 

komunalnych tj.: ilość dłużników plasuje się na poziomie 158, gdzie wskaźnik delimitacji 

osiąga 190,18; kwota zadłużenia ponad 1,4 mln zł przy średniej dla miasta 819 tys. zł; ilość 

wniosków do sądu o należności (321) i eksmisję (22), w stosunku do średniej dla miasta – 

155,12 i 16,06. 

Charakteryzuje się także niską aktywnością w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej poniżej średniej dla miasta. 

Obszar odznacza się negatywnymi tendencjami w zakresie środowiska, co potwierdza 

wskaźnik -  przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza. 

W okręgu występuje średnia intensywność zabudowy obiektami sprzed 1945 r., wpisanymi 

do rejestru zabytków, które wykazują znaczącą degradację stanu technicznego. 

Liczba wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową i koncentrację negatywnych 

zjawisk w okręgu wynosi 7. 

 

Centrum – dworzec (okręg nr 8) 

W okręgu 8 została przekroczona średnia osób w wieku poprodukcyjnym dla całego miasta 

(21,92%) i wynosi 22,32%. Osoby otrzymujące pomoc społeczną w tym okręgu stanowią 72 

(wskaźnik mierzony na 1 tys. ludności), co znacząco przekracza średni wskaźnik dla całego 

miasta (40). 

Negatywne zjawiska zachodzą w tym okręgu również w sferze życia publicznego – niska 

aktywność w życiu publicznym liczony poprzez frekwencję w wyborach poniżej średniej dla 

miasta. 

Znaczącym problemem tego okręgu jest poziom bezpieczeństwa publicznego, który został 

określony jako jeden z najbardziej niebezpiecznych rejonów miasta, uzyskując w skali od  

1 do 5 wartość 5. 

Na analizowanym obszarze występują negatywne zjawiska dot. sfery gospodarki 

mieszkaniowej mierzonej: liczbą dłużników stanowiącą 173, w stosunku do wskaźnika 

delimitacji 109,18; kwotą zadłużenia wynoszącą ponad 1,2 mln zł (średnia dla miasta 819 

242,73 zł), ilością wniosków do sądu o należności - 217 i eksmisję – 19, przy średnich dla 

miasta – 155,12 i 16,06. 

W sferze gospodarczej okręg charakteryzuje się problemem w zakresie wykreśleń 

działalności gospodarczej przekraczając średnią dla miasta. 

Natężenie negatywnych zjawisk środowiskowych obrazuje wskaźnik syntetyczny 

potwierdzający przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza, a także dyskomfort 

akustyczny powodowany hałasem. 

Okręg nr 8 przejawia znaczną degradacją stanu technicznego obiektów mieszkaniowych oraz 

zły stan zachowania budynków zabytkowych, w tym użyteczności publicznej. Poszczególne 

obiekty obszaru objęte są ochroną konserwatorską, w tym część obszaru posiada status 

pomnika historii. 
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Liczba wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową i koncentrację negatywnych 

zjawisk w okręgu wynosi 9. 

 

Centrum (okręg nr 9) 

W okręgu występuje szczególna koncentracja zjawiska ubóstwa, gdzie wskaźnik Liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. ludności został przekroczony o ponad 100%. 

Na podstawie wyników egzaminów w Zespole Szkół nr 2 (szkoła podstawowa i gimnazjum) 

zdiagnozowano największe skupienie problemu niskiego poziomu edukacji, który znacznie 

odbiega od średniej dla całego miasta. Szczególne natężenie negatywnego zjawiska 

społecznego, jakim jest liczba dzieci korzystających z pomocy w postaci posiłku 

refundowanego w roku szkolnym 2014/2015 występuje w tym okręgu w w/w szkole i stanowi 

pond 19% uczniów z terenu całego miasta. 

Na tym obszarze identyfikuje się także najniższy poziom bezpieczeństwa publicznego, 

określony wskaźnikiem o wartości 5 odpowiadający określeniu: najbardziej niebezpieczny 

rejon miasta. 

Problemem społecznym dotykającym obszar jest niewystarczająca liczba miejsc  

w przedszkolach (odsetek dzieci w wieku przedszkolnym, przekraczający średnią dla miasta  

i stanowiący 9,45%), którego przyczyną jest niewystarczająca infrastruktura lokalowa.   

Obszar odznacza się także niską frekwencją w wyborach, która we wszystkich analizowanych 

głosowaniach jest poniżej średniej dla całego miasta. 

Wyraźnie negatywnie wyróżnia się ten okręg w odniesieniu do zadłużeń komunalnych,  

co obrazują wskaźniki znacznie przekraczające średnią dla miasta tj.: wysokość zadłużeń 

- 2 811 334,06 zł, ilości dłużników - 394, jak i wniosków eksmisyjnych - 66, wniosków do 

sądu o należności – 504.  

Problemem wyraźnie kształtującym się na tym obszarze jest niska aktywność gospodarcza 

plasująca się na poziomie 6,04 na 100 mieszkańców. 

Przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza, a także dyskomfort akustyczny 

powodowany hałasem stanowi znaczący problem w sferze środowiska. 

Okręg nr 9 jest kluczowym obszarem wyróżniającym się bogatym zasobem dziedzictwa 

kulturowego, który objęty jest statusem pomnika historii. Ze względu na znaczne 

zagęszczenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w tym budynków mieszkalnych 

i użyteczności publicznej, dostrzegalny jest problem dot. niezadowalającego stanu 

technicznego. 

Liczba wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową i koncentrację negatywnych 

zjawisk w okręgu wynosi 11. 

 

Centrum – ZSP nr 1 (okręg nr 10) 

Charakteryzuje się najwyższą wśród analizowanych okręgów obszaru rewitalizacji  

koncentracją zjawiska ubóstwa, gdzie wskaźnik Liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej na 1 tys. ludności  został przekroczony o ponad 100% i wynosi 144. Głównym 

powodem otrzymywania pomocy społecznej jest bezrobocie. 

Na podstawie wyników egzaminów w Zespole Szkół nr 1 (szkoła podstawowa i gimnazjum) 

zdiagnozowano koncentrację problemu niskiego poziomu edukacji, która odbiega od średniej 

dla całego miasta. Okręg ten charakteryzuje się także największą liczbą dzieci korzystających 

z pomocy w postaci posiłku refundowanego  w roku szkolnym 2014/2015. 

Problemem społecznym dotykającym obszar jest niewystarczająca liczba miejsc  

w przedszkolach (odsetek dzieci w wieku przedszkolnym, przekraczający średnią dla miasta  

i stanowiący 9,44%), którego przyczyną jest niewystarczająca infrastruktura lokalowa.   
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W okręgu występuje niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym – mierzony 

wskaźnikiem dot. frekwencji w wyborach, który we wszystkich analizowanych głosowaniach 

jest niższy od średniej dla całego miasta. 

Do kluczowych, negatywnych zjawisk na tym obszarze zaliczyć należy także stan 

bezpieczeństwa, który określono jako najbardziej niebezpieczny. 

Okręg nr 10 jest obszarem charakteryzującym się szczególnym nasyceniem zjawiska 

kryzysowego, którym jest zadłużenie zasobów komunalnych. Powyższy problem mierzony 

jest poprzez następujące wskaźniki i dla każdego z nich wynosi: wysokość zadłużeń  

- 3 063 809,44 zł, ilości dłużników - 445, liczba wniosków eksmisyjnych – 61, wniosków do 

sądu o należności – 670, w odniesieniu do wskaźników delimitacji dla miasta: liczba 

dłużników - 109,18; kwota zadłużenia - 819 242,73 zł, ilość wniosków do sądu o należności  

i eksmisję –155,12 i 16,06. 

Jest to obszar, w którym koncentrują się problemy sfery gospodarczej wyrażone wskaźnikami 

dot. niskiej aktywności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wysokiego 

wskaźnika wykreśleń, a także zawieszeń podmiotów gospodarczych. 

Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze środowiska w tym okręgu charakteryzuje się  

przekroczeniem dopuszczalnych norm jakości powietrza, a także dyskomfortem akustycznym 

powodowanym hałasem. 

Szczególne natężenie problemu dot. złego stanu zachowania obiektów zabytkowych, w tym 

obiektów użyteczności publicznej i degradacji stanu technicznego obiektów mieszkaniowych 

dostrzegalny jest na tym obszarze, wpisanym do rejestru zabytków i posiadającym status 

pomnika historii. 

Liczba wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową i koncentrację negatywnych 

zjawisk w okręgu wynosi 12. 

 

Bielnik (okręg nr 11) 

Poprzemysłowe dziedzictwo zlokalizowane w okręgu nr 11, objęte ochroną poprzez wpis na 

listę pomników historii, charakteryzuje się złym stanem zachowania i potrzebą 

przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich. Na jego terenie występuje duże 

nagromadzenie obiektów zabytkowych. Ponadto ze względu na bliskość dużych szlaków 

komunikacyjnych występuje na tym terenie dyskomfort akustyczny powodowany hałasem 

komunikacyjnym. 

 

Centrum – kościół pw. K. Boromeusza (okręg nr 17) 

Występującym problemem społecznym w tym okręgu jest ubóstwo liczone jako przekroczona 

średnia miejska osób korzystających z pomocy społecznej, która wynosi 61 (wskaźnik 

mierzony na 1 tys. ludności). 

Okręg zalicza się także do obszaru, który wykazuje nasycenie problemu niewystarczającą 

liczbę miejsc w przedszkolach. Wskaźnik kształtuje się na poziomie 9,89% do ogółu 

mieszkańców, przekraczając średnią dla miasta Żyrardowa i powoduje zwiększone 

zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach. 

We wszystkich analizowanych głosowaniach w wyborach frekwencja była niższa od średniej 

dla całego miasta. 

Okręg należy także do rejonów miasta, w których występuje problem związany z poziomem 

bezpieczeństwa, wskaźnik w skali od 1 do 5, został określony jako 4 identyfikując 

niebezpieczny rejon miasta. 

Natężenie problemu w sferze gospodarczej okręgu nr 17 dotyczy diametralnie niskiej 

aktywności gospodarczej kształtującej się na poziomie 1,99 (na 100 mieszkańców), przy 

czym średni wskaźnik dla miasta wynosi 6,59. 
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Zaobserwowanym negatywnym zjawiskiem na tym obszarze w zakresie środowiska jest 

przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza. 

W okręgu występuje koncentracja negatywnego zjawiska dot. niezadowalającego stanu 

technicznego zabytkowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej objętych 

wpisem na listę pomników historii i posiadających unikatowe wartości dla polskiego 

dziedzictwa. 

Liczba wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową i koncentrację negatywnych 

zjawisk w okręgu wynosi 9. 

 

4.4. Analiza jakościowa obszaru rewitalizacji 
 

Aby lepiej zobrazować sytuację panującą na terenie rewitalizacji przeprowadzono dodatkowo 

pogłębione analizy związane z wykonaniem badania ilościowego dotyczącego opinii 

mieszkańców, a także dwa badania jakościowe przedstawiające obraz tego obszaru w zakresie 

gospodarki i mieszkalnictwa.  

 

Badanie opinii mieszkańców Żyrardowa, w szczególności obszaru kryzysowego 

 

Synteza dotycząca obszaru rewitalizacji wynikająca z badania opinii mieszkańców 

Żyrardowa w dniach 3-9 października 2016 roku. 

Badanie przeprowadzone zostało metodą samowypełnialnej ankiety indywidualnej. Chcąc 

uzyskać zróżnicowanie opinii badanie przeprowadzono w dwóch kontrastowych grupach  

1. segmencie mieszkańców zamieszkujących obszar centralnych okręgów miasta (okręgi 

3,6,8,9,10,11,17) oraz 2. segmencie mieszkańców zamieszkujących inne niż centralne okręgi 

miasta. Obecnie przybliżymy wyniki badań tylko dla części związanej z obszarem 

rewitalizacji.  

Zdaniem mieszkańców obszaru rewitalizacji najważniejszym i występującym najczęściej 

problemem społecznym Żyrardowa jest bezrobocie. Brak pracy wpływa wg. nich na rozwój 

patologii społecznych, jak i ogólne zubożenie mieszkańców. Jednocześnie analiza uzyskanych 

w toku badania danych empirycznych wskazuje na wysoką kryzysowość pod względem szans 

na znalezienie pracy. Uważają oni, że w przypadku utraty pracy możliwość jej znalezienia 

przez osobę bezrobotną jest niska. Zaś największe szanse przeciwdziałania problemom 

społecznym postrzegają w rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz inwestycje  

w infrastrukturę miejską. Działania te ich zdaniem wsparte przez władze miasta spowodują 

napływ inwestorów przekładając się na wzrost miejsc pracy oraz ograniczenie intensywności 

występowania problemów społecznych. Pod względem znajdowania najskuteczniejszych 

działań związanych z wykluczeniem społecznym mieszkańcy terenu rewitalizacji postrzegają 

w aktywizowaniu terenów poprzemysłowych umożliwiającą tworzenie nowych miejsc pracy.  

 

Analiza opinii przedsiębiorców na temat warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz czynników wspierających tą działalność na podstawie wyników 

jakościowych badań przeprowadzonych techniką indywidualnych wywiadów 

pogłębionych 

 
Założenia metodologiczne projektu jakościowego w zakresie gospodarki 

W dniach 17-18 października 2016 r. przeprowadzono wywiady pogłębione wśród 

przedsiębiorców Żyrardowa, którzy zawiesili bądź zlikwidowali działalność gospodarczą. 

Celem badania była ewaluacja opinii na temat obszaru kryzysowego tj. centralnej części 
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miasta (okręgi 3,6,8,9,10,11,17), i pozytywnych skutków działań podejmowanych na tym 

terenie dla wzrostu przedsiębiorczości i zwiększenia atrakcyjności obszaru.   

Zdecydowano się na zastosowanie jakościowej techniki zbierania danych – indywidualnych 

wywiadów pogłębionych (In-depth Interview- IDI) – gdyż uznano, że w ten sposób uzyskane 

informacje dadzą poszerzony obraz sytuacji drobnej przedsiębiorczości w Żyrardowie, 

przyczyn jej zawieszenia lub likwidacji na obszarze centralnym i innych okręgach miasta.    

Indywidualne wywiady pogłębione są jedną z podstawowych technik zbierania danych  

w socjologii. Dobór tej techniki wydał się zasadny ze względu na jeden z kluczowych 

tematów, który zaprojektowano podczas rozmowy – przyczyny zawieszenia bądź likwidacji 

działalności gospodarczej. Badacze wysnuli przypuszczenie, że rozmowa o przyczynach 

niepowodzenia zawodowego może być dla respondentów zbyt intymna, by była omawiana na 

forum grupy. Z drugiej strony, ankieta – czyli anonimowe ilościowe narzędzie badawcze – 

nie pozwoliłaby na dotarcie do istoty zjawiska, którym jest diagnoza centralnych okręgów 

Żyrardowa. Ocena ta byłaby oceną uzależnioną od narzuconych a priori przez badaczy 

kategoryzacji. 

Badaniem objęto 12 przedsiębiorców w podziale na przedsiębiorców prowadzących 

działalność na terenie centralnych okręgów miasta (6 wywiadów) oraz prowadzących 

działalność w innych niż centralne okręgi miasta (6 wywiadów) stanowiących możliwości 

porównawcze względem obszaru rewitalizacji. Ponadto istnieje różnica między miejscem 

rejestracji działalności gospodarczej, a miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dodatkowo aby jak najlepiej zdiagnozować występujące problemy podjęto decyzję, aby 

badaniem objąć dwie kluczowe z punktu widzenia programu grupy – przedsiębiorców, 

których zlikwidowali działalność (6 wywiadów) oraz przedsiębiorców, którzy w czasie 

badania działalność tą mieli zawieszoną (6 wywiadów). Badanie IDI uzupełniono wywiadem 

eksperckim z pracownikiem Urzędu Miasta, posiadającym wieloletni staż i doświadczenie. 

 

Wywiady przeprowadzono jako częściowo ustrukturalizowane, czyli z określoną 

problematyką, która była w sposób swobodny rozwijana przez respondentów. 

Skoncentrowano je wokół takich zagadnień, jak przyczyny likwidacji bądź zawieszenia 

działalności gospodarczej, zachęty skłaniające do wznowienia działalności oraz ocena 

centralnych okręgów miasta i potencjalne pozytywne konsekwencje programu dla rozwoju 

przedsiębiorczości na tym obszarze.  
 

Powody zawieszenia bądź likwidacji działalności gospodarczej. 

W toku badania udało się zidentyfikować kluczowe powody zmuszające przedsiębiorców do 

zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej. Przyczyny tego stanu rzeczy można 

pogrupować w dwa podstawowe bloki: 

a) powody pozafinansowe mające podłoże w niskiej wiedzy ekonomicznej osób 

rozpoczynających działalność połączoną z naiwnym przekonaniem o konieczności 

odniesienia sukcesu w biznesie  

 Każdy szuka możliwości, wydawało mi się, że mi się też uda. Nie miałam 

doświadczenia, nie zastanawiałam się.   

 b) powody ekonomiczne związane z wysokimi kosztami prowadzonej działalności 

połączonymi z brakiem zapotrzebowania na działalność określonego rodzaju lub odpływem 

klientów do innych tańszych punktów handlowo-usługowych.  

 Dlaczego likwidacja? ZUS, czynsz za lokal, opłaty, podatki, nie było potrzeby na 

moją działalność, nie było klientów. 

 Zlikwidowałam działalność, bo markety odebrały mi klientów, wysoki ZUS, 

wysokie koszty. 
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 c) inne przyczyny rozpoczęcia działalności. Część badanych podkreślała także, że 

głównym motywatorem rozpoczęcia działalności był „promocyjny” niższy ZUS na okres 

dwóch lat. Po upływie tego terminu działalność po prostu przestała się opłacać. 

 

 Powiem szczerze, dla niższego ZUS-u ją założyłem. Przez dwa lata opłacało się 

prowadzić działalność, niestety przejście na normalny ZUS uczyniło ją kompletnie 

nieopłacalną 

Wśród wypowiedzi pojawiły się także opinie, że prowadzenie działalności jest sposobem na 

doczekanie do emerytury dla osób starszych nie będących w okresie chronionym, którzy 

zostali zwolnieni z pracy przez dotychczasowego pracodawcę.  

 Sytuacja mnie zmusiła. Zostałam zwolniona, a kto teraz zatrudni starszą osobę. 

Działalność była pomysłem na przetrwanie do emerytury. 

 

Czynniki decydujące o atrakcyjności obszaru kryzysowego tj. centralnych okręgów 

miasta z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. 

Głównym czynnikiem decydującym o atrakcyjności obszaru, centralnych okręgów miasta, to 

przede wszystkim jego lokalizacja w centrum miasta i związane z nią dogodne rozwiązania 

komunikacyjne. Jak podkreślali respondenci,  

 Na pewno jest to atrakcyjny obszar, bo to jest centrum, dużo ludzi tu chodzi. 

 [Jest to] obszar do którego jest blisko, jest w centrum. 

 Obszar jest komunikacyjnie super – baza taksówkowa, autobusy, busy, obszar nie 

jest odległy – latem można poruszać się na rowerze. 

 

Poza tym, bliskość centrum powoduje zwiększony ruch osobowy, na który składają się 

mieszkańcy Żyrardowa, turyści i osoby przyjezdne. 

Według respondentów, kolejnym czynnikiem, który sprawia, że położony w centrum miasta 

obszar jest wyjątkowy, jest jego architektura. 

 Największym atutem jest architektura – nic bym tu nie zmieniła. 

 Niech coś zrobią z Żyrardowem, bo jest piękny. Obszar jest wyjątkowy, jak będzie 

coś zrobione, to będzie super. Powinni coś zrobić. 

 

Zarówno centralne położenie obszaru, jak i jego charakter architektoniczny sprawiają, że  

w ocenie respondentów, założenie tutaj działalności gospodarczej nadałoby jej 

niepowtarzalny charakter i wyższą rangę. 

 [Zaletą jest] wyjątkowość obszaru – prestiż, [jego] atrakcyjność. Gdyby został 

odnowiony, byłby to obszar na skalę europejską. To jest czynnik motywujący – 

miejsce odnowione podniosłoby rangę działalności. 

 Doradzałabym ludziom, żeby tu otwierali działalność, tu byłby fajny punkt. Jego 

plusy to architektura, komunikacja, rdzeń miasta. 

 

Atrakcyjność obszaru sprawia, że gdyby badani przedsiębiorcy decydowali się na wznowienie 

działalności, byłby on pierwszym, który braliby pod uwagę. 

 Gdyby obszar był zrewitalizowany, chętnie bym wróciła, założyła też profil 

internetowy, [inni] przedsiębiorcy [też] by wrócili. 

 Prowadziłam działalność gospodarczą z mężem. Myślę, że mąż by wrócił, żeby 

być u siebie. 
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 Gdyby udało się tu ściągnąć więcej ludzi, to otworzyłabym tu (znowu) działalność. 

Na pewno pomogłoby badanie rynku, z czym tu otworzyć działalność. Na pewno 

nie wróciłabym do tego samego profilu. 

 Gdyby się pojawiły nowe miejsca pracy, to ja bym miał więcej pracy. Kiedyś było 

tak, że za trzy miesiące pracy chałupę bym sobie postawił. Kiedyś na taksówkę 

trzeba było czekać. Taksówkarz zrobił pięć kursów dziennie i miał dosyć i nawet 

do Warszawy nie chciał jechać. Kiedyś tu były miliony ludzi, to sklep przy sklepie, 

tu były wystawy. 

 Sama działalność miasta [wdrożenie programu rewitalizacyjnego] byłaby 

czynnikiem zachęcającym do powrotu – ludzie widzieliby co się dzieje i wtedy by 

wrócili. 

 

Preferowane przez respondentów ułatwienia systemowe, mogące skłonić ich do 

wznowienia działalności gospodarczej. 
 

W ocenie respondentów, czynnikami, które mogłyby skłonić ich do ponownego 

zaangażowania się w drobną działalność gospodarczą są: 

- niższe obciążenia ZUS; 

- niższy czynsz. 

 Zastanawiałabym się nad wznowieniem działalności, nie wiem czy byłoby mnie 

stać na prowadzenie działalności. Na początku bałabym się otworzyć działalność, 

ale jakby pomoc była – czynsz mniejszy i mniejszy ZUS. 

 Musiałyby być dobre warunki czynszowe, finanse są najbardziej ograniczające.  

Z pozyskaniem  klienta nie byłoby problemu, z reklama też nie. 
 

Pozostałe czynniki sprzyjające wznowieniu działalności gospodarczej, to: 

 niższe obciążenia podatkowe, 

 ulga czynszowa uwzględniająca wkład własny w remont lokalu, 

 zmniejszanie składki za pracownika w zależności od liczby zatrudnionych (im więcej 

tym niższa składka za pracownika), 

 budowa przez miasto lokali przeznaczonych do działalności gospodarczej, 

 wsparcie ze strony Urzędu Miasta, np. w postaci pomocy podatkowej, promocji 

miejsca, ułatwień dla przedsiębiorców, przeprowadzenia badań marketingowych 

wskazujących na optymalny profil prowadzenia działalności gospodarczej, 

 wsparcie ze strony Urzędu Miasta w postaci dopłat na zakup sprzętu, rozmaitych ulg, 

doprowadzenia internetu, 

 preferencyjne warunki podatkowe (podatki lokalne) uzależnione od liczby 

zatrudnionych, 

 odejście od opłaty za zajmowanie pasa drogowego w przypadku lokali 

gastronomicznych posiadających letnie ogródki. 
 

Respondenci podkreślali także, że wsparcie ich działalności znalazłoby także 

odzwierciedlenie w korzystniejszej (bardziej atrakcyjnej) ofercie dla klientów oraz 

umożliwiłoby im wprowadzenie większych zachęt dla osób kupujących.  

 Na pewno zrobiłabym promocje, rabaty, dorzucałabym więcej drobiazgów. Poza tym, 

jestem miła, a jak człowiek jest miły, to się chętnie wraca. 

 

Diagnoza obszaru kryzysowego tj. centralnych okręgów miasta i potencjalne korzyści 

płynące z jego rewitalizacji dla samego obszaru i całego Żyrardowa w opinii 

przedsiębiorców. 
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Zdaniem przedsiębiorców obecny stan obszaru centralnych okręgów miasta charakteryzuje 

się: 

 brakiem przemysłu, 

 dosyć wysokim bezrobociem, 

 stosunkowo niskim poziom patologii (alkoholizm, narkomania), która przenosi się 

na obrzeża miasta, 

 ubóstwem, 

 problemami mieszkaniowymi, 

 małą ilością ofert pracy.  
 

W ocenie respondentów, inwestycja w obszar centralnych okręgów miasta byłaby 

odpowiedzią na negatywy płynące z faktu jego zaniedbania i przyniosłaby wiele korzyści 

zarówno dla tego obszaru, 

 Odnowienie obszaru spowoduje, że będzie bardziej atrakcyjny, pojawią się nowe 

miejsca pracy, ludzie by wrócili. 

 Atrakcyjny obszar to dużo klientów, trzeba to odnowić, Żyrardów by zyskał. Teraz to 

jest ruina, po odnowieniu byłoby ładniej, każdy by tu chciał przyjść, posiedzieć 

ze znajomymi. 

 Może ktoś otworzyć działalność typu kawiarnia, przedszkole, szkoła, pojawią się nowe 

miejsca pracy, nie tylko na swoją działalność, fajne są tu miejsca do mieszkania, na 

przykład lofty. 

 Poprzez zmianę wizualną byłoby spokojniej, byłoby bezpieczniej, można by założyć 

monitoring, co by przełożyło się na przyjazność obszaru. 

jak i dla samego Żyrardowa. 

 Żyrardów nie jest daleko od Łodzi, Warszawy i Mszczonowa. Obszar zrewitalizowany 

byłby dobrą bazą wypadową na weekend. 

 Coraz więcej osób jest zachwyconych Żyrardowem. Więcej osób by przyjeżdżało, 

odwiedzało. 

 Zrewitalizowany obszar spowodowałby, że więcej osób by przyjeżdżało, zostawiliby 

więcej pieniędzy. 

 Miasto ma potencjał, tylko brak środków. 

 

Wnioski  

Jak pokazały wyniki przeprowadzonego badania, wybór obszaru położonego  

w centrum Żyrardowa jako zasługującego na inwestycję, został przez wszystkich 

respondentów uznany jako zasadny i cieszy się całkowitym poparciem. Jego potencjalne 

korzyści zostały dostrzeżone i na poziomie samego obszaru – zwiększenie miejsc pracy, 

napływ drobnej przedsiębiorczości głównie w sferze drobnego handlu, doradztwa, bazy 

hotelowej i gastronomicznej, kreowanie nowego sposobu spędzania wolnego czasu, tworzenie 

atrakcyjnych i nowatorskich rozwiązań mieszkalnych itp., jak i całego Żyrardowa – 

podniesienie atrakcyjności całego miasta i zwiększenie poziomu turystyki. Na to ostatnie 

potencjalnie wpłynie też bliskość komunikacyjna Warszawy. 

Aby jednak realizacja programu spełniła pokładane w nim społeczne oczekiwania, 

Miasto musiałoby się zaangażować w promowanie tego programu, w tym informowanie 

mieszkańców Żyrardowa o jego istnieniu oraz możliwościach. Działalność promocyjno - 

informacyjna mogłaby przyjąć formę spotkań z ekspertami, wyjaśniającymi istotę zmian oraz 

korzyści z niej płynące. 

 

 

Analiza jakościowa treści wniosków o przydział mieszkania komunalnego 
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skierowanych do prezydenta miasta Żyrardowa w 2016 roku 

 

W analizie jakościowej wykorzystano wnioski o przydział/zmianę mieszkania komunalnego 

jakie składali mieszkańcy do Prezydenta Żyrardowa w 2016 roku. W badaniu zastosowano 

metodę analizy treści. Jest to technika badawcza służąca obiektywnemu, systematycznemu 

opisowi jawnej zawartości komunikatów. W tym przypadku jako komunikaty przyjęto 

argumenty, jakie mieszkańcy używali w uzasadnieniu składanego wniosku. Analizie poddano 

48 wniosków składanych przez mieszkańców terenu rewitalizacji (okręgi 3,6,8,9,10,11,17). 

Przeprowadzona analiza dowodzi istniejącej realnie potrzebie podjęcia działań zmierzających 

do poprawy warunków bytowych mieszkańców centralnych okręgów miasta, a co za tym 

idzie pomocy miasta w aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób. Na jej podstawie 

wyróżniono zaprezentowane poniżej podstawowe grupy powodów zmuszających 

mieszkańców do ubiegania się o lokal socjalny.  

 

1. Wysokie koszty utrzymania dotychczas zajmowanego lokalu – prośba o zamianę na 

mniejsze lokum spowodowana jest spadkiem dochodów wywołanych chorobą 

(szczególnie w przypadku osób starszych pozostających na emeryturze) lub utratą pracy 

uniemożliwiającym regularne ponoszenie wysokich kosztów czynszu oraz opłat 

eksploatacyjnych. 

2. Brak możliwości finansowych związanych z wynajmem lokalu na wolnym rynku – 

wnioskodawcy zakwalifikowani do tej kategorii charakteryzują się bądź niskimi 

dochodami uzyskiwanymi najczęściej z zasiłków i rent lub relatywnie niewielkich 

dochodów z pracy najemnej. Dochody te nie pozwalają na wynajem lokalu i godną 

egzystencję. 

3. Sytuacje losowe - utrata dotychczas zajmowanego lokalu wskutek działań osób 

związanych z wnioskodawcą, lecz często bez jego wiedzy/winy. Eksmisja podczas 

pobytu za granicą, licytacja komornicza z powodu zaprzestania spłaty kredytu 

z zabezpieczeniem lokalu, powrót z zakładu karnego, zakończenie działalności rodziny 

zastępczej. Sytuacje te sprowadzić można do wspólnego mianownika, jakim jest 

bezdomność wywołana zaniechaniem osób trzecich. 

4. Lokal jako szansa na powrót do aktywności – brak stałego adresu zamieszkania jest 

czynnikiem uniemożliwiającym, zdaniem wnioskodawcy, podjęcie stałej pracy. Złe 

warunki mieszkaniowe (przeludnione pomieszczenia, hałas, choroby najbliższych) 

uniemożliwiają odpoczynek i regenerację po pracy. Lokal socjalny postrzegany jest jako 

szansa na normalne życie i pracę. 

5. Przejęcie lokalu przez spadkobiercę/właściciela – utrata lokalu wywołana jest 

podwyżką czynszu, eksmisją bez zapewnienia lokalu zastępczego lub zmuszeniem do 

wyprowadzenia się wnioskodawcy pod pretekstem remontu kapitalnego przejmowanej 

kamienicy. 

6. Chęć poprawy standardu życia – wnioski w tej kategorii składają najczęściej osoby 

mieszkające w fatalnych warunkach lokalowych (lokale zagrzybione, lokale bez toalet, 

bieżącej wody etc.) które w związku z powiększeniem rodziny (najczęściej ciąża 

wnioskodawczyni) chciałyby poprawić swoje warunki bytowe. 

7. Brak lokalu wywołana „różnicą charakterów” lub patologiami – do kategorii tej 

należy zaliczyć wnioski składane przez osoby w stanie separacji, pozbawione przez 

współmałżonka miejsca do życia, zamieszkujące na małej przestrzeni z członkami 

rodziny, z którymi są w silnym konflikcie (brat, mama, teść) oraz żyjące 

w konkubinatach, w których jeden z partnerów nadużywa alkohol lub/i stosuje przemoc 

wobec współlokatorów. 
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8. Chęć zwiększenia metrażu dotychczas zajmowanego lokalu - wnioski składają 

najczęściej rodziny wielodzietne żyjące na bardzo małych powierzchniach (jedna izba, 

do kilkunastu metrów kwadratowych), które stać na ponoszenie opłat i chciałyby 

poprawić warunki bytowe najczęściej ze względu na potrzeby i rozwój swoich dzieci. 

9. Wola usamodzielnienia się – osoby zakwalifikowane do tej kategorii w wieku  

35 i więcej lat podejmują decyzję o rozpoczęciu samodzielnego życia oczekując od 

miasta pomocy w starcie w samodzielność. Wnioskodawcy wywodzą się najczęściej  

z bardzo biednych, często wielopokoleniowych rodzin i cechują się „programową” 

bezradnością życiową. 

 

4.5. Analiza lokalnych potencjałów obszaru rewitalizacji 
Opisana dotychczas analiza negatywnych zjawisk w obszarze rewitalizacji powinna być 

uzupełniona analizą lokalnych potencjałów, które zostały wymienione poniżej. Za potencjały 

obszaru rewitalizacji uznano w szczególności: 

 potencjał dziedzictwa kulturowego, 

 potencjał aktywności gospodarczej, 

 potencjał kulturowy, 

 potencjał demograficzny,  

 potencjał istniejących organizacji pozarządowych. 

 

 

Potencjał dziedzictwa kulturowego 

 

Potencjał dziedzictwa kulturowego to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych 

autów miasta z „czerwonej cegły”. W uznaniu jego wyjątkowości otrzymał on najwyższą 

rangę dla zabytku w Polsce w postaci statusu pomnika historii RP
24

. Cały obszar zabytkowej 

Osady Fabrycznej znajduje się na terenie objętym rewitalizacją (Mapa 14 Plan orientacyjny 

przedstawiający teren uznany za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia   

4 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., Nr 11, poz. 59) w układzie miasta).   

Tak wyjątkowy zespół stanowi ogromny potencjał, który dobrze wykorzystany może 

przyczynić się do wszechstronnego rozwoju zarówno gospodarczego, jak i społecznego 

miasta. Z informacji zawartych w Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami Miasta 

Żyrardowa na lata 2014 – 2017 możemy się dowiedzieć, że:  

„… Żyrardów to miasto o stosunkowo młodej historii wpisało się w dzieje kraju jako 

ośrodek polskiego przemysłu lniarskiego, pełniący tę rolę przez blisko 150 lat. Żyrardów 

zaliczany jest do pierwszych nowoczesnych miast w Polsce, których układ urbanistyczny 

i typ architektury podporządkowane zostały konsekwentnie jego funkcji, tworząc 

w efekcie zwarty, kompletny i zintegrowany organizm. Kształt osady fabrycznej jest 

wynikiem przemyślanej koncepcji, zakładającej wydzielenie w jej obrębie stref 

jednorodnego zagospodarowania: pracy, odpoczynku, kultury i usług, z wyraźnym 

odseparowaniem części fabrycznej od mieszkalnej, powiązanych jednak ze sobą 

kompozycyjnie i widokowo. Spuścizną jaka została po potężnych zakładach lniarskich 

jest unikatowy w skali europejskiej historyczny zespół budynków poprzemysłowych 

przyjmujący obecnie funkcje mieszkalne i usługowe, a także zespół mieszkalno-usługowy. 

Osiedle powstałe przy zakładach w ostatnim trzydziestoleciu XIX w. – znakomicie 

zachowane (w ok. 96 % pierwotnego zasobu), pełni obecnie funkcję centrum miasta. 

Historyczny układ urbanistyczno-architektoniczny jest również objęty ochroną poprzez 

                                                 
24

 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 04 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., Nr 11, poz. 59) pod nazwą 

„Żyrardów XIX-wieczna Osada Fabryczna”. 
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wpisy do rejestru zabytków: osady fabrycznej, Centrali d. Zakładów Lniarskich oraz 

Wykańczalni d. Zakładów Lniarskich. Ścisłą ochroną konserwatorską są objęte także 

liczne obiekty poprzemysłowe, mieszkalne i użyteczności publicznej znajdujące się na 

tym terenie. Autentyczność tego miejsca, pomimo przekształceń w części fabrycznej 

wynikających z konieczności dostosowania jej do nowych funkcji, pozostaje jego 

olbrzymim walorem. Ten potężny i wyjątkowy zasób dziedzictwa kulturowego jest dużym 

atutem Miasta oraz stanowi ogromny potencjał, który dobrze wykorzystany może 

przyczynić się do jego wszechstronnego rozwoju. ...” 

 

Obecnie samorząd Miasta rozpoczął starania o wpisanie tego wyjątkowego kompleksu na 

listę światowego dziedzictwa UNESCO. Została przygotowana przez ekspertów PKN 

ICOMOS pod kierownictwem dr Andrzeja Siwka z Uniwersytetu Jagiellońskiego „Analiza 

wartości zespołu Osady Fabrycznej w Żyrardowie”. Zgodnie z tym dokumentem wartością 

nadrzędną zabytków w Żyrardowie jest: 

Kompletność, przejrzystość i jednorodność zespołu urbanistycznego, komplementarność 

i współzależność elementów przemysłowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

Osada Fabryczna, jako holistyczne świadectwo ważnych procesów gospodarczych, 

społecznych i cywilizacyjnych, istotnych dla charakterystyki XIX wieku oraz 

kształtujących tendencje rozwoju w wieku XX. Układ urbanistyczny w przypadku 

Żyrardowa, to wiele więcej, niż prosta suma poszczególnych budowli zabytkowych. 

Odzwierciedlenie w strukturze miasta historii gospodarczej, społecznej i myśli 

urbanistycznej, tworzy wyjątkową wartość. Stan zachowania (bliski kompletności) 

i jednorodność zespołu czyni ów układ tym cenniejszym, zarówno w kategorii 

dokumentów historycznych, jak i kompozycji o walorach artystycznych. 

Generalizując można powiedzieć, że substancja zabytkowa historycznego Żyrardowa jest 

zachowana w 96%. Utrzymanie jej w należytym stanie technicznym (zgodnym z ochroną 

konserwatorską), a także zapewnienie lub nadanie im funkcji użytkowych (społecznych, 

mieszkalnych, gospodarczych, czy użyteczności publicznej) jest naszym obowiązkiem wobec 

„budowniczych miasta”.  

 

W perspektywie ostatniego ćwierćwiecza dają się zauważyć w Żyrardowie przeciwstawne 

tendencje. Z jednej strony zanik fundamentalnych dla wartości zespołu Osady Fabrycznej 

funkcji produkcyjnych. Z drugiej rosnąca świadomość wartości i atrakcyjności zespołu 

zabytkowego. W związku z powyższym z jednej strony dewastacja lub przekształceniom 

uległa część zespołu przemysłowego, z drugiej mamy do czynienia ze świadomymi 

działaniami rewaloryzacyjnymi.  

Komplementarność międzyokresowa oraz międzyfunduszowa została zachowania również  

w aspekcie remontowym. Wśród działań podejmowanych w zakresie prac przy konkretnych 

obiektach wspomnienia wymagają: 

 rewitalizacja i przebudowa kompleksu przemysłowego Stara Przędzalnia (od 2003 r.). 

Obecnie zespół pełni funkcje nowoczesnego kompleksu budynków mieszkalnych, które 

łącząc w sobie dawny klimat miejsca ze współczesnym zapleczem usługowym, 

rozrywkowym i kulturowym (loft) – inwestor prywatny; 

 remont Pałacyku Tyrolskiego, dawnego domu fabrykanta i jednego z najstarszych 

budynków osady – inwestor prywatny; 

 remont dawnego oddziału szpitalnego przy ul. Waryńskiego 19 i adaptacja na hotel – 

inwestor prywatny; 

 rewaloryzacja Placu Jana Pawła II, historycznego placu rynkowego, aranżacja zieleni 

rynkowej podjęta ze środków budżetowych Miasta Żyrardowa; 
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 rewaloryzacja parku im. Karola Augusta Dittricha podjęta przez Miasto Żyrardów – 

inwestycja współfinansowana w ramach ZPORR 2004-2006; 

 remont willi Karola Dittricha na cele muzealne; 

 rewaloryzacja budynku Resursy wraz z Kręgielnią inwestycja współfinansowana 

w ramach RPO WM 2007-2013; 

 odbudowa piętrowej drewnianej komórki gospodarczej z galeriami na piętrze, 

wg oryginału w konstrukcji murowanej z szalunkiem drewnianym; 

 ponadto zieleń towarzysząca budynkom użyteczności publicznej jest konsekwentnie 

urządzana i pielęgnowana; 

 trwa realizacja koncepcji utworzenia Muzeum Lniarstwa, jako ochrony i ekspozycji 

części zespołu przemysłowego (rejon Bielnika) – inwestycja podzielona na etapy, 

częściowo finansowana z RPO WM 2007-2013, z środków budżetowych Miasta 

Żyrardowa oraz z środków NGO i sponsorów. 

 

Dziedzictwo kulturowe Żyrardowa może być wykorzystane do rozwiązywania problemów 

zarówno gospodarczych, jak i społecznych. Wolne przestrzenie opuszczonych zabytków 

zarówno w części fabrycznej, jak i mieszkalnej stanowią potencjał do wykorzystania, 

odnowienia i nadania mi funkcji chociażby do zakładania nowych przedsiębiorstw, a co jest 

z tym związane powstawanie nowych miejsc pracy. W ten sposób przenikają się dwie sfery,  

z jednej strony pobudzenie działalności gospodarczej, a z drugiej strony przeciwdziałanie 

skali bezrobocia (głównie tego dziedziczonego). 

 

Dodatkowo w zakresie potencjału jakim jest dziedzictwo kulturowe warto jeszcze wspomnieć 

o tym, że obiekty zabytkowe stanowią: 

 Atrakcyjne tereny i budynki możliwe do zagospodarowania na cele: mieszkalno-

usługowe, przemysły kreatywne, centra disignu, pracownie artystyczne, 

wystawiennicze, instytucje badawczo-rozwojowe, infrastrukturę turystyczną 

i gastronomiczną, działalność społeczną i kulturalną. 

 Unikatowy krajobraz kulturowy (zabytkowy układ urbanistyczny i zespół budowlany 

z zaprojektowaną zielenią – obszar uznany przez Prezydenta RP za Pomnik Historii; 

szlak europejskiego dziedzictwa przemysłowego; muzea; imprezy kulturalne) 

sprzyjający rozwojowi gałęzi gospodarki, jaką jest turystyka. 

 Lokalną tożsamość i odrębność kulturowa (m.in. specyficzny język, który był 

używany w tutejszej fabryce, wyjątkowe umiejętności związane z fabryką - obsługa, 

regulacja i naprawa starych maszyn; lokalne legendy związane z funkcjonowaniem 

i historią miasta i regionu). 

 Tereny zielone sprzyjające kreacji nowej oferty spędzania czasu wolnego np. bulwary 

nadrzeczne, zielone podwórza. 
 

Potencjał aktywności gospodarczej 

 

Kolejnym ważnym potencjałem są podmioty gospodarcze aktywnie działające na terenie 

rewitalizacji oraz osoby, które taką działalność chciałyby założyć. Zdecydowaną zaletą 

prowadzenia działalności gospodarczej na terenie rewitalizowanym jest jego atrakcyjne 

położenie w centrum miasta i dobre połączenie komunikacyjne z dużymi aglomeracjami 

miejskimi: Łodzią i Warszawą. Obecnie na tym terenie funkcjonują zakłady rzemieślnicze  

o bogatej ofercie proponujące różnorodne usługi (szewstwo, krawiectwo, fryzjerstwo, małe 

piekarnie i cukiernie, browary rzemieślnicze, zakłady fotograficzne, sklepy bławatne  

i pasmanteryjne) oraz kultywowane są tradycje włókiennicze przez prywatny zakład 

produkujący wyroby lniane. 
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Zgodnie z przeprowadzonym w dniach 17-18 października 2016 r. badaniem jakościowym 

wśród przedsiębiorców Żyrardowa, którzy zawiesili bądź zlikwidowali działalność 

gospodarczą przeprowadzona została analiza ich potencjału. Uzyskane w ten sposób 

informacje dają poszerzony obraz sytuacji drobnej przedsiębiorczości w Żyrardowie, 

przyczyn jej zawieszenia lub likwidacji na obszarze centralnych i innych okręgach miasta,  

a także działań które mogą ich zaktywizować do otwierania działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorcy widzieli ogromny potencjał obszaru rewitalizacji w jego lokalizacji, który 

znajduje się w centralnej części miasta, ma szansę doprowadzić do zwiększenia miejsc pracy, 

napływu drobnej przedsiębiorczości głównie w sferze handlu, doradztwa, bazy hotelowej  

i gastronomicznej, kreowania nowego sposobu spędzania wolnego czasu, tworzenia 

atrakcyjnych i nowatorskich rozwiązań mieszkalnych itp.  

Badani przedsiębiorcy podkreślali jednak, że aby w pełni wykorzystać ten potencjał należy: 

„promować ten program, w tym informować mieszkańców Żyrardowa o jego istnieniu oraz 

możliwościach. Działalność promocyjno - informacyjna mogłyby przyjąć formę spotkań 

z ekspertami, wyjaśniającymi istotę zmian oraz korzyści z niej płynące”.  

 

Warto także zauważyć, że istnieje ogromna potrzeba partycypacji w procesie rewitalizacji 

wśród przedsiębiorców, którzy chcieliby powrócić do aktywnej działalności gospodarczej.  

 

Atrakcyjność obszaru rewitalizacji sprawia, że byłby on wybrany jako pierwszy z całego 

terenu miasta wśród badanych przedsiębiorców decydujących się na wznowienie działalności. 

Ponadto do ponownego podjęcia aktywności gospodarczej skłoniłyby ich działania dotyczące: 

 niższych obciążeń podatkowych, 

 ulgi czynszowe uwzględniające wkład własny w remont lokalu, 

 zmniejszania składki za pracownika w zależności od liczby osób zatrudnionych  

(im więcej tym niższa składka za pracownika), 

 budowy przez miasto lokali przeznaczonych do działalności gospodarczej, 

 wsparcia ze strony Urzędu Miasta, np. w postaci pomocy podatkowej, promocji 

miejsca, ułatwień dla przedsiębiorców, przeprowadzenia badań marketingowych 

wskazujących na optymalny profil prowadzenia działalności gospodarczej, 

 wsparcia ze strony Urzędu Miasta w postaci dopłat na zakup sprzętu, rozmaitych ulg, 

doprowadzenia internetu, 

 preferencyjnych warunków podatkowych (podatki lokalne) uzależnione od liczby 

zatrudnionych, 
 odejście od opłaty za zajmowanie pasa drogowego w przypadku lokali 

gastronomicznych posiadających letnie ogródki. 

 

Potencjał kulturowy 
 

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się bogatą bazą instytucji kultury: 

 Centrum Kultury, w którego strukturze mieści się również kino "Len" oraz 

telewizja kablowa TV-ŻYR. Działają tutaj także jedne z najstarszych na 

Mazowszu Towarzystwa Śpiewacze - „Lira” i „Echo”; 

 Osiedlowy Dom Kultury, prowadzony przez Żyrardowską Spółdzielnię 

Mieszkaniową; 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki – Laskowskiego: Centrala – przy 

ul. Mostowej 1, a także dwie filie dziecięce. Dodatkowo biblioteka jest siedzibą 

niektórych organizacji pozarządowych takich jak Towarzystwo Przyjaciół Miasta 

Żyrardowa; 
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 Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji); 

 Muzeum Mazowsza Zachodniego - instytucja podległa Powiatowi 

Żyrardowskiemu; 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego, dla 

której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury 

i dziedzictwa narodowego; 

 Prywatna Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 1 im. Antoniego Szalińskiego, 

prowadzona przez osobę prywatną. 

 

Powyższa baza instytucjonalna posiadająca wiedzę i doświadczoną kadrę ma szansę stać się 

fundamentem budowania ciekawej oferty kulturalnej. Na podstawie informacji pozyskanych od 

w/w instytucji jedną z „bolączek” jest niski standard techniczny i nieatrakcyjne wnętrza dla 

uczestników życia kulturalnego, np. budynek centrali Biblioteki znajduje się w byłym obiekcie 

przedszkolnym, niedostosowanym dla osób niepełnosprawnych oraz dla udostępniania  

i przechowywania zbiorów bibliotecznych. Adaptacja instytucji do współczesnych potrzeb 

byłaby bodźcem do jej dalszego, intensywnego rozwoju, a biblioteka mogłaby stać się centrum 

aktywności społecznej.  

 

W murach żyrardowskiej, zabytkowej fabryki swoją przestrzeń odnaleźli również artyści,  

w szczególności sztuki nowoczesnej. Od 2009 r., co najmniej raz do roku organizowany jest 

Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd. Od samego początku swojej działalności 

reklamuje on unikalną architekturę obiektów poprzemysłowych poprzez eksponowanie sztuki 

nowoczesnej. Festiwal wpisuje się w tzw. nurt turystyki kulturowej budując pozycję Żyrardowa 

jako ośrodka turystycznego. 

 

Potencjał demograficzny 

 

Obszar rewitalizacji od pokoleń jest głównie zamieszkany przez pracowników nieistniejącej już 

fabryki lniarskiej, co wskazywałoby że na tym terenie mieszkają osoby starsze. Jednakże na 

podstawie analizy danych demograficznych (diagnoza) można zauważyć, że wśród 

mieszkańców tylko dwóch okręgów 3 i 8 można zauważyć to zjawisko. Na pozostałym terenie 

mieszkają ludzie młodzi (dokonała się wymiana pokoleniowa), którzy mają zupełnie inne 

potrzeby związane z edukacją, kulturą wyjścia z dziedziczenia ubóstwa i bezrobocia itp.  

 

 Zgodnie z badaniem ilościowym, w dniach 3-9 października 2016 roku dot. opinii 

mieszkańców Żyrardowa (opis szczegółowy badania w rozdziale dot. diagnozy), zdaniem 

uczestników badania, najważniejszym i najczęściej występującym problemem społecznym 

Żyrardowa jest bezrobocie. Problem ten jako istotny najczęściej wskazują mieszkańcy 

centrum miasta (okręgi 3,6,8,9,10,11,17). Ważne jest jednak pozytywne nastawienie 

mieszkańców okręgów podlegających rewitalizacji na sukces związany z zakładaniem 

działalności gospodarczej w Żyrardowie stanowiące 7,1 % wszystkich badanych.  

W okręgach centralnych panuje raczej defetystyczne przekonanie, że szanse te są bardzo małe 

lub wcale ich nie ma (46,5 %). Dla porównania podobne opinie prezentują mieszkańcy 

okręgów znajdujących się poza centrum miasta (36,0 %). Mieszkańcy Żyrardowa szanse na 

rozwój miasta upatrują przede wszystkim w firmach branży produkcyjnej (67,9 % ogółu 

wszystkich badanych). Opinię tą formułują częściej osoby zamieszkujące obszar centralny 

(71,4 %) niż inne (64,0 %) okręgi. Na dalszych miejscach badani, motor rozwoju miasta 

upatrują w turystyce (45,3 % ogółu badanych) lub handlu (43,4 %). 
 

Potencjał istniejących organizacji pozarządowych 
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Obszar rewitalizacji charakteryzuje się dużym zagęszczeniem istniejących organizacji 

pozarządowych. Zarejestrowanych jest ponad 80 organizacji pozarządowych, z czego ponad 60 

działa aktywnie. Ich działalność koncentruje się nie tylko na pogłębianiu zainteresowań swoich 

członków, ale i wokół istotnych problemów społecznych. Po dokładnym przeanalizowaniu wpisu 

do rejestru tych organizacji można zauważyć, że większość z nich swoją siedzibę posiada  

w lokalu mieszkalnym lub są filią większej organizacji ogólnopolskiej. Samorząd Miasta 

realizuje zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, skupiającymi ludzi aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne. 

Podejmując ważne społecznie działania, instytucje obywatelskie rozbudzają świadomość społeczną, 

kształtują postawy obywatelskie i przyczyniają się do rozwoju demokracji.  

Głównym przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań 

w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

4) edukacji, oświaty i wychowania, 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

6) ochrony i promocji zdrowia, 

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

9) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

12) promocji i organizacji wolontariatu, 

 

Dostrzegając potencjał i możliwości tkwiące w podmiotach sektora pozarządowego, uznaje 

się je za równorzędnych partnerów i razem z nimi realizuje wyznaczone działania na rzecz 

mieszkańców. Działania te co roku planowane są w Programie Współpracy Miasta Żyrardowa 

z Organizacjami Pozarządowymi. Na terenie objętym rewitalizacją swoją siedzibę mają 

następujące organizacje:  

 
Lp. Nazwa organizacji adres miejscowość KRS/REGON 

1 
Powiatowe Stowarzyszenie Rodzin 

Abstynenckich w Żyrardowie 
Kościuszki 32 Żyrardów KRS: 0000176879 

2 
Samodzielne Koło Terenowe Nr 148 Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego 
Armii Krajowej 3 Żyrardów KRS: 0000237744 

3 Stowarzyszenie "Świetlik" w Żyrardowie 
Waryńskiego 25 

lok. 1 
Żyrardów KRS: 0000028892 

4 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Twórczej 

Osobowości Dziecka 

Plac Jana Pawła II 

3 
Żyrardów KRS: 0000110410 

5 Stowarzyszenie Marzenia Naszych Dzieci Przedszkolna 1 Żyrardów KRS: 0000536367 

6 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Żyrardów Brzóski 9 Żyrardów KRS: 0000134684 

7 Fundacja "Fundusz Młodych Wehikuł" 
PL. JANA 

PAWŁA II 2 
Żyrardów KRS: 0000215202 

8 
Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania 

Przedsiębiorczości 

Nowy Świat 8 lok. 

4 
Żyrardów KRS: 0000050112 

9 Żyrardowski Klub Biznesu 1 Maja 17 lok. 9 Żyrardów KRS: 0000575622 

10 Fundacja Centrum Praw Kobiet Mireckiego 63 Żyrardów KRS: 0000188668 



99 

 

11 Stowarzyszenie "Projekt Miasto" 
Sienkiewicza 

Henryka 1b lok. 8 
Żyrardów KRS 0000556990 

12 
Stowarzyszenie Arteterapeutów "Punkt" w 

Żyrardowie 

Wittenberga 8 lok. 

34 
Żyrardów REGON 141464121 

13 Stowarzyszenie Charytatywne "Dobromir" Chopina 17 Żyrardów KRS: 0000037367 

14 Stowarzyszenie Charytatywne "Pomoc Dzieciom" 
Sienkiewicza 3 lok. 

4 
Żyrardów KRS: 0000099636 

15 Stowarzyszenie Fabryka Feniksa Okrzei 16 lok. 40 Żyrardów KRS: 0000236380 

16 Stowarzyszenie im. Filipa De Girarda 
Plac Jana Pawła II 

3 
Żyrardów KRS 0000212603 

17 
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

oraz Ich Rodzinom "Jesteśmy Potrzebni" 

Limanowskiego 

13A lok. 25 
Żyrardów KRS: 0000443286 

18 Stowarzyszenie Równych Szans Armii Krajowej 3 Żyrardów KRS: 0000097331 

19 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

"Razem Być" 
1 Maja 43a Żyrardów KRS: 0000235954 

20 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym w Żyrardowie 

Mireckiego 87 lok. 

10 
Żyrardów 

REGON 750432115 

21 
Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania 

Aktywności Obywatelskiej 

Bohaterów 

Warszawy 4 
Żyrardów KRS: 0000368760 

22 Fundacja Ternopilska 
Narutowicza 32 

lok. 6 
Żyrardów KRS: 0000346835 

23 
Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza 

Zachodniego 
Limanowskiego 45 Żyrardów KRS: 0000359530 

24 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa Mostowa 1 Żyrardów KRS: 0000229698 

25 Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Żyrardowie 
Plac Jana Pawła II 

3 lok. 1 
Żyrardów KRS: 0000111115 

26 
Towarzystwo Śpiewacze "Lira" przy Centrum 

Kultury w Żyrardowie 

Plac Jana Pawła II 

3 
Żyrardów KRS: 0000123846 

27 
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego w Żyrardowie 

Waryńskiego 46 

lok. 26a 
Żyrardów KRS: 0000095962 

28 
Stowarzyszenie Animatorów Naki, Kultury i 

Sztuki "Dziedzictwo" 
Brzechwy 50 Żyrardów KRS: 0000259823 

29 Stowarzyszenie "Żyrardów Odnowa" 
Mały Rynek 7 lok. 

14 
Żyrardów KRS: 0000512475 

30 
Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego 

Miasta Żyrardowa i Okolic 
1 Maja 63d Żyrardów KRS: 0000160978 

31 Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie 1Maja 61b Żyrardów KRS: 0000027133 

32 Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Ubezpieczonych 
Aleja Partyzantów 

7 
Żyrardów KRS: 0000522190 

33 

Polski Związek Głuchych - Terenowy Ośrodek 

Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego 

Niesłyszących 

Limanowskiego 30 Żyrardów KRS: 0000212603 

34 
Stowarzyszenie Abonentów Usług 

Telekomunikacyjnych 
Okrzei 19 Żyrardów KRS: 0000435104 

35 Stowarzyszenie Klub "Złoty Wiek" 
Plac Jana Pawła II 

3 
Żyrardów KRS: 0000508292 

36 
Stowarzyszenie Kobiet z Problemem 

Onkologicznym "Amazonki" w Żyrardowie 

Plac Jana Pawła II 

2 
Żyrardów KRS: 0000043274 

37 
Stowarzyszenie na rzecz Kultury im. Ignacego 

Paderewskiego w Żyrardowie 
Narutowicza 39b Żyrardów KRS: 0000303789 

38 Klub Sportowy "Żyrardowianka" Okrzei 19 Żyrardów KRS: 0000282720 

39 Stowarzyszenie Seniorów "Żyrardowianka" 
Plac Jana Pawła II 

2 lok. 7 
Żyrardów REGON 146613330 

40 Stowarzyszenie Sportowe "Medicus" Limanowskiego 30 Żyrardów KRS: 0000134701 
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41 
Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 27 Pułku 

Ułanów 
1 Maja 74 Żyrardów KRS: 0000487056 

42 Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Roosevelta 2 Żyrardów REGON 140868320 

43 Żyrardowskie Stowarzyszenie Sportu Chopina 1 Żyrardów REGON 140386809 

Tabela 42. Organizacje pozarządowe posiadające swoją siedzibę na terenie rewitalizacji 

 (opracowanie własne na podstawie www.bazy.ngo.pl) 

 

 

4.6. Zdiagnozowane potrzeby rewitalizacyjne  
Pod każdym podrozdziałem tematycznym występującym w diagnozie umieszczone zostały 

zidentyfikowane problemy w danej dziedzinie oraz wstępne określenie potrzeb niwelowania 

zjawisk kryzysowych. Poniżej znajduje się synteza tych zapisów, która jest istotna ze względu 

na opisywany obszar rewitalizacji. 

 

Zdiagnozowane potrzeby w zakresie negatywnych zjawisk społecznych 

 

 Potrzeba przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, szczególne tym dziedziczonym. 

Reintegracja społeczna i zawodowa obejmować powinna trzy poziomy społeczności  

z którą pracujemy. Podstawą jest praca z rodziną, w szczególności z osobami w trudnej 

sytuacji i jej bliskimi. Ciężar tego zadania leży po stronie jednego z partnerów 

rewitalizacji, czyli MOPS Żyrardów. Kolejnym elementem skutecznej reintegracji jest 

praca z grupą często zawiązana z miejscem zamieszkania, takim jak budynek czy 

najbliższe otoczenie. Następnie warto pracować ze społecznością. Wymaga to 

zastosowania odpowiednich narzędzi skłaniających ludzi zamieszkujących 

rewitalizowany obszar do aktywności grupowej w oparciu o ich zdolności i potencjały 

lokalne. Rewitalizacja ma mobilizować społeczność do przekształcania rzeczywistości 

własnymi siłami. W tym aspekcie ważną kwestią są tereny zielone, w tym zieleń 

zaprojektowana występującą pomiędzy budynkami mieszkalnymi. Historycznie były to 

miejsce integrujące mieszkańców poszczególnych kwartałów urbanistycznych, dzięki 

czemu mieszkańcy często pomagali sobie nawzajem w rozwiązywaniu problemów.  Stan 

ich zachowania wykazuje na duże zaniedbania. Ten aspekt wymaga największej 

aktywności mieszkańców i może być narzędziem reintegracji. Dotyczy to w szczególności 

zagospodarowania i utrzymania wnętrz podwórek, przy których powinni pracować ludzie 

korzystających z tego terenu. Potrzeby rewitalizacyjne w tym zakresie obejmują działania 

aktywizujące społeczność lokalną polegające na wysyłaniu impulsów, które zmobilizują 

mieszkańców terenu do samoorganizacji, co jest konieczne dla kompleksowej odnowy 

społeczno – ekonomicznej.   

 Istnieje pilna potrzeba rozwiązania problemów związanych z bezrobociem, które 

kumulują się na obszarze rewitalizacji, wymagają zastosowania narzędzi ekonomii 

społecznej oraz działań aktywizujących i wspierających lokalną przedsiębiorczość, jako 

przenikanie się dwóch płaszczyzn społecznej i gospodarczej.  

 Zdiagnozowano pilną potrzebę zwiększenia szans edukacyjnych młodego pokolenia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ich niskie wyniki w nauce są pochodną sytuacji 

rodzin, w których mieszkają. Należy zahamować dziedziczenie ubóstwa, bezrobocia 

i innych problemów społecznych. Grupą najbardziej podatną na zmianę są właśnie dzieci 

i młodzież. Przyciągnięcie ich do atrakcyjnej szkoły, zainteresowanie ich zajęciami 

wyrównującymi ich szanse edukacyjne, a także zaangażowanie ich w życie szkoły 

stanowi jedno z rozwiązań ich trudnej sytuacji życiowej. Ponadto niezwykle istotne jest, 
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aby dzieci i młodzież miały zapewnione nie tylko warunki do nauki, ale również miały 

zapewniony ciepły posiłek, którego często nie mają w domu.  Ponadto ważką kwestią jest 

rola szkoły usytuowanej na obszarze problemowym, jako miejsca integracji społecznej. 

Stworzenie w niej przestrzeni i projektów dedykowanych nie tylko dzieciom, ale także 

rodzicom i pozostałym mieszkańcom okolicznego terenu. Etos szkoły nadal stanowi 

ważny element tożsamości lokalnej społeczności. Należy w tym miejscu tworzyć 

przestrzenie do różnorodnej aktywizacji w oparciu o inicjatywy lokalne i indywidualne 

talenty, przy pomocy wykwalifikowanych animatorów. W tym kontekście ważne jest 

podjęcie również działań inwestycyjnych w celu przygotowania szkół do pełnienia nowej 

funkcji – lokalnych centów rewitalizacji. Przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu 

dzieci i młodzieży należy rozwijać współpracę z innymi instytucjami, w szczególności 

nakierowanymi na pracę z dziećmi, w tym świetlicy środowiskowej oraz podjęcie szeregu 

działań aktywizujących wraz z sektorem NGO. 

 Zdiagnozowano potrzebę zwiększenia liczby miejsc w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych na terenie rewitalizowanym. Umożliwiając pozostawienie dzieci 

w przedszkolu daje się szansę rodzicom na poszukiwanie pracy i wyjście całej rodziny 

z problemów związanych z ubóstwem, bezrobociem.  

 Zagadnienie związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa znajduje się na styku kilku 

ważnych kwestii analizowanych w trakcie przygotowań i realizacji procesów 

rewitalizacyjnych. Z jednej strony jest obiektywny wskaźnik przestępczości, z drugiej 

subiektywne odczucia społeczne związane ze stanem infrastruktury na danym obszarze. 

Potrzeby rewitalizacyjne w tym zakresie obejmują działania prowadzące do poprawy  

w sferze funkcjonalno-przestrzennej, zwiększenia liczby kamer monitoringowych, czy 

zapewnienia większej liczby partoli służ mundurowych na terenie rewitalizacji.   

 Należy motywować i integrować osoby inwestujące swój czas w rozwój talentów 

i zainteresowań, w szczególności wykorzystując potencjał organizacji pozarządowych, by 

mieszkańcy byli wsparciem dla siebie nawzajem i podejmowali wspólne działania 

w swoim otoczeniu. Stworzenie społeczności aktywnie uczestniczącej w życiu 

społecznym, politycznym i kulturalnym. Aby je zrealizować należy podjąć trud 

wypracowania metod skutecznej partycypacji społecznej w procesach rewitalizacyjnych 

oraz inicjowania różnorodnych partnerstw. 

 

Zdiagnozowane potrzeby w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 

 

 Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz poprawa jakości ich życia uzależnione jest od 

lokalnego rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy to nie tylko podniesienie 

standardu życia mieszkańców i większe dochody samorządu, ale również szansa na 

zmniejszenie zakresu największego problemu społecznego miasta, jakim jest ubóstwo. 

Dlatego też podstawową potrzebą jest tworzenie lub zachowanie miejsc pracy, wzrost 

dochodów przedsiębiorców, a także na wzrost zasobności społeczeństwa – 

przeciwdziałając wykluczeniu osób zagrożonych ubóstwem. 

 Turystyka jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin 

gospodarki. Stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego nie tylko państw, regionów 

ale także miejscowości – jednym z filarów rozwoju gospodarczego Żyrardowa może 

właśnie stać się turystyka w oparciu o potencjał dziedzictwa kulturowego. Jej szczególne 

znaczenie wynika również z faktu, że oprócz podmiotów rynku turystycznego aktywizuje 

wiele innych sektorów gospodarki (m.in. transport, łączność, przemysł, budownictwo, 

działalność finansową i ubezpieczeniową). Wydatki ponoszone przez turystów w danej 

miejscowości generują dodatkowy strumień pieniądza, który zasila lokalną gospodarkę. 

Społecznym efektem rozwoju turystyki jest wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez 
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poznanie tradycji i historii małej ojczyzny, a także budowanie poczucia dumy z swojego 

miasta. 

 Ważne jest budowanie wizerunku centrum miasta, jako przestrzeni atrakcyjnej, ciekawej 

i mobilizującej do działania. W związku z upadkiem fabryki lniarskiej znajdującej się  

w najciekawszych centralnych terenach miasta istnieje potrzeba inwestowania w ten teren, 

tak aby stał się wizytówka miasta. Dodatkowo zgodnie z opiniami przedsiębiorców ze 

względu na charakter tego miejsca jest on idealnym miejscem lokowania swojej 

działalności gospodarczej, ze względu na dużą liczbę osób przemieszczających się w tym 

miejscu. 

 

Zdiagnozowane potrzeby w zakresie technicznym i środowiskowym 

 

 Należy poprawiać stan techniczny obiektów, szczególnie tych zabytkowych. Braki 

infrastrukturalne są jednym z podstawowych czynników wykluczenia społecznego. Jeżeli 

w budynku toalety znajdują się na poddaszu bądź półpiętrze, nie ma centralnego 

ogrzewania ani cieplej wody, często mieszkańcy wstydzą się miejsc, w których mieszkają, 

nie utrzymują relacji sąsiedzkich czy koleżeńskich, skupiają się na bieżącej egzystencji. 

Sytuacja szczególnie trudna jest w przypadku obiektów zabytkowych, w których 

realizacja jakichkolwiek działań o charakterze remontowo – budowlanym związana jest  

ze skomplikowaną procedurą i wymaga dodatkowych nakładów pieniężnych. Ponadto 

brak infrastruktury społecznej, w tym miejsc przeznaczonych do podejmowanie 

wspólnych działań czy inicjatyw, prowadzi do zamykania się ludzi i wycofywania  

z aktywności społecznej. Jednakże wszelkie działania w tym zakresie powinny być 

realizowane w zgodzie z formułą partycypacyjną i dostosowaniem sposobu przekazu 

informacji dot. kwestii urbanistycznych, zieleni czy komunikacji do możliwości 

odbiorów. 

 Potrzebą rewitalizacyjną jest również modernizacja infrastruktury technicznej, jak 

i kształtowanie bezpiecznej, przyjaznej i estetycznej przestrzeni w zgodzie z ochroną 

środowiska. Aby ją zrealizować konieczne jest wprowadzenie zmian poprawiających 

komunikację i wykorzystanie przestrzeni, w szczególności zmiany środka transportu na 

bardziej ekologiczny, np. rower. Wszystkie działania należy prowadzić w formule 

partycypacyjnej, która pozwala poznać i zanalizować potrzeby mieszkańców, aktywizuje 

ich i czyni współodpowiedzialnymi za przestrzeń, która ich otacza.  

 Zanieczyszczenie środowiska stanowi poważny problem. W Żyrardowie stwierdzono tzw. 

niską emisję - wysokie stężenia szkodliwych pyłów. Na terenie rewitalizacji znajduje się 

jeszcze wiele mieszkań i domów, w których ciepło uzyskuje się z palenia w piecach  

o bardzo niskich parametrach technicznych, często opalanych paliwem niskiej jaskości. 

Aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza planuje się koncentrację działań 

związanych z rozbudową sieci centralnego ogrzewania w dzielnicach objętych programem 

i podłączanie kolejnych posesji do miejskiej sieci ciepłowniczej.  

 

Podsumowując, zidentyfikowane potrzeby w sferach: społecznej, gospodarczej, technicznej 

czy środowiskowej mają na celu wyeliminowanie czynników wykluczenia społecznego 

i stworzyć bazę techniczną i przestrzenną dla reintegracji społecznej prowadzącej do 

ukształtowania się dojrzałej społeczności, która jest aktywna zawodowo. Komplementarność 

programu ujawnia się w powiązaniu każdego z działań przestrzennych i infrastrukturalnych ze 

zdiagnozowanymi problemami społecznymi wykorzystując zidentyfikowane wcześniej 

potencjały tego obszaru.    
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V. Wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizowanego ze stanu 

kryzysowego - planowany efekt rewitalizacji 

 

Rewitalizacja to istotny element całościowej wizji rozwoju gminy, stąd wizja PR MŻ 

bezpośrednio koresponduje z wizją zawartą w Strategii Rozwoju Miasta.  

Wizja rewitalizacji jest opisem wyobrażonego, przyszłego stanu obszaru po przeprowadzeniu 

procesu rewitalizacji i osiągnięciu jego celów w czterech aspektach: społecznym, 

gospodarczym, technicznym oraz środowiskowym.  

Jej główne założenia zostały wypracowane przez samorząd i interesariuszy rewitalizacji 

w trakcie konsultacji społecznych w lutym 2016 r.  

 

 

Obszar rewitalizacji w roku 2020 jest  

aktywnym społecznie i gospodarczo sercem zabytkowego miasta,  

które nadaje rytm zrównoważonemu rozwojowi  

centralnej części Żyrardowa 

 

Jest miejscem bezpiecznym o wysokiej jakości życia, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym otrzymały możliwość wyjścia z kręgu ubóstwa pokonując kryzysową sytuację 

życiową. Zostały zaktywizowane zarówno społecznie, jak i zawodowo.  

Młode pokolenie zamieszkujące obszar rewitalizacji skorzystało z szansy i uzyskuje coraz 

lepsze wyniki w nauce, a dzieci w wieku przedszkolnym mają zapewnioną możliwość 

wszechstronnego rozwoju i opieki. Zaś seniorzy mają coraz większy wpływ na integrację 

międzypokoleniową przekazując swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom.  

Obszar rewitalizacji zamieszkują ludzie otwarci na zmiany, przedsiębiorczy i odważnie 

realizujący swoje pomysły na życie, dzięki którym historyczne dziedzictwo kulturowe  

XIX-wiecznej osady fabrycznej staje się motorem przemian gospodarczych.  

Odnowione, zabytkowe budynki centrum miasta są idealnym miejscem zamieszkania  

i atrakcyjną lokalizacją do prowadzenia działalności gospodarczej. W trosce o środowisko 

naturalne obszaru została zmodernizowana i zapewniona niezbędna infrastruktura techniczna 

dostosowana do potrzeby mieszkańców. Żyrardowianie chętnie z niej korzystają zmieniając 

środek lokomocji z samochodu na rower, dojeżdżając bezpiecznie wyznaczonymi trasami 

do pracy, szkoły, na dworzec kolejowy, czy na zakupy. 
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VI. Cele oraz kierunki działań mające na celu ograniczenie 

negatywnych zjawisk. 
 

Przy tak złożonym, wielowątkowym procesie jaki stanowi rewitalizacja, konieczne jest 

„uporządkowanie” i zintegrowanie wszystkich działań w mieście podejmowanych na 

obszarze rewitalizacji. Interwencja na terenie rewitalizacji Żyrardowa na rzecz społeczności 

lokalnej, przestrzeni, czy lokalnej gospodarki powinna być skoncentrowana terytorialnie oraz 

dobrze zaplanowana.  

W związku z powyższym zostały ściśle zdefiniowane cele oraz wyznaczone kierunki działań, 

które są wypadkową przeprowadzonej: 

 szczegółowej diagnozy opisanej w rozdziale III niniejszego programu,  

 a także wizji wyprowadzenia obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej (rozdział V) 

oraz na podstawie potencjałów oraz potrzeb rewitalizacyjnych, jakie znajdują się na 

tym terenie.  

 

Wizja rewitalizacji Żyrardowa jest przedstawiona na tyle szczegółowo, że stała się podstawą 

do wytyczenia celów rewitalizacji i przypisaniu im skonkretyzowanych kierunków działań.  

 

Celem nadrzędnym (misją) Programu rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 jest:  

 

Ożywienie społeczno-gospodarcze wyznaczonego obszaru rewitalizacji poprzez 

przeciwdziałanie skali występowania na nim negatywnych zjawisk kryzysowych. 

 

Powyższemu celowi nadrzędnemu zostały przyporządkowane trzy cele szczegółowe 

wynikające ze zdiagnozowanych wcześniej problemów, a następnie kierunki działań które 

mają w sposób szczegółowy określić pożądane drogi wyprowadzenia obszaru z problemów 

społecznych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych.  

 

Pierwszy z celów szczegółowych dotyczy sfery społecznej, która z punktu widzenia 

definiowania rewitalizacji ma charakter nadrzędny. Sytuacja kryzysowa dotycząca obszaru 

rewitalizacji wskazała rzeczywisty charakter problemów. Wynikają one przede wszystkim 

z ubóstwa i niskiego poziomu edukacji, a także niewystarczającej liczby miejsc w placówkach 

przedszkolnych, niskiego poziomu bezpieczeństwa publicznego, czy znacznej liczby osób 

w wieku poprodukcyjnym zamieszkujących obszar rewitalizacji.  

Interwencja w ramach celu 1 „Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji 

poprzez niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych” będzie obejmowała działania 

skoncentrowane na: 

 wspieraniu społeczności zamieszkującej na obszarze rewitalizacji wykluczonej lub 

zagrożonej wykluczenie społecznym ze względu na ubóstwo, bezrobocie, zadłużenie 

czynszowe i inne problemy natury społecznej poprzez rozwijanie odpowiednich 

instrumentów wsparcia w tym zakresie,  

 prowadzeniu działań o charakterze edukacyjnym mających na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu dzieci i młodzieży, 

 prowadzeniu prac związanych z rozwojem usług edukacyjnych i opiekuńczych dla 

dzieci w wieku 3-6 lat, w tym placówek przedszkolnych, 

 wdrażaniu działań integrujących społeczność, w szczególności angażowanie osób 

w wieku poprodukcyjnym w integrację międzypokoleniową, 
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 poprawie poziomu bezpieczeństwa publicznego, 

 aktywizowaniu mieszkańców do udziału w życiu społecznym i kulturalnym 

(partycypacja społeczna, współdecydowanie). 

 

Drugi cel szczegółowy koncentruje się na działaniach w sferze gospodarczej, w której 

interesariusze programu upatrują możliwość rozwiązania zjawisk zarówno społecznych (nowe 

miejsca pracy, nowe lub wznowione działalności gospodarcze), jak i częściowo problemów 

technicznych i środowiskowych (wykorzystanie pustych przestrzeni lub zdegradowanych 

obiektów dawnej fabryki lniarskiej itp.). Interwencja w ramach celu 2 „Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości na terenie rewitalizacji” będzie obejmowała działania skoncentrowane na: 

 wykorzystaniu wewnętrznego potencjału obszaru rewitalizacji dla tworzenia 

atrakcyjnych warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a co jest z tym 

związane tworzenie nowych miejsc pracy, wznawianiu zawieszonej działalności 

gospodarczej, otwieraniu nowej działalności gospodarczej,  

 przywrócenie (Od-Nowa) funkcji centro twórczych dla obszarów centralnych 

Żyrardowa. 

 

Trzeci cel szczegółowy skoncentrowany jest na działaniach w sferze technicznej oraz 

środowiskowej i jest związany m.in. z zachowaniem dziedzictwa kulturowego Żyrardowa. 

Cały teren Pomnika Historii RP „Żyrardów – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej” znajduje się 

na terenie rewitalizacji i wymaga odpowiedniej opieki i zachowania tak cennych zabytków. 

Jednakże zaplanowane działania w ramach tego celu muszą przenikać się wzajemne  

z działaniami zaplanowanymi w ramach celu 1 i 2. Bez współdziałania łącznego wszystkich 

działań i interesariuszy rewitalizacji nie ma szansy na zrealizowanie żadnych zakładanych 

efektów (wizji). Takie podejście potwierdza zintegrowany charakter procesu rewitalizacji  

w Żyrardowie. Interwencja w ramach celu 3 „Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 

zamieszkujących obszar rewitalizacji przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego” będzie 

obejmowała działania skoncentrowane na: 

 przystosowaniu obiektów, w szczególności zabytkowych do potrzeb mieszkańców lub 

osób z nich korzystających, mając na względzie aktywny udział mieszkańców na 

każdym etapie planowania i realizacji inwestycji (partycypacja społeczna), 

a zwłaszcza w kreowaniu przestrzeni wspólnych, 

 poprawie stanu technicznego obiektów mieszkaniowych i cennych pod względem 

zabytkowym obiektów użyteczności publicznej przede wszystkim tych znajdujących 

się na terenie Pomnika Historii RP (większość budynków mieszkalnych stanowi 

własność wspólnot mieszkaniowych, umożliwiając mieszkańcom odpracowywanie 

długów czynszowych zasilony zostanie pośrednio fundusz remontowy 

poszczególnych obiektów, co stanie się szansą na gromadzenie środków na 

inwestycje),   

 wzmocnieniu działań związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń powietrza, 

w szczególności dotyczące transportu niskoemisyjnego (głównie rowery), zmiany 

środków transportu indywidualnego na rzecz transportu zbiorowego (wykorzystując 

transport kolejowy jako sposób dojazdu do pracy, szkoły – dworzec modalny), 

minimalizowanie hałasu, czy zmian w sposobie ogrzewania obiektów i likwidacja 

palenisk węglowych. 

 

Wyznaczone powyżej cele szczegółowe oraz kierunki działań mają kluczowe znaczenie dla 

sukcesu procesu rewitalizacji Żyrardowa. Umożliwią one stworzenie systemu powiązanych ze 

sobą projektów odpowiadających realizacji tak założonych celów (wyznaczenie głównych 

projektów rewitalizacyjnych i pozostałych przedsięwzięć) oraz monitoringu nie tylko 
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poszczególnych projektów, ale także całego programu. Cele rewitalizacji będą mierzone za 

pomocą wskaźników realizacji programu oraz na poziomie projektów rewitalizacyjnych: 

wskaźników produktu i rezultatu. Cały system monitoringu skuteczności działań i system 

wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu szczegółowo zostały 

opisane w rozdziale XIII tego dokumentu.  

 

Kompleksowe podejście do „skomplikowanego” procesu rewitalizacji umożliwi, zgodnie 

z logiką interwencji, odpowiednie zarówno programowanie, wdrażanie, jak i monitorowanie 

całego procesu. Dzięki podejściu zintegrowanemu będziemy mieli szansę udoskonalać 

proces wyprowadzania osób zamieszkujących na terenie rewitalizowanym ze zjawisk 

kryzysowych, tych o charakterze przede wszystkim społecznym, ale również tych 

ekonomicznych, technicznych, czy środowiskowych. 

 

Założenia „zintegrowanej” interwencji rewitalizacji Żyrardowa w sposób schematyczny 

zaprezentowano poniżej. 
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Tabela 43. Cele oraz kierunki działań mające na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk. 

WIZJA REWITALZIACJI 

  

DDIIAAGGNNOOZZAA 

  

Identyfikacja potrzeb/potencjałów 

Cel nadrzędny: Ożywienie społeczno-gospodarcze wyznaczonego obszaru rewitalizacji poprzez przeciwdziałanie skali 

występowania na nim negatywnych zjawisk kryzysowych i wykorzystaniu narodowego dziedzictwa kulturowego. 

Główne projekty rewitalizacyjne Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 
MONITORING PROJEKTÓW I PRGORAMU  

Cel strategiczny 1  

(sfera społeczna) 

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji poprzez niwelowanie negatywnych 

zjawisk społecznych  

Cel strategiczny 2 

(sfera gospodarcza) 

Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości na terenie 

rewitalizacji 

 

Kierunki działań:  

1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. 

1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży  

w zakresie edukacji. 

1.3. Rozwój usług edukacyjnych i opiekuńczych dla dzieci 

w wieku 3-6 lat. 

1.4. Integracja międzypokoleniowa, aktywizowanie 

mieszkańców do udziału w życiu społecznym 

i kulturalnym. 

1.5. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

Kierunki działań:  

2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości poprzez 

ożywienie funkcji centro twórczych 

obszaru rewitalizacji. 

2.2. Wsparcie rozwoju gospodarczego 

ukierunkowany na tworzenie nowych 

miejsc pracy, wznawianiu zawieszonej 

działalności gospodarczej, otwieraniu 

nowej działalności gospodarczej.  

Cel strategiczny 3 

(sfera techniczna i środowiskowa) 

Dostosowanie infrastruktury do 

potrzeb osób zamieszkujących obszar 

rewitalizacji przy zachowaniu 

dziedzictwa kulturowego 

Kierunki działań:  

3.1. Poprawa stanu technicznego obiektów 

mieszkaniowych, użyteczności publicznej 

sprzed 1945 r., w szczególności 

znajdujących się na terenie Pomnika 

Historii RP. 

 3.2. Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza (transport niskoemisyjny, 

zmiana sposobu ogrzewania, hałas itp.). 
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Wskaźniki produktu przedsięwzięć rewitalizacyjnych Wskaźniki rezultatu przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

bazowa 

2016 r. 

Wartość 

docelowa 

2020 r. 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

bazowa 

2016 r. 

Wartość 

docelowa 

2020 r. 

Liczba osób objętych wsparciem w 

zakresie radzenia sobie w sytuacji 

kryzysowej [os] 

0 1.800 
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które 

poprawiły swoje kompetencje społeczne [os.] 
0 400 

Liczba porad doradztwa 

specjalistycznego [szt.] 
0 300 

Liczba osób biernych 

zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem [os.] 

0 300 

Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, które poprawiły swoje 

kompetencje społeczne [os.]  

0 250 

Liczba uczniów objętych wsparciem  

w zakresie rozwijania kompetencji [os.] 
0 200 

Liczba uczniów, które poprawiły swoje kompetencje 

kluczowe [os] 
0 200 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje 

[os] 

0 12 
Liczba nauczycieli, którzy udoskonalili swoje kwalifikacje 

[os] 
0 12 

Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem [szt.] 
0 3 

Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, 

artystycznych, edukacyjnych [szt.] 
0 230 

Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem [szt.] 
0 35 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 

wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne [os] 

0 38.600 
Liczba obiektów udostępnionych dla 

osób niepełnosprawnych [szt.] 
0 3 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją [m
2
]   

0 67.383 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku 3-6 lata [os] 
0 200 

Liczba osób (w tym dzieci) korzystających z 

infrastruktury w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

[os] 

0 25.500 

Budynki wybudowane lub 

wyremontowane na obszarze 

rewitalizacji [szt.] 

0 38 

Liczba zmodernizowanych 

obiektów sportowych [szt.] 
0 1 
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Liczba obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach [szt.] 

0 2 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach [szt.] 
0 10 

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio 

utworzonych nowych miejsc pracy [szt.] 
0 56 

Powierzchnia użytkowa obiektów 

objętych rewitalizacja [m2] 
0 7.920 

Liczba obiektów pełniących funkcje społeczne lub 

gospodarcze [szt.] 
0 4 

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków [szt.] 
0 4 

Powierzchnia budynków o poprawionej efektywności 

energetycznej [m
2
] 

0 5.093 

Liczba wybudowanych lub 

przebudowanych obiektów "parkuj  

i jedź” [szt.] 

0 3 

Liczba samochodów korzystających  

z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj 

i jedź” [szt.] 

0 300 

Długość wybudowanych lub 

przebudowanych dróg dla rowerów 

[km] 

0 3,75 
Liczby nowych korytarzy transportowych ułatwiających 

mieszkańcom przemieszczanie [szt.] 
0 4 

Tabela 44. Lista wskaźników przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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VII. Wykaz dopełniających się wzajemnie najważniejszych 

przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych 
 

W programie, zgodnie z zasadą koncentracji, chcielibyśmy zaplanować taką liczbę projektów, 

która będzie realna i możliwa do zrealizowania z budżetu Miasta zarówno przy udziale środków 

zewnętrznych lub/i środków własnych partnerów programu.  

Doświadczenia z poprzednich okresów realizacji programów rewitalizacji pokazuje,  

że Miasto zrealizowało szereg działań z zakresu rewitalizacji bez udziału środków unijnych. 

Potencjał, w szczególności wiedza pracowników UM, daje gwarancję właściwego 

zaprogramowania i wdrożenia kompleksowego procesu rewitalizacji.   

 
Tabela 45. Planowane główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Przedsięwzięcie 1 

Nazwa przedsięwzięcia 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zamieszkujących obszar rewitalizacji. 

Podmiot realizujący 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie 

Lokalizacja 

Żyrardów (cały obszar rewitalizacji)  

Cel rewitalizacji (kierunek działań) realizowany przez to przedsięwzięcie 

Cel strategiczny 1 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez 

niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych 

Kierunek działań  1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem. 

Pomocniczo:  

Kierunek działań 2.2. Wsparcie rozwoju gospodarczego ukierunkowany na tworzenie nowych 

miejsc pracy, wznawianiu zawieszonej działalności gospodarczej, otwieraniu nowej działalności 

gospodarczej. 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań 

Wszystkie działania związane z tym przedsięwzięciem ze względu na swoją złożoność  

i tematykę, będą podzielone na kilka mniejszych etapów: 

1. Specjalistyczne poradnictwo 

- konsultant socjolog poprowadzi sprawy związane z aktywizacją zawodową dla osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy. Podczas konsultacji istnieje możliwość skorzystania  

z telefonu, komputera, internetu, prasy. Zakres poradnictwa obejmuje pomoc w przygotowaniu 

dokumentów aplikacyjnych (życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego), określenie 

umiejętności i predyspozycji zawodowych, uzyskanie wskazówek dotyczących możliwości 

aktywizacji społecznej np. poprzez włączenie się w życie społeczności lokalnej. 

- prawnik udzielać będzie informacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym  

w szczególności procedur sądowych związanych z rozwodem, separacją, pieczą zastępczą, 

dochodzeniem należności alimentacyjnych, spraw opiekuńczych. W ramach poradnictwa 

prawnego będzie istniała możliwość przygotowania pism procesowych wszczynających 

postępowanie sądowe tj, pozwów, wniosków, pozyskanie wiedzy dotyczącej praw  

i obowiązków rodzin zastępczych, uzyskanie informacji o instytucjach, które mogą udzielić 

pomocy lub są właściwe do rozwiązania zgłoszonego problemu. 

- psycholog dla dorosłych i ich dzieci wspierać będzie rodzinę, doradza,  m.in. w celu poprawy 

kontaktów w rodzinie, radzenia sobie w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy  

w rodzinie. 
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2. Usamodzielnienie osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zwłaszcza  

w zakresie reaktywizacji zawodowej 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie w celu aktywizacji zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem będzie realizował we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Żyrardowie Program Prac Społecznie Użytecznych. Prace te, są skierowane do osób 

bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz korzystających  

ze świadczeń pomocy społecznej. Ponadto, Program Prac Społecznie Użytecznych oprócz 

aktywizacji zawodowej bezrobotnych ma na celu zaspokajanie podstawowych, codziennych 

potrzeb życiowych podopiecznego m.in. takich jak robienie zakupów (żywność, leki), pomoc  

w dotarciu na wizytę lekarską, opłacanie rachunków, pomoc w utrzymaniu przez podopiecznego 

więzi ze środowiskiem. 

Dodatkowo realizowana będzie współpraca z agencjami i biurami pośrednictwa pracy, 

zajmującymi się rekrutacją zatrudnieniami osób bezrobotnych, w tym również z formami 

wsparcia dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W tym celu odbywać się będą  

w MOPS spotkania podopiecznych i przedstawicieli agencji, podczas których omówione 

zostaną warunki zatrudnienia, organizacji ewentualnych dojazdów, a także rodzaj proponowanej 

pracy. 

Ponadto pracownicy socjalni zostali przeszkoleni w zakresie przepisów prawa pracy, tak aby na 

bieżąco mogli w profesjonalny sposób przekazywać tą wiedzę osobom planującym podjęcie 

pracy. Wszelkie informacje na temat ofert pracy dostępnych na rynku pracy, podobnie jak 

dotychczas będą upublicznione na tablicy ogłoszeń MOPS. 

3.Współpraca z organizacjami 

W celu zabezpieczenia żywności dla osób w z obszaru kryzysowego podjęto współpracę  

z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, który zajmuje się dystrybucją żywności. Dzięki tej 

współpracy realizowany jest w Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w ramach 

którego pracownicy socjalni mają narzędzia (po weryfikacji sytuacji finansowej, rodzinnej  

i zdrowotnej), aby skierować do potrzebujących najróżniejsze artykuły żywnościowe. 

W podobnym zakresie podjęta została współpraca z Fundacją VEOLIA, dzięki której 

pozyskiwane są dla osób potrzebujących (w szczególności do rodziny wielodzietnych oraz 

matek i ojców samotnie wychowujących dzieci) artykuły szkolne, żywnościowe, chemia 

gospodarcza, odzież, czy obuwie.  

Dodatkowo w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej osób z upośledzeniem umysłowym 

MOPS współpracuje ze Środowiskowym Domem Dziennego Pobytu w Żyrardowie. Dzięki tej 

wymianie informacji między organizacjami pracownicy socjalni mają możliwość dotarcia do 

osób wymagających pomocy i nieposiadających wiedzę o takim wsparciu, a także mogą 

prowadzić kampanię informacyjną związaną z udzieleniem takiej pomocy.  

W zakresie pomocy udzielanej dzieciom, podjęta została współpraca z Towarzystwem 

Przyjaciół Dzieci oraz Świetlicami środowiskowymi mieszczącymi się w Żyrardowie. Dzięki 

takiemu współdziałaniu pracownicy socjalny mają możliwość skierowania dzieci do takich 

dziennych placówek. Najmłodsi mogą tam odrobić lekcje, pouczyć się, pobawić, jak również 

zjeść niewielki posiłek, dzięki czemu mają szansę zobaczyć inny świat niż tylko ten w domu. 

Ponadto dzieci i młodzież z tych placówek są kierowane na kolonie i półkolonie, które są 

współfinansowane przez MOPS. Obie placówki, zarówno Towarzystw przyjaciół dzieci, jak  

i świetlicy środowiskowej mają swoją siedzibę na terenie rewitalizacji. 

Współpraca osób starszych ze szkołami i przedszkolami, w szczególności w ramach integracji 

międzypokoleniowej w ramach programów związanych z dziedzictwem kulturowym i wymianą 

wiedzy i doświadczeń. 

4. Dodatkowo prowadzone będą mniejsze działania z różnymi instytucji, organizacji  

w zakresie rozwiązywania lub łagodzenia określonych problemów społeczno  

– opiekuńczych: 
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- współpraca z Sądem Rejonowym w Żyrardowie, Wydział Rodzinny i Nieletnich w zakresie 

zawiadamiania sądu o niewłaściwej opiece nad dzieckiem, sporządzenia opinii o sytuacji 

rodzinnej na wniosek sądu, podczas kierowania podopiecznych do Domu Pomocy Społecznej 

bez ich zgody 

- współpraca z Referatem Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Żyrardowie w zakresie 

pomocy podopiecznym w pozyskiwaniu mieszkań z zasobów komunalnych. 

- współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrardowie  

w zakresie kierowania podopiecznych i ich rodzin z problemem alkoholowym na komisję. 

- współpraca ze szkołami w zakresie podejmowania wspólnych działań w kryzysie w jakim 

znajduje się dziecko. 

Okres realizacji 

2016-2020 

Szacowana wartość projektu/przedsięwzięcia 

760.000 zł (realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2020) 

Źródła finansowania 

budżet miasta  

Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie  

Wskaźniki produktu 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie radzenia sobie w sytuacji kryzysowej [os] – 1.700 

Liczba porad doradztwa specjalistycznego [szt] - 300 

Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem [os.] – 300 

Prognozowane rezultaty 

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które poprawiły swoje kompetencje 

społeczne [os.] - 250 

Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 

poprawiły swoje kompetencje społeczne [os.] - 400 

Sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych 

celów programu 

Ocena efektów realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się na dwóch poziomach:  

na poziomie przedsięwzięcia oraz na poziomie programu. 

Na poziomie przedsięwzięcia efekty realizacji będą mierzone za pomocą wskaźników produktu 

i rezultatu na podstawie: sprawozdań rocznych z pracy MOPS, raportów ze współpracy z PUP 

Żyrardów, Karty Oceny Realizacji Projektu przygotowanej przez podmiot realizujący zadanie. 

Na poziomie programu efekty będą mierzone za pomocą sprawozdań rocznych opracowanych 

za pomocą przyjętych wskaźników. 
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Tabela 46. Planowane główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Przedsięwzięcie 2 

Nazwa przedsięwzięcia 

Budowa budynku wielofunkcyjno – mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 

Podmiot realizujący 

Miasto Żyrardów 

Lokalizacja 

ul. Waryńskiego/ul. Jasna 

Cel rewitalizacji (kierunek działań) realizowany przez to przedsięwzięcie 

Cel strategiczny 1 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez 

niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych 

Kierunek działań 1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem. 

Pomocniczo:  

Kierunek działań 1.4. Integracja międzypokoleniowa, aktywizowanie mieszkańców do udziału 

w życiu społecznym i kulturalnym. 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań 

Aby móc zaktywizować społecznie mieszkańców niezbędne jest wybudowanie budynku 

wielorodzinnego. Zaplanowany do realizacji obiekt wypełni pustą przestrzeń po wyburzonym 

obiekcie, zamykając zabudowę w pierzei oraz nawiązując stylistyką do istniejącej zabudowy. 

Będzie to budynek mieszkalny wielorodzinny, komunalny, czterokondygnacyjny (piwnice, 

parter + II piętra) o liczbie mieszkań ok. 50.  

Na parterze budynku będą znajdowały się pomieszczenia wykorzystywane przez podmioty 

„ekonomii społecznej” w celu aktywizacji mieszkańców najbliższej okolicy, jak i całego 

obszaru rewitalizacji. Działania prowadzone w ramach powstałej przestrzeni będą 

przygotowane we współpracy z MOPS Żyrardów oraz działań prowadzonych w ramach 

przedsięwzięcia nr 1. 

Budynek pozwoli na realizację potrzeb mieszkaniowych osób niezamożnych, ułatwi 

prowadzenie prac remontowych w obiektach starych o złym stanie technicznym, których 

wyremontowanie nie jest możliwe bez przynajmniej częściowego przesiedlenia mieszkańców. 

Zagospodarowany zostanie również teren przy budynku. 

Szacowana wartość projektu/przedsięwzięcia  

3.500.000 zł 

Okres realizacji 

2017-2018 

Źródła finansowania 

Środki własne  (budżet miasta), instrumenty BGK. 

Wskaźniki produktu 
Budynki wybudowane lub wyremontowane na obszarze rewitalizacji [szt.] – 1 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [m
2
] – 4.293 

Powierzchnia użytkowa obiektów objętych rewitalizacja [m
2
] – 1.729 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie radzenia sobie w sytuacji kryzysowej [os] - 100 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach[szt.] -1  

Prognozowane rezultaty  

Liczba obiektów pełniących funkcje społeczne lub gospodarcze [szt.] – 1 

Liczba osób (w tym dzieci) korzystających z infrastruktury w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

[os] – 2.000 

Sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych 

celów programu 
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Ocena efektów realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się na dwóch poziomach:  

na poziomie przedsięwzięcia oraz na poziomie programu. 

Na poziomie przedsięwzięcia efekty realizacji będą mierzone za pomocą wskaźników produktu 

i rezultatu na podstawie: protokołów odbioru robót, Karty Oceny Realizacji Projektu 

przygotowanej przez podmiot realizujący zadanie. 

Na poziomie programu efekty będą mierzone za pomocą sprawozdań rocznych opracowanych 

za pomocą przyjętych wskaźników. 
 

Tabela 47. Planowane główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Przedsięwzięcie 3 

Nazwa przedsięwzięcia 

Wzmacnianie kompetencji uczniów i nauczycieli, jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu 

edukacyjnemu. 

Podmiot realizujący 

Miasto Żyrardów w partnerstwie (Centrum Nauki Kopernik, Instytut Badań Edukacyjnych) 

Lokalizacja 

Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Jasna 11), Gimnazjum Publiczne nr 1 (ul. Jasna 11), Szkoła 

Podstawowa nr 2 (ul. Narutowicza 35), Publiczne Gimnazjum nr 2 (ul. Narutowicza 35). 

Cel rewitalizacji (kierunek działań) realizowany przez to przedsięwzięcie 

Cel strategiczny 1 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez 

niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych 

Kierunek działań 1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży w zakresie edukacji. 

Pomocniczo:  

Kierunki działań 3.1. Poprawa stanu technicznego obiektów mieszkaniowych, użyteczności 

publicznej sprzed 1945 r., w szczególności znajdujących się na terenie Pomnika Historii RP 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań 

Kwestie związane z edukacją, zwiększeniem kompetencji nauczycieli i uczniów są dla 

Żyrardowa priorytetowymi działaniami rewitalizacyjnymi. Doświadczenia poprzednich okresów 

rewitalizacji wskazują, że zatrzymanie dzieci w szkołach poprzez zaoferowanie im atrakcyjnej 

oferty darmowych zajęć prowadzi do zwiększenia ich aktywności, wiedzy i umiejętności, 

odciąga od „złego towarzystwa”, daje poczucie sukcesu i pozwala na wyrównywanie szans 

edukacyjnych. Przedsięwzięcie to będzie skierowane do dwóch zespołów szkół (2 szkoły 

podstawowe i 2 gimnazja), które otrzymały najniższe wyniki w nauce z egzaminów kończących 

naukę na poszczególnych szczeblach nauczania. Niezwykle istotne dla nas jest rozwijanie wśród 

uczniów tych szkół kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności w zakresie kreatywności, 

samodzielnego myślenia, komunikacji oraz pracy zespołowej i projektowej, w ścisłej 

współpracy nauczycielem w procesie zarówno dydaktycznym, jak i wychowawczym. 

Uczniowie/uczennice w trakcie trwania przedsięwzięcia poznają nowe metody pracy, nauczą się 

rozwiązywać problemy z wykorzystaniem metody badawczej, samodzielnie wykonają 

eksperymenty oraz zaplanują i przeprowadzą projekty naukowe. Wprowadzenie nowych technik 

nauki będzie miało realny wpływ na zmianę sposobu uczenia się. Integralną częścią tego 

działania będzie kompleksowy program warsztatów dla nauczycieli przyrody, geografii, fizyki, 

chemii, biologii, matematyki i informatyki. Obejmuje on cykl zajęć, dotyczący m.in. roli nauki 

w edukacji, sposobów wykorzystania technik i narzędzi wspierających uczenie się, organizacji 

czasu i przestrzeni edukacyjnych. Dzięki warsztatom nauczyciele/lki będą potrafili wspierać 

ucz./uczennice w twórczym rozwiązaniu problemów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi 

ich kreatywności.  

Całe przedsięwzięcie skierowane jest poza efektami edukacyjnymi również na rozwiązywanie 

problemów szkolnych, których źródłem zazwyczaj jest sytuacja w domu, agresja, wykluczenie, 

ubóstwo, brak motywacji do nauki poprzez udział w nim pomocy psychologicznej. 

Rozwiązywanie tych kwestii będzie realnym wkładem w pracę z rodziną będącą podstawowym 



115 

 

elementem rewitalizacji społecznej. 

Szkoły objęte wsparciem znajdują się w obiektach, których stan techniczny wymaga 

interwencji. Warto wspomnieć, że wszystkie pozostałe obiekty szkolne w Żyrardowie  

w ostatnich latach zostały gruntownie wyremontowane (komplementarność międzyokresowa).  

W przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 i Publicznego Gimnazjum nr 2 jest to obiekt wpisany do 

rejestru zabytków, który powinien zostać dostosowany do obowiązujących obecnie norm. 

Budynek wymaga głębokiej termomodernizacji. Zapewnienie uczniom i nauczycielom komfortu 

cieplnego podczas zajęć edukacyjnych wymaga nieustannego wytwarzania bardzo dużej ilości 

energii cieplnej (duże koszty ekonomiczne), co powoduje dodatkowo nadmierną emisję do 

atmosfery gazów cieplarnianych. Poprawa warunków nauczania sprawi, że dzieci chętniej będą 

przychodziły do szkoły. Dodatkowo Miasto Żyrardów wykonało w roku 2016 gruntowny 

remont sportowego boiska szkolnego, tak aby stało się ono przyjaznym miejscem integracji 

dzieci w trakcie zajęć ruchowych oraz zajęć pozalekcyjnych.  

Działania wielowątkowe (miękkie i twarde) maja na celu stworzenie zintegrowanej interwencji 

na rzecz dzieci z najniższymi wynikami w nauce w Żyrardowie i zapewnienie im lepszego 

startu w życie (zaprzestaniu błędnemu kołu „dziedziczenia ubóstwa”) . 

Okres realizacji 

2016-2018 

Szacowana wartość projektu/przedsięwzięcia  

Zadania edukacyjne – 1.000.000 zł, Pozostałe zdania – 2.000.000 zł 

Źródła finansowania 
W przypadku zadań edukacyjnych i termomodernizacyjnych: 

Środki UE w ramach działania 10.1.2 RPO WM (EFRR lub EFS) – 80% kosztów kwalifikowanych 

Wkład własny miasta – 20% kosztów kwalifikowanych 

W przypadku zadań sportowych: 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/Ministerstwo Sportu + budżet miasta  

Wskaźniki produktu 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji [os] – 200 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje [os] - 12 
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] – 1 

Budynki wybudowane lub wyremontowane na obszarze rewitalizacji [szt.] – 1 

Powierzchnia użytkowa obiektów objętych rewitalizacja [m
2
] - 2 188 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [m
2
] – 6.800 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - 1 

Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych [szt.] - 1  

Prognozowane rezultaty  

Liczba uczniów, które poprawiły swoje kompetencje kluczowe [os] - 200 

Liczba nauczycieli, którzy udoskonalili swoje kwalifikacje [os] - 12 

Liczba osób (w tym dzieci) korzystających z infrastruktury w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

[os] – 4.000 

Powierzchnia budynków o poprawionej efektywności energetycznej [m
2
] - 2 188 

Sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych 

celów programu 

Ocena efektów realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się na dwóch poziomach:  

na poziomie przedsięwzięcia oraz na poziomie programu. 

Na poziomie przedsięwzięcia efekty realizacji będą mierzone za pomocą wskaźników produktu 

i rezultatu na podstawie: protokołów odbioru robót, Karty Oceny Realizacji Projektu 

przygotowanej przez podmiot realizujący zadanie. 

Na poziomie programu efekty będą mierzone za pomocą sprawozdań rocznych opracowanych 

za pomocą przyjętych wskaźników. 
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Tabela 48. Planowane główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Przedsięwzięcie 4 

Nazwa przedsięwzięcia 

Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9  

Podmiot realizujący 

Miasto Żyrardów 

Lokalizacja 

Plac Jana Pawła II 6 

Cel rewitalizacji (kierunek działań) realizowany przez to przedsięwzięcie 

Cel strategiczny 1 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez 

niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych 

Kierunek działań 1.3. Rozwój usług edukacyjnych i opiekuńczych dla dzieci w wieku  

3-6 lat. 

Pomocniczo:  

Kierunki działań 3.1. Poprawa stanu technicznego obiektów mieszkaniowych, użyteczności 

publicznej sprzed 1945 r., w szczególności znajdujących się na terenie Pomnika Historii RP 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań 

Opisywane przedsięwzięcie jest odpowiedzią na problem związany z niewystarczającą liczbą 

miejsc w placówkach przedszkolnych. Obecnie wykorzystywane do celów przedszkolnych jest 

tylko połowa obiektu. Drugie „skrzydło” budynku jest puste, gdyż nie spełnia norm związanych 

z przebywaniem na jego terenie małych dzieci. W tym zakresie występuje powiązanie tego 

przedsięwzięcia z tematyką poprawy stanu technicznego obiektów zabytkowych na terenie 

Osady fabrycznej w Żyrardowie. Dawniej obiekt ten nazywany był Ochronką fabryczną   

i należy do jednych z najstarszych obiektów zabytkowych. Powstała ona w 1875 r., jako jedna  

z pierwszych tego typu placówek w Królestwie Polskim. Budynek jest założony na planie 

krzyża symetryczny.  Rewaloryzacja obiektu będzie prowadziła do poprawy stanu zachowania 

zabytkowego budynku, pozwoli na dalsze użytkowanie zgodnie z jego pierwotną funkcją. Po 

remoncie wnętrza obiektu zostaną przystosowane do obecnych standardów nauczania 

przedszkolnego, sala gimnastyczna, sala integracji sensorycznej, gabinety przeznaczone dla 

psychologa i logopedy pozwolą na stworzenie właściwych ram do pracy z dziećmi obarczonymi 

zaburzeniami rozwoju bądź mającymi problemy innego rodzaju. Ponieważ przedszkole znajduje 

się w samym centrum obszaru rewitalizowanego jest idealnym miejscem komunikacyjnym dla 

rodziców odprowadzających dzieci i udających się dalej w kierunku swojej pracy. Nowe 

miejsca przedszkolne będą prowadziły do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. 

Dodatkowo na terenie planowane jest stworzenie małego miasteczka ruchu drogowego,  

w którym dzieci będą się uczyły bezpiecznego poruszania po drogach publicznych. 

Okres realizacji 

2017-2018 

Szacowana wartość projektu/przedsięwzięcia  

8.000.000 zł 

Źródła finansowania 
Środki UE  w ramach działania 5.3 RPO WM (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowanych 

Wkład własny miasta – 20% kosztów kwalifikowanych 

Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wskaźniki produktu 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [m
2
] -8.494 

Budynki wybudowane lub wyremontowane na obszarze rewitalizacji [szt.] - 1 

Powierzchnia użytkowa obiektów objętych rewitalizacja [m
2
] -1.924 
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Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 3-6 lata [os] – 50 

Liczba obiektów udostępnionych dla osób niepełnosprawnych [szt.] - 1 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] - 1 

Prognozowane rezultaty  

Liczba obiektów pełniących funkcje społeczne lub gospodarcze [szt.] - 1 

Liczba osób (w tym dzieci) korzystających z infrastruktury w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

[os] – 2.000 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących  

do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [os] – 3.000 

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy [szt.] - 6 

Sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych 

celów programu 

Ocena efektów realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się na dwóch poziomach:  

na poziomie przedsięwzięcia oraz na poziomie programu. 

Na poziomie przedsięwzięcia efekty realizacji będą mierzone za pomocą wskaźników produktu 

i rezultatu na podstawie: protokołów odbioru robót, Karty Oceny Realizacji Projektu 

przygotowanej przez podmiot realizujący zadanie. 

Na poziomie programu efekty będą mierzone za pomocą sprawozdań rocznych opracowanych 

za pomocą przyjętych wskaźników. 

 
Tabela 49. Planowane główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Przedsięwzięcie 5 

Nazwa przedsięwzięcia 

Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola przy  

ul. Brzóski w Żyrardowie. 

Podmiot realizujący 

Miasto Żyrardów 

Lokalizacja 

ul. Brzóski 

Cel rewitalizacji (kierunek działań) realizowany przez to przedsięwzięcie 

Cel strategiczny 1 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez 

niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych,  

Kierunek działań 1.3. Rozwój usług edukacyjnych i opiekuńczych dla dzieci w wieku  

3-6 lat. 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań 

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu 

obejmującym place zabaw, które stanowić będzie kontynuację funkcji poprzedniej zabudowy 

przedszkolnej tego terenu (poprzedni obiekt został zburzony ze względów bezpieczeństwa). 

Zasadniczym założeniem inwestycji jest udostępnienie miejsca, które oprócz funkcji 

podstawowych polegających na opiece na dziećmi, pozwoli także na wszechstronny rozwój 

intelektualny dziecka, a także umożliwi kształtowanie jego wrażliwości na różnorodne formy 

estetyczne. Potrzeba realizacji tego projektu wynika z diagnozy, która wskazała, że brak jest 

obecnie miejsc w przedszkolach, jak również stan techniczny istniejących przedszkoli wymaga 

prac remontowych.  

Zaplanowane rozwiązania będą umożliwiać skorzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym 

– przy wejściu będzie wybudowany odpowiedni podjazd, ponadto dostosowane zostaną 

sanitariaty. Należy także zaznaczyć, iż obiekt będzie parterowy, co nie będzie przysparzać 

barier architektonicznych uniemożliwiających skorzystanie z niego osobom niepełnosprawnym. 

Przedszkole znajduje się na terenie rewitalizacji. Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji 

właściwych warunków będzie prowadziło do wyrównywania szans edukacyjnych. 
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Okres realizacji 

2017-2018 

Szacowana wartość projektu/przedsięwzięcia 

4.600.000 zł 

Źródła finansowania 

Budżet miasta oraz ewentualnie PPP 

Wskaźniki produktu 
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [m

2
] – 6.200 

Budynki wybudowane lub wyremontowane na obszarze rewitalizacji [szt.] - 1 

Powierzchnia użytkowa obiektów objętych rewitalizacja [m
2
] – 1.332 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 3-6 lata [os] - 150 

Liczba obiektów udostępnionych dla osób niepełnosprawnych [szt.] - 1 

Prognozowane rezultaty  

Liczba osób (w tym dzieci) korzystających z infrastruktury w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

[os] – 300 

Liczba obiektów pełniących funkcje społeczne lub gospodarcze [szt.] – 1 

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy [szt.] - 30 

Sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych 

celów programu 

Ocena efektów realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się na dwóch poziomach:  

na poziomie przedsięwzięcia oraz na poziomie programu. 

Na poziomie przedsięwzięcia efekty realizacji będą mierzone za pomocą wskaźników produktu 

i rezultatu na podstawie: protokołów odbioru robót, audytu energetycznego, Karty Oceny 

Realizacji Projektu przygotowanej przez podmiot realizujący zadanie. 

Na poziomie programu efekty będą mierzone za pomocą sprawozdań rocznych opracowanych 

za pomocą przyjętych wskaźników. 
 

 

Tabela 50. Planowane główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Przedsięwzięcie  6 

Nazwa przedsięwzięcia 

Centrum Obsługi Mieszkańców i nowoczesna biblioteka publiczna - adaptacja zabytkowego 

budynku Kantoru 

Podmiot realizujący 

Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” sp. z o.o 

Lokalizacja 

ul. Bolesława Limanowskiego 44 

Cel rewitalizacji (kierunek działań) realizowany przez to przedsięwzięcie 

Cel strategiczny 1 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez 

niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych 

Kierunek działań 1.4 Integracja międzypokoleniowa, aktywizowanie mieszkańców do udziału  

w życiu społecznym i kulturalnym. 

Pomocniczo:  

Kierunek działań 3.1. Poprawa stanu technicznego obiektów mieszkaniowych, użyteczności 

publicznej sprzed 1945 r., w szczególności znajdujących się na terenie Pomnika Historii RP. 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań 
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Obecnie wydziały i referaty Urzędu Miasta znajdują się w kilku budynku, które są dostępne dla 

osób niepełnosprawnych ruchowo czy matek z dziećmi w wózkach w bardzo ograniczonym 

zakresie (w żadnym nie ma wind ani pochyli). Ponadto załatwienie spraw w urzędzie wymaga 

przemieszczania się po mieście. Remont budynku ułatwi mieszkańcom dopełnianie wszelkich 

urzędowych formalności w jednym miejscu. W ten sposób mieszkańcy zostaną zachęceni  

i zaktywizowani do udziału w życiu społecznym Żyrardowa. Ponadto na parter budynku  

zostanie przeniesiona biblioteka miejska, która jest silnym ośrodkiem życia kulturalnego 

zarówno dla dzieci, jak i osób  starszych. W niej ma siedzibę uniwersytet trzeciego wieku oraz 

organizacje pozarządowe. 

Rewaloryzacja zabytkowego XIX-wiecznego budynku biura głównego dawnych Zakładów 

Lniarskich poprzez odrestaurowanie zabytkowej materii z wprowadzeniem współczesnych 

rozwiązań technicznych umożliwiających użytkowanie budynku w standardach XXI w. 

zwłaszcza w zakresie instalacji technicznych zapewniającej utrzymanie w budynku 

odpowiednich warunków temperatury i wilgotności powietrza przy minimalizacji kosztów. 

Wyposażenie budynku w dźwig osobowy oraz pochylnie przy wejściach udostępni budynek dla 

osób niepełnosprawnych i z dziećmi w wózkach.  

Obiekt obecnie jest nieużywany, niszczeje. 

Okres realizacji 

2016-2020 

Szacowana wartość projektu/przedsięwzięcia 

18.500.000 zł 

Źródła finansowania 

Fundusz Inwestycyjny Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Wskaźniki produktu 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt] - 1 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt] - 1 

Liczba obiektów udostępnionych dla osób niepełnosprawnych [szt] - 1 

Budynki wybudowane lub wyremontowane na obszarze rewitalizacji [szt] - 1 

Powierzchnia użytkowa obiektów objętych rewitalizacja [m
2
] – 2.671 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt] - 1 

Prognozowane rezultaty  

Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych [szt] - 100 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących  

do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [os] – 6.000 

Liczba osób (w tym dzieci) korzystających z infrastruktury w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

[os] – 6.000 

Liczba obiektów pełniących funkcje społeczne lub gospodarcze [szt] - 1 

Sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych 

celów programu 

Ocena efektów realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się na dwóch poziomach: na 

poziomie przedsięwzięcia oraz na poziomie programu. 

Na poziomie przedsięwzięcia efekty realizacji będą mierzone za pomocą wskaźników produktu 

i rezultatu na podstawie: protokołów odbioru robót, badania stopnia zadowolenia klientów 

Urzędu Miasta oraz biblioteki, Karty Oceny Realizacji Projektu przygotowanej przez podmiot 

realizujący zadanie. 

Na poziomie programu efekty będą mierzone za pomocą sprawozdań rocznych opracowanych 

za pomocą przyjętych wskaźników. 
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Tabela 51. Planowane główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Przedsięwzięcie 7 

Nazwa przedsięwzięcia 

„Nowy Świat”, od-nowa społeczna i gospodarcza terenu dawnej fabryki lniarskiej  

Podmiot realizujący 

Miasto Żyrardów 

Lokalizacja 

ul. Nowy Świat 

Cel rewitalizacji (kierunek działań) realizowany przez to przedsięwzięcie 

Cel strategiczny 2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie rewitalizacji 

Kierunek działań 2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez 

ożywienie funkcji centro twórczych obszaru rewitalizacji. 

Kierunek działań 2.2. Wsparcie rozwoju gospodarczego ukierunkowany na tworzenie nowych 

miejsc pracy, wznawianiu zawieszonej działalności gospodarczej, otwieraniu nowej działalności 

gospodarczej.  

Pomocniczo:  

Kierunek działań 1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem. 

Kierunek działań 1.5. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

Kierunek działań 3.1. Poprawa stanu technicznego obiektów mieszkaniowych, użyteczności 

publicznej sprzed 1945 r., w szczególności znajdujących się na terenie Pomnika Historii RP. 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań 

Głównym celem przedsięwzięcia jest odnowa zdegradowanego terenu poprzemysłowego 

dawnej fabryki wyrobów lnianych poprzez wzrost atrakcyjności gospodarczej związany  

z porządkowaniem i zagospodarowaniem pustej przestrzeni publicznej (pofabrycznej). 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do przekształcenia i wykorzystania obszaru 

problemowego na cele społeczne i gospodarcze. Realizacja projektu przyczyni się do: 

zatrzymania degradacji budynków i terenów objętych ochroną konserwatorską, ożywienia 

terenów po-przemysłowych centrali byłych zakładów lniarskich, wprowadzenia dodatkowych 

funkcji usługowych, umożliwiających utworzenie nowych miejsc pracy, poprawy estetyki 

przestrzeni miejskiej oraz atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej, wzmocnienia 

identyfikacji mieszkańców z Miastem oraz ich integracji, poprawy stanu bezpieczeństwa 

mieszkańców i gości, poprawy stanu środowiska kulturowego i naturalnego. Zgodnie  

z kryterium dotyczącym kosztów dróg i infrastruktury drogowej nie będą one stanowiły więcej 

niż 40 % kosztów kwalifikowanych. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się stworzenie programu wsparcia dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i zawodowym. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej powstaną na tym terenie co najmniej 3 obiekty (typu regionalne kioski  

z pamiątkami, lokalnymi produktami, zdrową żywnością itp.), które na warunkach 

preferencyjnych zostaną udostępnione osobom wykluczonym, aby zaktywizować ich do 

podjęcia pracy. W przypadku zainteresowania takim działaniem program może zostać 

rozszerzony o kolejne obiekty (przestrzeń jest bardzo duża, więc istnieje możliwość jej 

zagospodarowania). Działania związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób 

wykluczonych będą finansowane w ramach przedsięwzięcia nr 1. 

Okres realizacji 

2016-2019 

Szacowana wartość projektu/przedsięwzięcia  

6.000.000 zł 

Źródła finansowania 

Środki UE w ramach działania 6.2 RPO WM (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowanych 

Wkład własny miasta – 20% kosztów kwalifikowanych 
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Ewentualnie, jako kontynuacja działań środki prywatne. 

Wskaźniki produktu 

Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt] - 1 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [m
2
] – 11.400 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt] - 1 

Prognozowane rezultaty  

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt] – 10 

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy [szt.] - 20 

Sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych 

celów programu 

Ocena efektów realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się na dwóch poziomach:  

na poziomie przedsięwzięcia oraz na poziomie programu. 

Na poziomie przedsięwzięcia efekty realizacji będą mierzone za pomocą wskaźników produktu 

i rezultatu na podstawie: protokołów odbioru robót, ewidencji działalności gospodarczej, 

statystyk PUP, Karty Oceny Realizacji Projektu przygotowanej przez podmiot realizujący 

zadanie. 

Na poziomie programu efekty będą mierzone za pomocą sprawozdań rocznych opracowanych 

za pomocą przyjętych wskaźników. 

 
Tabela 52. Planowane główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Przedsięwzięcie  8 

Nazwa przedsięwzięcia 

Rozwój sieci dróg rowerowych  

Podmiot realizujący 

Miasto Żyrardów 

Lokalizacja 

Żyrardów, w szczególności obszar rewitalizacji 

Cel rewitalizacji (kierunek działań) realizowany przez to przedsięwzięcie 

Cel strategiczny 3 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób zamieszkujących obszar 

rewitalizacji przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego 

Kierunek działań 3.2. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza (transport niskoemisyjny, 

zmiana sposobu ogrzewania, hałas itp.). 

Kierunek działań 1.5. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

Pomocniczo:  

Kierunek działań 2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez 

ożywienie funkcji centrotwórczych obszaru rewitalizacji. 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań 

Na terenie miasta Żyrardowa planuje się rozwój sieci dróg rowerowych – budowę 11 km 

ścieżek rowerowych wraz z parkingami dla rowerów. Rower jest dla mieszkańców obszaru 

kryzysowego codziennym środkiem transportu. Korzystanie z niego powinno być bezpieczne  

i wygodne. Poza mobilnością pozwala on na długoletnie zachowanie zdrowia i dobrej kondycji. 

Miasto Żyrardów chce swoimi działaniami skłaniać mieszkańców do dalszego korzystania  

z bicykli, prowadząc politykę zachęcającą do nie przesiadania się do samochodów, „modę na 

rowery”. Realizacja planowana jest dwuetapowo: przy ulicach Bohaterów Warszawy,  

Al. Wyzwolenia, POW, Wyspiańskiego, Okulickiego, Towarowej, Żeromskiego, 

Skrowaczewskiego, Radziwiłlowska, Mireckiego, Opolskiej, Ziołowej, Spacerowej oraz po  

dawnym rowie burzowym. W obszarze rewitalizowanym zaplanowano realizacje tras 

rowerowych na całym odcinku ul. POW oraz ul. Wyspiańskiego, a także w ul. Radziwiłłowskiej 

(obszar rewitalizacji przebiega na odcinku od ul. Cichej do ul. 11-go Listopada),  

ul. Żeromskiego (obszar rewitalizacji przebiega na odcinku od ul. Limanowskiego do  
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ul. Farbiarskiej) oraz po dawnym rowie burzowym na odcinku od ul. Okrzei do ul. Pięknej. 

Długość wybudowanych tras na obszarze rewitalizacji wyniesie ok. 4 km. 

W ramach realizacji zadania przewiduje się: budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, miejsca 

parkingowe dla rowerów, chodniki i przejścia dla pieszych, oświetlenie dróg rowerowych. 

Celem głównym zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. 

Okres realizacji 

2016-2020 

Szacowana wartość projektu/przedsięwzięcia  

3.857.019 zł 

Źródła finansowania 

Środki UE w ramach poddziałania 4.3.2 RPO WM (EFRR – 80% kosztów kwalifikowanych 
(instrument ZIT WOF), Wkład własny miasta – 20% kosztów kwalifikowanych 

Wskaźniki produktu 

Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów [km] – 3,75 

Prognozowane rezultaty  

Liczby nowych korytarzy transportowych ułatwiających mieszkańcom przemieszczanie [szt] - 4 

Rezultatami miękkimi przedsięwzięcia są:  

 spójna sieć tras rowerowych i uporządkowanie przestrzeni miejskiej,  

 podniesienie atrakcyjności środowiskowo-rekreacyjnej, podniesienie komfortu życia 

mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa osób korzystających ze ścieżek 

rowerowych, 

 rezygnacja z podróży samochodem na rzecz jazdy rowerem, a tym samym redukcja 

emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenie negatywnych oddziaływań ruchu 

drogowego na zabudowę miejską i środowisko. 

Sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych 

celów programu 

Ocena efektów realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się na dwóch poziomach:  

na poziomie przedsięwzięcia oraz na poziomie programu. 

Na poziomie przedsięwzięcia efekty realizacji będą mierzone za pomocą wskaźników produktu 

i rezultatu na podstawie: protokołów odbioru robót, Karty Oceny Realizacji Projektu 

przygotowanej przez podmiot realizujący zadanie. 

Na poziomie programu efekty będą mierzone za pomocą sprawozdań rocznych opracowanych 

za pomocą przyjętych wskaźników. 

 
Tabela 53. Planowane główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Przedsięwzięcie 9 

Nazwa przedsięwzięcia 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj  

i Jedź” 

Podmiot realizujący 

Miasto Żyrardów 

Lokalizacja 

Żyrardów, w szczególności obszar rewitalizacji  

Cel rewitalizacji (kierunek działań) realizowany przez to przedsięwzięcie 

Cel strategiczny 3 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób zamieszkujących obszar 

rewitalizacji przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego 

Kierunek działań 3.2. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza (transport niskoemisyjny, 

zmiana sposobu ogrzewania, hałas itp.). 
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Pomocniczo:  

Kierunek działań 1.5. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań 

Na terenie miasta Żyrardowa, w okolicach dworca kolejowego, planuje się rozwój systemu 

parkingów Park&Ride – budowa/przebudowa 4 parkingów samochodowych wraz z parkingami 

dla rowerów (przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, przy pl. Piłsudskiego,  

przy skrzyżowaniu ulic Towarowej oraz Kolejowej- parking składa się z dwóch obiektów). 

Parking przy skrzyżowaniu ulic Towarowej oraz Kolejowej (okręg nr 21) znajduje się poza 

obszarem rewitalizacji jednak rozwiązuje problemy związane m.in. z brakiem miejsc 

postojowych osób zamieszkujących obszar kryzysowy korzystających z transportu publicznego. 

System ten jest zsynchronizowany ze ścieżkami rowerowymi. 

Celem przedsięwzięcia jest redukcja ruchu samochodów prywatnych i przejęcie ruchu 

mieszkańców przez transport publiczny, w szczególności zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza, zmniejszenie hałasu, zmniejszenie natężenia ruchu na terenie rewitalizowanym  

i pośrednio. Nieprzystosowanie terenów miejskich, w szczególności centrum miast  

do rosnącego ruchu samochodowego stanowi coraz bardziej widoczny problem. Silny przyrost 

nowo rejestrowanych aut na terenie objętym projektem powoduje utrudnienia w ruchu, 

powoduje korki w porannych i popołudniowych szczytach komunikacyjnych zarówno  

na drogach lokalnych, także osiedlowych jak i na trasach wylotowych i wlotowych do 

Żyrardowa. Rosnąca liczba indywidualnych użytkowników dróg przekłada się na rosnące 

zanieczyszczenie powietrza, zwiększenie poziomu hałasu, drgań i wydłużenie czasu przejazdu. 

Przekłada się to na wzrost niezadowolenia mieszkańców i spadek jakości życia, co stanowi 

ważny czynnik przy wyborze miejsca zamieszkania. Brak miejsc parkingowych (Parkuj i Jedź) 

zmusza mieszkańców do podróżowania samochodem. 

Okres realizacji 

2016-2020 

Szacowana wartość projektu/przedsięwzięcia  

3.000.000 zł 

Źródła finansowania 

Środki UE w ramach poddziałania 4.3.2 RPO WM (EFRR – 80% kosztów kwalifikowanych 
(instrument ZIT WOF). Wkład własny miasta – 20% kosztów kwalifikowanych 

Wskaźniki produktu 

Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź” [szt] - 3 

Prognozowane rezultaty  

Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj 

i jedź” [szt] - 300 

Sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych 

celów programu 

Ocena efektów realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się na dwóch poziomach:  

na poziomie przedsięwzięcia oraz na poziomie programu. 

Na poziomie przedsięwzięcia efekty realizacji będą mierzone za pomocą wskaźników produktu 

i rezultatu na podstawie: protokołów odbioru robót, Karty Oceny Realizacji Projektu 

przygotowanej przez podmiot realizujący zadanie. 

Na poziomie programu efekty będą mierzone za pomocą sprawozdań rocznych opracowanych 

za pomocą przyjętych wskaźników. 
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Tabela 54. Planowane główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Przedsięwzięcie 10 

Nazwa przedsięwzięcia 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Podmiot realizujący 

Centrum Kultury w Żyrardowie; Parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  

w Żyrardowie 

Lokalizacja 

Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 3 oraz ul. Żeromskiego 7c 

Cel rewitalizacji (kierunek działań) realizowany przez to przedsięwzięcie 

Cel strategiczny 3 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób zamieszkujących obszar 

rewitalizacji przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego 

Kierunek działań 3.1. Poprawa stanu technicznego obiektów mieszkaniowych, użyteczności 

publicznej sprzed 1945 r., w szczególności znajdujących się na terenie Pomnika Historii RP. 

Pomocniczo:  

Kierunek działań 3.2. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza (transport niskoemisyjny, 

zmiana sposobu ogrzewania, hałas itp.). 

Kierunek działań 1.4. Integracja międzypokoleniowa, aktywizowanie mieszkańców do udziału 

w życiu społecznym i kulturalnym. 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań 

W ramach planowanej termomodernizacji zaplanowano prace przy zabytkowych obiektach: 

1. Centrum Kultury w Żyrardowie; 

2.  Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Żyrardowie. 

W ramach powyższych zadań planuje się poprawę energetyczną budynków m.in. poprzez 

ocieplenie elewacji, wymianę stolarki okiennej jak również wymianę oświetlenia  

na energooszczędne.  

Głównym problemem jest niska efektywność energetyczna obiektów oraz niewykorzystywany 

potencjał produkcji energii z OZE na potrzeby funkcjonowania budynków. Obiekty wymagają 

głębokiej termomodernizacji. Realizacja inwestycji jest niezbędna, ponieważ dalsza 

eksploatacja przestarzałych rozwiązań grzewczych degraduje środowisko naturalne. Z uwagi  

na funkcję budynków (placówka kulturalna oraz miejsce kultu religijnego) komfort cieplny  

w pomieszczeniach musi być utrzymywany, co wymaga spalania olbrzymich ilości paliw  

i powoduje emisję do atmosfery setek ton gazów cieplarnianych rocznie. Głównym celem 

planowanych zadań jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej 

oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a w konsekwencji poprawa 

czystości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery. W wyremontowanych 

pomieszczeniach Centrum Kultury planuje się realizację bogatej oferty kulturalnej dla osób  

w różnym wieku, w związku z tym placówka ma szansę stać się miejscem integracji społecznej 

mieszkańców. 

Okres realizacji 

2017-2020 

Szacowana wartość projektu/przedsięwzięcia  

4.100.000 zł 

Źródła finansowania 

Środki UE w ramach działania 4.2 RPO WM (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowanych  
Wkład własny – 20%  kosztów kwalifikowanych 

Wskaźniki produktu 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – 2 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [m
2
] – 1.472 
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Budynki wybudowane lub wyremontowane na obszarze rewitalizacji [szt.] – 2 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] - 1 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] – 2 

Prognozowane rezultaty  

Powierzchnia budynków o poprawionej efektywności energetycznej [m
2
] – 2.905 

Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych [szt.] - 100 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących  

do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [os] – 5.000  

Sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych 

celów programu 

Ocena efektów realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się na dwóch poziomach:  

na poziomie przedsięwzięcia oraz na poziomie programu. 

Na poziomie przedsięwzięcia efekty realizacji będą mierzone za pomocą wskaźników produktu 

i rezultatu na podstawie: protokołów odbioru robót, audytu energetycznego, audytu ex post, 

Karty Oceny Realizacji Projektu przygotowanej przez podmiot realizujący zadanie. 

Na poziomie programu efekty będą mierzone za pomocą sprawozdań rocznych opracowanych 

za pomocą przyjętych wskaźników. 

 
Tabela 55. Planowane główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Przedsięwzięcie 11 

Nazwa przedsięwzięcia 

Kwartały kultury - restauracja Pomnika Historii „Żyrardów XIX -wieczna osada fabryczna” 

Podmiot realizujący 

Miasto Żyrardów, Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie 

Lokalizacja 

Miasto Żyrardów, kwartały są zlokalizowane na  obszarze rewitalizacji (teren ograniczony  

ul. 1 Maja, Waryńskiego, Wyszyńskiego, Mireckiego).  

Cel rewitalizacji (kierunek działań) realizowany przez to przedsięwzięcie 

Cel strategiczny 1 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez 

niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych 

Kierunek działań 1.4 Integracja międzypokoleniowa, aktywizowanie mieszkańców do udziału  

w życiu społecznym i kulturalnym. 

Pomocniczo:  

Kierunek działań 1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem. 

Kierunki działań 3.1. Poprawa stanu technicznego obiektów mieszkaniowych, użyteczności 

publicznej sprzed 1945 r., w szczególności znajdujących się na terenie Pomnika Historii RP. 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań 

Realizacja tego przedsięwzięcie ma za zdanie stworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie  

i społecznie oraz utrwalić historyczne i artystyczne walory XIX w. osady fabrycznej, 

pozwalając na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. 

W ramach zadania zaplanowano: 

1. Konserwację i rekonstrukcję zabytkowych budynków gospodarczych tzw. ”komórek”  

wraz z zagospodarowaniem trzech kwartałów urbanistycznych zabytkowej osady fabrycznej  

na potrzeby kulturalno-edukacyjne. 

2. Rewaloryzację historycznego dziedzińca szkolnego z przeznaczeniem na cele kulturalne  

– scena letnia; 

3. Remont zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6 MiPBP) wraz z dostosowaniem  

do potrzeb osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno  

– edukacyjne; 
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4. Roboty budowlane dot. wzmocnienia pinakli na wieżach kościoła Matki Bożej Pocieszenia  

w Żyrardowie; 

5. Konserwację i digitalizację akt zespołu: 73/35/0 Towarzystwo Zakładów Żyrardowskich z lat 

1835-1949 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie. 

Projekt dotyczy rewitalizacji zdegradowanej zabytkowej infrastruktury o ważnym znaczeniu 

społecznym i ekonomicznym. Przedsięwzięcie poprzez bezpośrednie działania konserwatorskie 

oraz zagospodarowanie kwartałów urbanistycznych, które umożliwi rozwój działalności 

kulturowej w obrębie osady fabrycznej, znacząco wpłynie na zwiększenie ładu przestrzennego 

Miasta Żyrardów oraz poprawę jego oferty kulturalnej. Tym samym inwestycja przyczyni się do 

wzrostu jakości życia mieszkańców. Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej oraz poprawa 

estetyki reprezentacyjnych obszarów miasta będzie powodować wzrost ruchu osobowego 

i związany z tym rozwój usług okołoturystycznych i ogólnie pojętej przedsiębiorczości. 

W wyniku realizacji projektu ważne elementy dziedzictwa kulturowego Żyrardowa zostaną 

zachowane i będą udostępnianie obecnym i przyszłym pokoleniom. Przywrócone zostaną im 

kulturotwórcze funkcje. 

Inwestycja od samego początku jest przygotowywana w formule partycypacyjnej i była 

poprzedzona licznymi spotkaniami z mieszkańcami. Koncepcje zagospodarowania wnętrz 

kwartałów poddano konsultacjom społecznym w formie warsztatów urbanistycznych, w których 

poza mieszkańcami kwartałów, uczestniczyli przedstawicie NGO i inne zainteresowane osoby. 

Metodologia przyjęta przez prowadzących konsultację sprawdziła się, proponowane 

rozwiązania spowodowały burzliwa dyskusję, przy ogólnej akceptacji pomysłu. Użytkownicy 

obszaru zgłosili wiele uwag, wszystkie realizowalne zostały uwzględnione. Mieszkańcy 

każdego z podwórek wspólnie dookreślą sposób zagospodarowania wyznaczonych w koncepcji 

miejsc rekreacji. 

Okres realizacji 

2016-2020 

Szacowana wartość projektu/przedsięwzięcia 

10.268.000 zł 

Źródła finansowania 
Środki UE (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowanych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) 

Wkład własny – 20% kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane (budżet 

miasta+środki prywatne).  

W kontynuacji zadania środki własne wspólnot mieszkaniowych oraz zaangażowanie 

poszczególnych mieszkańców. 

Wskaźniki produktu 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [m
2
] – 26.400 

Budynki wybudowane lub wyremontowane na obszarze rewitalizacji [szt.] – 1 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] - 1 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] – 1 

Prognozowane rezultaty  

Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych [szt.] - 30 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących  

do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [os] – 10.000 

Sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych 

celów programu 

Ocena efektów realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się na dwóch poziomach:  

na poziomie przedsięwzięcia oraz na poziomie programu. 

Na poziomie przedsięwzięcia efekty realizacji będą mierzone za pomocą wskaźników produktu 

i rezultatu na podstawie: protokołów odbioru robót,  Karty Oceny Realizacji Projektu 
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przygotowanej przez podmiot realizujący zadanie. 

Na poziomie programu efekty będą mierzone za pomocą sprawozdań rocznych opracowanych 

za pomocą przyjętych wskaźników. 

 
Tabela 56. Planowane główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Przedsięwzięcie 12 

Nazwa przedsięwzięcia 

Program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych  

na obszarze rewitalizacji. 

Podmiot realizujący 

Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Żyrardów 

Lokalizacja 

Wielorodzinne budynki mieszkalne na obszarze rewitalizacji  

Cel rewitalizacji (kierunek działań) realizowany przez to przedsięwzięcie 

Cel strategiczny 3 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób zamieszkujących obszar 

rewitalizacji przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego 

Kierunek działań 3.1. Poprawa stanu technicznego obiektów mieszkaniowych, użyteczności 

publicznej sprzed 1945 r., w szczególności znajdujących się na terenie Pomnika Historii RP. 

Pomocniczo:  

Cel strategiczny 1 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez 

niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych 

Kierunek działań 1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem. 

Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań 

W ramach działań realizowanych w tym przedsięwzięciu planowana jest co roku realizacja 

działań dotyczących poprawy stanu technicznego wielorodzinnych obiektów mieszkalnych.  

Zasób Mieszkaniowy Gminy Miasta Żyrardów stanowią 3285 mieszkania w 120 budynkach 

gminnych i 154 budynkach wspólnot mieszkaniowych. Większość nieruchomości na terenie 

rewitalizacji wzniesiona była przed II wojną światową. Niedoinwestowanie tego zasobu – brak 

remontów kapitalnych i modernizacji - skutkuje obecnie kosztownymi inwestycjami. Aby zasób 

objęty ochroną konserwatorską tętnił życiem, aby ograniczyć rozbiórki budynków co uszczupli 

zasób gminy i zmniejszy możliwość w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

najuboższych rodzin należy przeprowadzić szereg inwestycji z zakresu poprawy stanu 

technicznego nieruchomości. Projekt wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Żyrardów na lata 2016-2020 zawiera prognozę dotycząca wielkości oraz stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Żyrardów, analizę potrzeb a także plany 

remontów, modernizacji i zasady polityki czynszowej w tym sprzedaż lokali. Ogólna analiza 

potrzeb remontów i modernizacji budynków oraz lokali zasobu Gminy sporządzona została na 

podstawie dokonywanych w ostatnich latach przeglądów technicznych, ekspertyz, nakazów 

instytucji zewnętrznych oraz wyników systematycznej kontroli budynków i wykazuje 

konieczność wykonania poniższych prac remontowo-budowlanych: roboty dekarsko-

blacharskie, wymian instalacji elektrycznej i gazowej, roboty zduńskie, remonty przewodów 

kominowych i wentylacyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty termo - 

modernizacyjne budynków, wymiana elementów budynków zawierających azbest, osuszanie 

budynków, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana instalacji centralnego 

ogrzewania. Szczegółowy zakres planowanych remontów i modernizacji w latach 2016-2020 

może ulec zmianie w przypadku braku zgody wspólnot mieszkaniowych, braku środków na jego 

realizację lub zmiany priorytetów. 

W najbliższym czasie zaplanowano prace remontowe w następujących budynkach:  
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ul. Waryńskiego 21A, Limanowskiego 34 i 36A, Narutowicza 24b, 28, i 40, Wyszyńskiego 3. 

Planuje się wykonanie następujących prac: remonty klatek schodowych z częściową wymianą 

stolarki okiennej; naprawy poszycia dachowego wraz z orynnowaniem; wykonanie uziemienia 

budynku; montaż siatek na oknach strychowych i odstraszaczy ptaków, a ponadto wyrównanie 

terenu wokół budynków.  

Wszystkie prace wykonywane są z funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych. 

Poprzez powiązanie tego przedsięwzięcia z działaniami na rzecz prac społecznie użytecznych 

(opracowywanie długów) istnieje silne powiązanie opracowywania długów mieszkańców  

z zasileniem funduszu remontowego wraz z wpływem środków na rzecz wspólnoty 

mieszkaniowej.  

Okres realizacji 

2016-2020 

Szacowana wartość projektu/przedsięwzięcia 

600.000 zł (podzielone na roczne plany remontowe wspólnot)  

Źródła finansowania 

Środki prywatne (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych) 

Wskaźniki produktu 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
25

 [m
2
] - 400 

Budynki wybudowane lub wyremontowane na obszarze rewitalizacji [szt.] – 30 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] – 29 

Prognozowane rezultaty  

Liczba osób (w tym dzieci) korzystających z infrastruktury w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

[os] - 200 

Sposób oceny efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych 

celów programu 

Ocena efektów realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się na dwóch poziomach:  

na poziomie przedsięwzięcia oraz na poziomie programu. 

Na poziomie przedsięwzięcia efekty realizacji będą mierzone za pomocą wskaźników produktu 

i rezultatu na podstawie: protokołów odbioru robót, Karty Oceny Realizacji Projektu 

przygotowanej przez podmiot realizujący zadanie. 

Na poziomie programu efekty będą mierzone za pomocą sprawozdań rocznych opracowanych 

za pomocą przyjętych wskaźników. 

                                                 
25

 Rozumianej jako powierzchnia zabudowy obiektów. 
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VIII. Ogólny opis innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 

Kierunek działań Pozostałe - uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

1.1. Aktywizacja społeczna i 

zawodowa osób wykluczonych 

lub zagrożonych 

wykluczeniem. 

Program Oddłużenie - prace społecznie użyteczne 

Osoby bezrobotne z Żyrardowa, które posiadają zadłużenie mieszkaniowe mogą wziąć udział w Programie,  

w ramach którego mogą uregulować swoje zadłużenia. Program ten będzie miał za zadanie przede wszystkich 

reintegrację społeczną i zawodową osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań 

komunalnych, który ma pomóc osobom bezrobotnym w spłacie tego zadłużenia. 

Program będzie realizowany we współpracy przez MOPS Żyrardów oraz PGM Żyrardów. Realizacja programu 

pozwoli przeciwdziałać problemowi narastania zadłużenia mieszkaniowego, jak również zostaną zasilone 

konta funduszu remontowego poszczególnych wspólnot mieszkaniowych co zwiększy możliwości 

inwestycyjne przeznaczane na poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych. Dłużnicy będą 

zatrudniani w ramach robót publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie i będą 

wykonywali prace porządkowe i gospodarcze. Dłużnicy w ten sposób będą spłacali na rzecz Gminy kwotę 

zadłużenia w kwocie nie mniej niż 50% wynagrodzenia, oraz regulują na bieżąco opłaty za korzystanie  

z lokalu.  

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie doznawanej w rodzinie przez kobiety i dzieci we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie rewitalizacji (np. Fundacja Centrum Praw Kobiet) 

poprzez: udzielanie konsultacji prawnych, psychologicznych i socjalno-zawodowych oraz wsparcia; 

podejmowanie działań interwencyjnych i asyst (towarzyszenie pokrzywdzonym w kontaktach z instytucjami); 

prowadzenie grupy wsparcia psychologicznego, warsztaty finansowe oraz poradnictwo zawodowe, zajęcia 

artystyczno – kulturalne; wzmocnienie współpracy z innymi instytucjami/organizacjami działającymi 

na rzecz przeciwdziałania przemocy. 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi  

na terenie rewitalizacji (np. Powiatowe Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Jutrzenka” , Stowarzyszenie 

na Rzecz Psychoprofilaktyki „INTRA”) w zakresie profilaktyki uzależnień i pomoc osobom uzależnionym 

od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom poprzez: prowadzenie punktu informacyjno-

konsultacyjnego i telefonu zaufania;  prowadzenie grup wsparcia przez co zapobieganie nawrotom choroby 

alkoholowej, odkrywając nowe wartości życiowe (bez alkoholu), zachęcanie do własnego rozwoju duchowego, 

wzmacnianie więzi rodzinnych, poprawa komunikacji w rodzinie, w społeczeństwie, porządkowanie systemu 

wartości, zapobieganie wykluczeniu społecznemu; trening terapeutyczny: „Poprawa komunikacji w kontaktach 

międzyludzkich”; spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji społecznych i religijnych  



130 

 

w celu realizacji założeń programu np „Forum Trzeźwościowe”; projekt pn. „Wyjść z cienia”. W ramach 

zadania realizacja treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców, rozwijający kompetencje 

wychowawcze rodziców, których dzieci przejawiają problemy w zachowaniu. 

1.2. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu dzieci i młodzieży 

w zakresie edukacji. 

W ramach przedsięwzięć planuje się kontynuację i podejmowanie nowej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, które działają w tym zakresie. W szczególności z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, czy 

świetlicy środowiskowej. Taka współpraca zwiększa efekt związany z edukacją szkolną, gdyż podczas pobytu 

dzieci i młodzieży w trakcie zajęć pozaszkolnych mają one szansę na zdobywanie nowych umiejętności  

i pogłębianie, utrwalanie zdobytej wiedzy. 

 

Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w której dzieci uczestniczą w zajęciach opiekuńczo 

- wychowawczych, sportowo - rekreacyjnych, profilaktycznych, plastycznych, wdrażane do zdrowego  

i aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywizację ruchową  

i sport, mają zapewniony poczęstunek. 

 

Program korekcyjny TUKA/N, skierowany do młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami.  

Z działań skorzystają uczniowie szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych. 

1.3. Rozwój usług 

edukacyjnych i opiekuńczych 

dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10  

w Żyrardowie - celem działania jest wszechstronne wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka 

uczęszczającego do Przedszkola nr 10 w Żyrardowie poprzez zwiększenie liczby godzin zajęć 

specjalistycznych o charakterze socjoterapeutycznym oraz dodatkowych kompetencji nauczycieli. Działania te 

będą miały realny wpływ na wzrost jakości edukacji, a co jest z tym związane do powstania spójnego, 

nowoczesnego systemu edukacji w przedszkolu. Walka z wykluczeniem społecznym związanym  

z niepełnosprawnością jest jednym z fundamentów rewitalizacji. 

1.4. Integracja 

międzypokoleniowa, 

aktywizowanie mieszkańców 

do udziału w życiu społecznym 

i kulturalnym. 

W ramach przedsięwzięć planuje się: tworzenie warunków aktywności pozazawodowej osób starszych oraz 

wspomaganie modelu rodziny wielopokoleniowej. 

Aktywizacja społeczna seniorów i wzmacnianie poczucia wartości wśród osób starszych szczególnie 

zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana jest m.in. dzięki działalności Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Stanowi on doskonałą propozycję twórczego spędzania czasu dla ludzi dojrzałych, chcących zachować 

zarówno dobrą kondycję fizyczną, jak i intelektualną. Spotkania w ramach UTW pobudzają do aktywności, 

są pretekstem do wyjścia z domu, nawiązania nowych znajomości, a przy okazji służą poszerzaniu ogólnej 

wiedzy z różnych dziedzin życia. W ramach szeroko pojętej polityki senioralnej Miasta Żyrardowa,  

od początku funkcjonowania UTW samorząd wspiera jego działalność, użyczając sali balowej w Resursie na 

potrzeby spotkań i wykładów. W roku akademickim 2016/2017 po raz pierwszy UTW prowadzony jest przez 
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nowo powstałe Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na potrzeby funkcjonowania Stowarzyszenia, 

Miasto udostępniło lokal i udzieliło wsparcia przy organizacji biura. Na co dzień Miasto wspiera 

organizacyjnie i finansowo realizację wydarzeń i uroczystości UTW oraz bieżącą działalność Stowarzyszenia. 

Niezwykle cenną propozycją Stowarzyszenia jest również kurs obsługi komputera, z którego korzystają 

słuchacze Uniwersytetu.  Spotkania UTW odbywają się w każdą środę, w godz. 17.00 – 19.00.  

 

Zacieśnianiu więzi społecznych między różnymi środowiskami i grupami społecznymi, a także wzmocnieniu 

lokalnej tożsamości i identyfikacji z miastem służą organizowane co roku: 

Miejska Wigilia dla mieszkańców odbywająca się na centralnym placu miasta na tydzień przez Świętami 

Bożego Narodzenia. Spotkanie wigilijne jest okazją do spotkania mieszkańców z przedstawicielami samorządu 

miasta, złożenia sobie świątecznych życzeń, podzielenia się opłatkiem i degustacji wigilijnych potraw. 

Spotkaniu towarzyszy koncert kolęd organizowany w Centrum Kultury. Każdego roku w okresie 

przedświątecznym  

Dzień Świętego Mikołaja (6 grudnia), organizowany na centralnym placu miasta. To niezwykle radosne 

wydarzenie adresowane przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców miasta, będące okazją do spotkania 

z Mikołajem, zrobienia pamiątkowego zdjęcia i otrzymania słodkich upominków. Podczas Mikołajek odbywa 

się również inauguracja świątecznej scenerii Placu Jana Pawła II z największą w mieście choinką.  

W oczekiwaniu na spotkanie z Mikołajem dzieci przygotowują ozdoby świąteczne, kolorują pocztówki  

z pozdrowieniami z Żyrardowa, dekorują pierniki. Świąteczną atmosferę potęgują kolędy i piosenki 

świąteczne.  

Każdego roku, w okresie przedświątecznym, Miasto inicjuje akcję pod hasłem ,,Żyrardowianie  

dla żyrardowian” skierowaną do lokalnych przedsiębiorców, zachęcając ich do włączenia się w organizację 

przedświątecznych wydarzeń dla mieszkańców miasta. W wyniku tej akcji wielu przedsiębiorców funduje 

słodycze dla dzieci uczestniczących w Mikołajkach, a także przekazuje produkty spożywcze, służące do 

przygotowania wigilijnych potraw. 

 

W działania kulturalne związane z dziedzictwem kulturowym angażuje się wiele podmiotów. Poniżej 

przykładowe działania organizowane przez Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie we współpracy z NGO  

(np. Stowarzyszenie Fabryka Feniksa). Lokalizacja: Bielnik/Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie (ul. Dittricha). 

 Inscenizacja historyczna „Strajk Szpularek z 1883 r.” 

Celem projektu jest zaktywizowanie mieszkańców Żyrardowa do działania na rzecz regionu i jego dziedzictwa 

poprzemysłowego, związanego z rozwojem największej w XIX-wiecznej Europie fabryki lnu. Projekt polega 

na zorganizowaniu inscenizacji historycznej „Strajk Szpularek z 1883 r.” – wydarzenia, które odzwierciedli 
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pierwszy masowy strajk robotniczy na ziemiach Królestwa Polskiego (a jeden z pierwszych na świecie 

zapoczątkowanych przez kobiety). Przyczyni się także do budowania świadomości i wzmocnienia tożsamości 

lokalnej, integracji społeczności i zacieśnienia więzów mieszkańców miasta z ich „małą ojczyzną”  

oraz upamiętni jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Żyrardowa. Oprócz inscenizacji historycznej 

zostanie odtworzony fragment z życia robotników XIX-wiecznej osady fabrycznej, przedstawiający scenki 

rodzajowe z dawnego życia codziennego pracowników Zakładów Lniarskich, a także odbędzie się uroczysta 

parada ulicami Miasta. Wydarzenie cykliczne, organizowane w kwietniu bądź wrześniu każdego roku, 

angażujące około 150 osób. Szacowana wartość projektu: 30 000 zł (środki z zewnętrznych dofinansowań  

w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w sferze kultury, wkład finansowy Miasta Żyrardowa).  

 „Tkane” sita – stała ekspozycja procesu technologicznego wielkoformatowego sitodruku żyrardowskich 

Zakładów Lniarskich,  

Projekt przewiduje przygotowanie stałej wystawy muzealnej pn. „Tkane sita”, która zostanie zaprezentowana 

w jednej z hal Muzeum, mieszczącej się w zabytkowej drukarni dawnych Zakładów Lniarskich  

w Żyrardowie. Będzie to pierwsza i jedyna w Europie stała ekspozycja prezentująca proces technologiczny 

sitodruku, stanowiąca atrakcję w obszarze turystyki poprzemysłowej. Na wystawie zostaną zaprezentowane 

podświetlone wielkoformatowe szablony sitodrukowe, a także rysunki, folie z wzorami, gotowe obrusy oraz 

urządzenia służące do ich produkcji. Dodatkowo zostanie przygotowana strefa warsztatowa, multimedialna  

z zastosowaniem stołu dotykowego i oprogramowania animacji edukacyjnej, strefa wspomnieniowa  

z fotografiami oraz wywiadami dawnych pracowników Zakładów Lniarskich. Wystawie będzie towarzyszyło 

wydanie plansz informacyjnych, przewodnika (także dla niewidomych i słabo widzących), folderu, plakatów  

i organizacja wernisażu z pokazową prezentacją. Szacowana wartość projektu/przedsięwzięcia: 62.000 zł 

(środki pochodzące z programów MKiDN). 

 Święto Lnu w Żyrardowie 

Impreza jest wizytówką Miasta, imprezą nierozerwalnie związaną z Żyrardowem. Festyn poświęcony ponad 

180-letniej tradycji żyrardowskiego przemysłu lniarskiego to cykl imprez poświęconych prezentacji produktów 

lnianych: odzieży damskiej i męskiej, konfekcji stołowej, regionalnych produktów spożywczych opartych na 

lnie, itp. Impreza jest istotnym elementem podkreślającym dziedzictwo kulturowe Żyrardowa. Podczas Święta 

Lnu odwiedzającym Muzeum Lniarstwa przybliżany jest proces  produkcji wyrobów lnianych, który odbywał 

się w żyrardowskiej fabryce. Ponadto Święto Lnu uatrakcyjniają pokaz mody, muzyka na żywo, kulinarne 

rozmaitości oraz wystawcy z całej Polski, którzy nadają imprezie rangę największego regionalnego jarmarku 

promującego len. Ponadto liczne konkursy z nagrodami, warsztaty plastyczno-rękodzielnicze oraz koncerty 

wzbogacają ofertę wydarzenia. 

 Industrialna Fabryka Talentów  
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Industrialna Fabryka Talentów to przestrzeń projektowo-warsztatowa skierowana do zainteresowanych 

twórczym podejściem do kreatywnego tworzenia, zainspirowanych klimatem postindustrialnym,  

tj. dziedzictwem kulturowym i 180-letnią tradycją najpotężniejszej fabryki lnu XIX-wiecznej Europy - 

dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie. Projekt ma kształtować świadomość i tożsamość lokalną, 

wpłynąć na pielęgnowanie miejsc pamięci, podtrzymanie ginących tradycji, a także rozwinąć umiejętności  

i wyobraźnię mieszkańców. Projekt obejmuje zorganizowanie pracowni projektowych, przeprowadzanie 

warsztatów pokazowych oraz cyklicznych warsztatów kreatywno-artystycznych, skierowanych do różnych 

grup odbiorców (m.in. projektowanie i szycie odzieży lnianej, projektowanie i szycie lnianych dodatków 

codziennego użytku, EcoDesign oraz Młodzi odkrywcy i projektanci, warsztaty rodzinne). Zakłada 

zaangażowanie zarówno amatorów, profesjonalistów, mieszkańców Miasta i okolicznych gmin, a także 

współpracę z krajowymi szkołami artystycznymi i instytucjami kulturalnymi. Efekty działań warsztatowych 

będą prezentowane podczas wystaw/pokazów organizowanych w Muzeum Lniarstwa. 

 

W trakcie trwających konsultacji PR MŻ na wniosek mieszkańców (petycja) powstał pomysł dotyczący placu 

zabaw dla dzieci. Obecnie trwają prace związane z wyborem miejsca oraz programu funkcjonalno  

– użytkowego. Wszelkie prace związane z tym miejscem będą podlegały szerokim konsultacjom społecznym, 

gdyż będzie to miejsce stanowiące integrację międzypokoleniową. Ogromne zaangażowanie mieszkańców  

w konsultacje społeczne PR MŻ wskazuje na ich rosnący współudział w życiu społecznym, w szczególności 

osób z terenu rewitalizacji.  

1.5. Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa publicznego. 

W ramach przedsięwzięć planuje się realizację działań w zakresie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego 

na obszarze rewitalizacji. Dodatkowo w ramach współpracy Straży Miejskiej oraz Policji prowadzone  

są wzmożone patrole uliczne (piesze i rowerowe) celem zwiększenia odczucia bezpieczeństwa dla 

mieszkańców centralnej części miasta (działania te są dotowane z środków budżetu miasta).   

 

Inwentaryzacja i modernizacja oświetlenia ulicznego i wewnątrzzakładowego, Inwestor: Miasto Żyrardów/ 

PGK Żyrardów Sp. z o.o. Prognozowane rezultaty to redukcja zużycia energii wskutek modernizacji 

oświetlenia (50%), czy redukcja mocy systemu oświetleniowego. Korzyści społeczne: zwiększenie komfortu 

wykorzystania przestrzeni publicznej, oświetlenie uliczne odgrywa istotną rolę w zachowaniu bezpieczeństwa 

ruchu publicznego. Zapewnia dobrą widoczność w zmroku czy w złych warunkach pogodowych, wiąże się  

z ponoszeniem znacznych kosztów na energię elektryczną. W gminie gdzie funkcjonują starsze, nieefektywne 

systemy oświetlenia ulic, koszty oświetlenia są bardzo wysokie, dlatego modernizacja oświetlenia ulicznego 

niesie za sobą ogromny potencjał oszczędnościowy.  

2.1. Tworzenie warunków dla Rewaloryzacja części zabytkowego obiektu Muzeum Lniarstwa z adaptacją na cele edukacyjno – kulturalne  
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rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości poprzez 

ożywienie funkcji centro 

twórczych obszaru 

rewitalizacji. 

z punktem gastronomicznym.  

Podmiot realizujący: Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, ul. Dittricha 18. 

Ideą tej inwestycji jest stworzenie miejsca na terenie Muzeum umożliwiającego organizację spotkań  

i nawiązywania współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami, miejsca ściśle osadzonego w lokalnym polu 

kulturalnym, stwarzającym tutejszym (i nie tylko) artystom możliwości tworzenia i dzielenia  

się z odbiorcami. Aranżacja dwóch pomieszczeń muzealnych, umieszczonych na parterze budynku, zostanie 

utrzymana w stylu industrialnym, z maksymalnym wykorzystaniem wyposażenia pofabrycznego (stoły, 

krzesła, filary, maszyny, cegła, itp.). Inwestycja będzie dotyczyła odrestaurowania zabytkowej materii, 

wprowadzenia nowych funkcji i współczesnych rozwiązań. Na zrewaloryzowanej przestrzeni zostanie 

stworzone miejsce do spotkań towarzyskich i biznesowych, wydarzeń kulturalnych, warsztatów i przestrzeni 

coworkingowej. Przewiduje się organizację m.in. dyskusji tematycznych, wieczorków poetyckich, wystaw 

artystycznych, gier stolikowych, itp. W lokalu będzie dostępna bogata i zróżnicowana oferta napoi zimnych 

oraz gorących. 

2.2. Wsparcie rozwoju 

gospodarczego ukierunkowany 

na tworzenie nowych miejsc 

pracy, wznawianiu zawieszonej 

działalności gospodarczej, 

otwieraniu nowej działalności 

gospodarczej.  

Budowa budynku mieszkalnego z usługami i garażem podziemnym w Żyrardowie 

Podmiot realizujący: Zbor – Bud sp. z o.o., Lokalizacja: ul. Nowy Świat 11 

Zgodnie z informacją od inwestora planowana jest inwestycja dotycząca budowy budynku mieszkalnego  

z usługami wraz z zagospodarowaniem przestrzeni przy ul. Nowy Świat 11. Na parterze obiektu będą 

usytuowane lokalu usługowe, w których zostaną stworzone nowe miejsca pracy. 

 

W roku 2016 zostanie zakończona inwestycja spółki Green Development pod nazwą Lofty de Girarda, która 

ma na celu odrestaurowanie zabytkowego budynku Nowej Przędzalni lnu. Powstanie w nim 178 loftów  

oraz 30 ekskluzywnych penthousów. Poza częścią mieszkalną w obiekcie będzie znajdowała się na parterze 

budynku część komercyjna przeznaczona na pomieszczenia handlowo – usługowe oraz część gastronomiczna 

(ok. 20 lokali), która będzie miała wpływ na aktywizacje gospodarczą tego terenu oraz powstaną nowe miejsca 

pracy. 

3.1. Poprawa stanu 

technicznego obiektów 

mieszkaniowych, użyteczności 

publicznej sprzed 1945 r., w 

szczególności znajdujących się 

na terenie Pomnika Historii 

RP. 

Termomodernizacji budynku A wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Zdrowia Mazowsza 

Zachodniego. 

Podmiot realizujący: Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego przy ul.  

Limanowskiego. Zgodnie z pismem CZMZ/ZN/06/2016 z dnia 9 marca 2016 r. Centrum Zdrowia Mazowsza 

Zachodniego planuje realizację inwestycji dotyczącą termomodernizacji budynku A wraz  

z zagospodarowaniem terenu. Została już opracowana dokumentacja techniczno – kosztorysowa przebudowy 

sieci rozdzielnych ciepłowniczych związanych z tym budynkiem oraz opracowane zostały audyty energetyczne 

budynku A. Szpital wraz z SORem znajdujący się na terenie rewitalizowanym jest miejscem gdzie mieszkańcy 
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uzyskują specjalistyczna pomoc medyczną. 

 

Termomodernizacja części biurowej, sal dydaktycznych oraz hali „szwalni” Muzeum Lniarstwa  

w Żyrardowie 

Podmiot realizujący: Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, ul. Dittricha 18 

Inwestycja polega na termomodernizacji części obiektu Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, tj. strefy biurowej 

(dwóch pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej, toalety dla personelu, pomieszczenia socjalnego), 

siedmiu sal przeznaczonych na działalność dydaktyczną oraz hali (tzw. szwalni) przeznaczonej na funkcje hali 

warsztatowo-projektowej. Głównym problemem jest niska efektywność energetyczna obiektu, która 

uniemożliwia sprawne funkcjonowanie placówki w okresie zimowym (wrzesień-kwiecień). Zapewnienie 

pracownikom oraz odwiedzającym Muzeum Lniarstwa komfortu cieplnego podczas pracy i uczestniczenia  

w zajęciach jest konieczne ze względu na sprawne funkcjonowanie jednostki.  Poprawa energetyczna budynku 

nastąpi poprzez ocieplenie od wewnątrz ścian budynku, podłóg i sufitów, montaż systemu powietrznych pomp 

ciepła, przygotowanie wentylacji, montaż paneli fotowoltaicznych, a także zamknięcie korytarza 

prowadzącego do strefy biurowej. Zastosowane rozwiązania pozwolą na użytkowanie powierzchni Muzeum 

przez cały rok kalendarzowy, co wpłynie na zwiększenie liczby prowadzonych działań o charakterze 

kulturalno-edukacyjnym. 

3.2. Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza 

(transport niskoemisyjny, 

zmiana sposobu ogrzewania, 

hałas itp.). 

W Żyrardowie wiele zmian zachodzi również w dziedzinie środowiska naturalnego. Zgodnie z „Planem 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żyrardowa” na najbliższy czas zaplanowanych jest kilka inwestycji, 

które swoja lokalizację ma na terenie rewitalizacji: 

Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Żyrardów , Inwestor: 

Miasto Żyrardów. 

Termomodernizacja 10 obiektów publicznych to podstawowy element planu działań w zakresie ograniczania 

emisji gazów cieplarnianych. redukcja zużycia energii w obiektach przewidzianych do termomodernizacji 

wskutek realizacji zadania zostanie ograniczona o 20%. Korzyści społeczne:  

 zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach użyteczności publicznej,  

 polepszenie jakości usług danych jednostek administracji publicznej,  

Szacowana wartość projektu: 2.000.000 zł. 

Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej, Inwestor: Miasto Żyrardów.  

W ramach tego działania, proponuje się montaż na 10 wybranych obiektach publicznych instalacji 

fotowoltaicznych o mocy 10 kW każda. Lokalizacja – cały obszar rewitalizacji. Szacowana wartość projektu:  

1 400 000 zł. 

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni centralnych części miasta (obszar 
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rewitalizacji), Inwestor: Miasto Żyrardów. Celem projektu jest rozwój terenów zieleni. Działania te będą 

przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania 

fragmentacji przestrzeni miasta i będzie pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni 

pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).  

 Przewiduje się, że projekt będzie przyczyniać się do osłabienia zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, 

poprawi możliwości przewietrzania miasta i uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze 

infiltracji oraz wpłynie pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej. Rozwój terenów zieleni 

przyczyni się do zwiększania wartości usług ekosystemów, na które istnieje szczególne 

zapotrzebowanie właśnie w mieście.  

W korelacji działań realizowanych przez spółkę miejską PEC Żyrardów związanych z budową magistrali 

centralnego ogrzewania („Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej 

miasta Żyrardowa”, w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) 

dodatkowo prowadzone jest i będzie doradztwo orz pomoc w wypełnianiu wniosków dla osób fizycznych 

dotyczące wymiany źródła ciepła w budynkach z pieca węglowego na ekologiczne źródło ciepła (środki  

z WFOŚiGW). 

 
Tabela 57. Pozostałe - uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
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IX. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między 

poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy 

działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym 

programem rewitalizacji 

Planowane w zakresie Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 działania 

nawiązują do zapisów dokumentów zarówno krajowych, regionalnych, jak ponadnarodowych 

(UE). Kompleksowość programu rewitalizacji będzie realizowana zgodnie z poniższymi 

zasadami. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych 

publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego  

lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego związanego zarówno  

z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.  

Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest wymogiem koniecznym  

dla wspierania projektów (a także szerzej: przedsięwzięć) rewitalizacyjnych i jest zapewnieniem 

ich komplementarności w różnych wymiarach. W szczególności dotyczy to komplementarności: 

przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł 

finansowania. W przypadku Żyrardowa wszystkie projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

będą realizowane zgodnie z tymi zasadami, które są szczegółowo opisane poniżej: 
 

9.1Komplementarność przestrzenna  

W ramach Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 wzięliśmy pod uwagę 

podczas tworzenia i realizacji programu wzajemne powiązania pomiędzy przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi zarówno realizowanych na obszarze rewitalizacji, jak i znajdujących się poza 

nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji. Zapewnienie komplementarności przestrzennej 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma służyć temu, by PR MŻ efektywnie oddziaływał 

na cały dotknięty kryzysem obszar (a nie punktowo, w pojedynczych miejscach), poszczególne 

projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały przestrzennie  

oraz by zachodził między nimi efekt synergii.  

Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej interwencji jest także to, by prowadzone 

działania nie skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary lub nie prowadziły  

do niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. 

Komplementarność przestrzenna skutkuje ciągłą analizą następstw decyzji przestrzennych  

w skali całej gminy i jej otoczenia (np. przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę)  

dla skuteczności programu rewitalizacji.  

Warto podkreślić, że w ramach tej komplementarności z 12 opisanych powyżej przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 10 z nich znajduje się na terenie objętym najwyższą ochroną konserwatorską, 

czy pomnikiem historii RP. Takie umiejscowienie przedsięwzięć nie jest przypadkowe, gdyż 

jednym z najważniejszych potencjałów obszaru rewitalizacji jest właśnie dziedzictwo 

kulturowe. W związku z tym przestrzennie przedsięwzięcia 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 mają 

zintegrowany wpływ na teren zabytkowy, który ma stanowić motor przemian społeczno 

 – gospodarczych Żyrardowa.  

 

9.2 Komplementarność problemowa  
W ramach Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 wzięliśmy pod uwagę 

podczas tworzenia i realizacji programu konieczność realizacji takich przedsięwzięć, które będą 

się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że PR MŻ będzie oddziaływał na obszar 

rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym,  
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przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym). Zapewnienie komplementarności 

problemowej ma przeciwdziałać fragmentacji działań (np. tzw. „rewitalizacji technicznej”, 

„rewitalizacji społecznej” – określeń błędnie stosowanych, ponieważ rewitalizacja jest zawsze 

kompleksowa) koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego 

obszaru.  

W komplementarności problemowej konieczne jest określenie pożądanego stanu, do jakiego 

mają doprowadzić dany obszar projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, oraz jego 

parametryzacja. Tak postawione zadanie ułatwi później wybór odpowiednich 

mierników/wskaźników osiągania celów programu rewitalizacji. Skuteczna komplementarność 

problemowa oznacza konieczność powiązania działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi 

decyzjami gminy na innych polach, co skutkuje lepszą koordynacją tematyczną i organizacyjną 

działań administracji. Dla uzyskania lepszych efektów komplementarności problemowej 

planujemy realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych we wszystkich aspektach zarówno 

społecznych, gospodarczych i techniczno-środowiskowych. Komplementarność ta została 

wykazana na etapie opisywania poszczególnych przedsięwzięć wskazując cel rewitalizacji 

(kierunek działań) realizowany przez to przedsięwzięcie oraz pomocniczo inne działania 

wynikające z jego realizacji zgodnie z poniższą tabelą. 
 

Tabela 58. Komplementarność problemowa przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Cel nadrzędny:  

Ożywienie społeczno-gospodarcze wyznaczonego obszaru rewitalizacji poprzez 

przeciwdziałanie skali występowania na nim negatywnych zjawisk kryzysowych i 

wykorzystaniu narodowego dziedzictwa kulturowego. 

Nazwa przedsięwzięcia  

 

 

 

 

 

Cel rewitalizacji 

Sfera społeczna 
Cel strategiczny 1  

Poprawa jakości 

życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

poprzez niwelowanie 

negatywnych zjawisk 

społecznych  

Sfera 

gospodarcza 
Cel strategiczny 2 

Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości 

na terenie 

rewitalizacji 

 

Sfera techniczna i 

środowiskowa 
Cel strategiczny 3 

Dostosowanie 

infrastruktury do potrzeb 

osób zamieszkujących 

obszar rewitalizacji przy 

zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego 

1. Aktywizacja zawodowa  

i społeczna osób zamieszkujących 

obszar rewitalizacji. 

x x  

2. Budowa budynku wielofunkcyjno 

– mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 

x   

3. Wzmacnianie kompetencji 

uczniów i nauczycieli, jako narzędzie 

przeciwdziałania wykluczeniu 

edukacyjnemu. 

x  x 

4. Rewaloryzacja zabytkowego 

obiektu Przedszkola nr 9 

x  x 

5. Poprawa dostępności i jakości 

infrastruktury edukacyjnej poprzez 

budowę przedszkola przy ul. Brzóski 

x   

6. Centrum Obsługi Mieszkańców  

i nowoczesna biblioteka publiczna - 

adaptacja zabytkowego budynku 

Kantoru. 

x  x 

7. „Nowy Świat”, od-nowa społeczna 

 i gospodarcza terenu dawnej fabryki 

lniarskiej 

x x x 
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8. Rozwój sieci dróg rowerowych  x x 

9. Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza w Żyrardowie poprzez 

budowę parkingów „Parkuj i Jedź” 

x  x 

10. Termomodernizacja budynku 

Centrum Kultury w Żyrardowie 

x  x 

11. Zagospodarowania terenu trzech 

podwórek na obszarze zabytkowej 

osady fabrycznej w Żyrardowie 

x  x 

12. Program remontowy związany z 

poprawą stanu technicznego 

obiektów mieszkalnych na obszarze 

rewitalizacji. 

x  x 

 

9.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna  

Tworząc system zarządzania PR MŻ, zwrócono uwagę głównie na efektywne współdziałanie na 

jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. W tym celu 

niezbędne jest osadzenie systemu zarządzania programem rewitalizacji w przyjętym przez daną 

gminę systemie zarządzania w ogóle (dokładny opis znajduje się w rozdziale XII).  
 

9.4 Komplementarność międzyokresowa  

Oznacza konieczność dokonania rozeznania, analizy i krytycznej oceny oraz sformułowania 

wniosków na temat dotychczasowego (w kontekście zaangażowania środków wspólnotowych, 

szczególnie w ramach polityki spójności 2007-2013) sposobu wspierania procesów 

rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania projektów i programów 

rewitalizacji. W oparciu o dokonane analizy zasadne jest zadbanie o uzupełnianie (dopełnianie) 

przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013 (np. o charakterze 

infrastrukturalnym) projektami komplementarnymi (np. o charakterze społecznym) 

realizowanymi w ramach polityki spójności 2014-2020. Zachowanie ciągłości programowej 

(polegającej na kontynuacji lub rozwijaniu wsparcia z polityki spójności 2007-2013)  

ma w procesach rewitalizacji kluczowe znaczenie. Przykładem tego typu działań są projekty 

edukacyjne w szkołach, które w okresie programowania 2004-2006 zostały odnowione  

w ramach ZPORR, a w okresie programowania 2007-2013 i 2014-2020 wykorzystując 

zmodernizowaną infrastrukturę realizowane są projekty tzw. miękkie (EFS). Przykładowe 

działania w tym zakresie zostały zaprezentowane w tabeli poniżej: 

 
Tabela 59. Komplementarność międzyokresowa przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Nazwa przedsięwzięcia  Komplementarność międzyokresowa 

Przedsięwzięcie nr 1. Aktywizacja 

zawodowa i społeczna osób 

zamieszkujących obszar rewitalizacji. 

Dwa projekty dot. likwidacja barier wykluczenia 

cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa –I i II etap. 

Projekty w 100% dofinansowane przez Unię Europejską 

ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

– eInclusion” – grupą docelową projektu, która 

otrzymała sprzęt komputerowy z oprogramowaniem  

i dostępem do Internetu były rodziny zagrożone 

wykluczeniem społecznym i osoby niepełnosprawne,  

a także instytucje publiczne (m. in. szkoły). 
 

RAZEM ŁATWIEJ to projekt systemowy 

współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu 
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Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, 

poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Przedsięwzięcie skierowane było do osób długotrwale 

bezrobotnych mających trudności w znalezieniu 

zatrudnienia. Celem projektu była aktywizacja osób, 

wspieranie ich w samorozwoju, w nabyciu umiejętności 

społecznych. Program ukierunkowany był na udzielanie 

wszechstronnego wsparcia uczestnikom, w tym poprzez: 

poradnictwo specjalistyczne ułatwiające rozwiązywanie 

problemów osobistych i rodzinnych (prawnika, 

psychologa, pedagoga) warsztaty rozwoju umiejętności 

społecznych. 

Przedsięwzięcie nr 2. Budowa budynku 

wielofunkcyjno – mieszkalnego przy 

ul. Waryńskiego 

Przebudowa ul. Waryńskiego - zadanie zrealizowane  

w 2012 r. przy dofinansowaniu z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach 

zadania wykonano przebudowę: jezdni, chodników, 

zjazdów do posesji, zatok postojowych, sieci kanalizacji 

deszczowej. Wykonano kanał technologiczny.  

Przedsięwzięcie nr 3. Wzmacnianie 

kompetencji uczniów i nauczycieli, 

jako narzędzie przeciwdziałania 

wykluczeniu edukacyjnemu. 

W okresie programowania 2004-2006 zostały 

zrealizowane 3 projekty dotyczące remontu  

i modernizacji szkół w Żyrardowie (Zespół Szkół nr 4, 

6, 7). Żadne remonty nie były poczynione w Zespole 

Szkół nr 2.  

W okresie programowania 2007 – 2013 w ramach RPO 

WM realizowany był projekt „Równe szanse 

edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół 

podstawowych i gimnazjalnych” (Kwota 

dofinansowania z EFS : 3 360 390 zł). Projektem 

objętych zostało 2210 uczniów 6 publicznych zespołów 

szkół w Żyrardowie. Po jego realizacji zauważyliśmy 

ogromne zapotrzebowanie na tego typu projekty  

w szczególności wśród szkół z terenu rewitalizacji.  
 

Ponadto wykonano „Termomodernizację i remont 

budynku hali sportowej przy Zespole Szkól Publicznych 

Nr 2”. Zadanie zrealizowane w 2012r. Swym zakresem 

rzeczowym i finansowym zadanie to obejmowało 

docieplenie ścian zewnętrznych budynku, dachu, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz remont 

w zakresie malowania ścian, sufitów i krat okiennych, 

wymiany lamp oświetleniowych zewnętrznych  

i wykonania dwóch daszków nad wejściami do budynku 

hali. Na docieplenie ścian i dachu budynku hali oraz 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

gmina pozyskała dotację z WFOŚiGW w Warszawie. 
 

Dodatkowo dzieci angażowane są w różne projekty, 

które w niekonwencjonalny sposób uczą ich historii 

swojej małej ojczyzny. Na realizację projektu pn. 

Żyrardów w historii opowiadanej przez tych, którzy 

pamiętają życie w fabryce Centrum Kultury  

w Żyrardowie uzyskało dofinansowanie ze środków 

Muzeum Historii Polski w ramach programu 

„Patriotyzm Jutra”. Projekt został zrealizowany na 
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terenie miasta Żyrardowa i dotyczył przygotowania 

programu badawczego z zakresu historii oraz historii 

kultury. Udokumentowana historia miasta stała się 

doskonałym uzupełnieniem „lekcji historii”  

o dziedzictwie przemysłowym Polski i samego 

Żyrardowa.  

Przedsięwzięcie nr 4. Rewaloryzacja 

zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9 

W latach 2009-2010 wykonano pierwszy etap zadania, 

polegający na odrestaurowaniu sali balowej znajdującej 

się w przedszkolu ze względu na jej walory 

konserwatorskie. Z środków gminy wymieniono 

konstrukcję więźby dachowej i pokrycie dachu nad salą 

balową, wykonano nową posadzkę wraz z dębowym 

parkietem, skuto stare tynki i wykonano nowe 

zachowując wszystkie historyczne detale 

architektoniczne, wykonano nowe instalacje. 

Przedsięwzięcie nr 6. Centrum Obsługi 

Mieszkańców i nowoczesna biblioteka 

publiczna - adaptacja zabytkowego 

budynku Kantoru. 

Biblioteka publiczna co roku otrzymuje środki  

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

zakup nowych książek i na realizację wydarzeń 

kulturalnych promujących czytelnictwo.  

Przedsięwzięcie nr 7. „Nowy Świat”, 

od-nowa społeczna i gospodarcza 

terenu dawnej fabryki lniarskiej 

Projekt w ramach RPO WM 2007-2013 „Żyrardów 

fabryka możliwości - promocja gospodarcza 

Mazowsza”. Żyrardów na działania z zakresu promocji 

gospodarczej Miasta i regionu otrzymał pół miliona 

złotych, w szczególności na uruchomieniu portalu 

gospodarczego http://invest.zyrardow.pl, publikacje 

promocyjne w 5 językach, misje i targi  

dla przedsiębiorców z Żyrardowa.  
 

Przebudowa kolektora sanitarnego ,,R”, który powstanie 

w miejscu dawnego kolektora roszarniczego w ramach 

projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście 

Żyrardów-etap II” współfinansowanego z PO IiŚ 2007- 

2013. Jest to kanał przebiegający przez cały obszar 

byłych zakładów lniarskich. Bez jego wykonania nie 

można byłoby uporządkować gospodarki wodno-

ściekowej na obszarze pofabrycznym. Ponadto 

przebiega on wzdłuż ulicy Nowy Świat i interwencja  

w ten teren nie byłaby możliwa bez uporządkowania 

wcześniej kwestii instalacji podziemnych. 
 

Rewitalizacja i przebudowa kompleksu przemysłowego 

Stara Przędzalnia (od 2003). Obecnie zespół pełni 

funkcje nowoczesnego kompleksu budynków 

mieszkalnych, które łącząc w sobie dawny klimat 

miejsca ze współczesnym zapleczem usługowym, 

rozrywkowym i kulturowym (loft) – inwestor prywatny. 

Przedsięwzięcie nr 9. Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza w 

Żyrardowie poprzez budowę 

parkingów „Parkuj i Jedź” 

W ramach środków ZPORR 2004-2006 został 

zrealizowany projekt dot. „Remontu ul. POW  

w Żyrardowie”. Ta inwestycja doprowadziła do podjęcia 

rozmów z PKP, która odrestaurowała budynek dworca 

kolejowego z własnych środków. Ponadto z budżetu 

miasta został wykonany remont al. Partyzantów wraz  

z Placem Piłsudskiego (naprzeciwko dworca) 

uzupełniający remont infrastruktury drogowej w tej 

okolicy. Z środków PO IiŚ 2007-2013 obecnie 

realizowana jest inwestycja dotycząca torów kolejowych 
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i zmieniono gruntownie wygląd peronów kolejowych  

i przejść doprowadzających do nich (z jednego peronu 

wyspowego wybudowano 2 perony). W związku  

z licznymi inwestycjami w teren w okolicy dworca 

nadal ogromnym problemem jest kwestia parkowania 

i przesiadania się do transportu szynowego.   

Przedsięwzięcie nr 12. Program 

remontowy związany z poprawą stanu 

technicznego obiektów mieszkalnych 

na obszarze rewitalizacji. 

Rewaloryzacja zabytkowych budynków mieszkalnych, 

sukcesywnie w miarę możliwości finansowych 

realizowany jest program remontu zabytkowych 

budynków mieszkalnych należących do miasta, 

usytuowanych w centrum Żyrardowa. 

Część z nich (np. ul. Limanowskiego 15 i 27, 1 Maja 48 

i Chopina 2) zostały kapitalnie wyremontowane. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej wykonuje 

szereg najpilniejszych prac, poprawiających stan 

techniczny jednych z najstarszych budynków 

komunalnych w mieście. Tam, gdzie było to konieczne 

wymieniane są pokrycia dachowe i elementy konstrukcji 

dachu, wymurowano nowe kominy i doprowadzono 

centralne ogrzewanie. 

 

Ponadto zrealizowane są w ramach środków unijnych 

dwa projekty dotyczące sieci wodociągowej 

(„Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów” 

Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013) i centralnego ogrzewania („Zwiększenie 

efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę 

sieci cieplnej miasta Żyrardowa”, w ramach działania 

9.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2007-2013). Wybudowane magistralne 

sieci dają ogromną możliwość przyłączenia obiektów 

zarówno do sieci wodno-kanalizacyjnej, jak i rezygnacji 

z piecy węglowych na rzecz ogrzewania miejskiego. Ma 

to wpływ nie tylko na komfort i poprawę życia 

mieszkańców, ale również na środowisko naturalne. 

 

9.5.  Komplementarność źródeł finansowania,  

W kontekście polityki spójności 2014-2020, oznacza, że projekty rewitalizacyjne, wynikające  

z programu rewitalizacji opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia 

wsparcia ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z wykluczeniem 

ryzyka podwójnego dofinansowania. W przypadku Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa 

do roku 2020 widzimy silną koordynację i synergię projektów rewitalizacyjnych finansowanych 

szczególnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju dla uzyskania korzystnych efektów dla obszarów rewitalizacji. Komplementarność 

finansowa oznacza także zdolność łączenia prywatnych i publicznych źródeł finansowania 

(partnerów rewitalizacji), przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych zdolności 

inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian. Planowane źródła 

finansowania poszczególnych przedsięwzięć zostały umieszczone w opisach przedsięwzięć w 

rozdziale VII. Wykaz dopełniających się wzajemnie najważniejszych przedsięwzięć i głównych 

projektów rewitalizacyjnych). 
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X. Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć  
 

Źródłami finansowania zadań ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 

2020 będzie między innymi budżet Miasta Żyrardowa jako główne, najważniejsze źródło 

finansowania rewitalizacji, który dodatkowo uzupełniony zostanie o różne formy wsparcia 

(m.in. poprzez łączenie form wsparcia). 

Wspomagającymi źródłami finansowania będą instrumenty komercyjne i niekomercyjne takie 

jak: 

 fundusze strukturalne Unii Europejskiej (EFRR, EFS i FS); 

 budżety wspólnot mieszkaniowych; 

 budżety właścicieli nieruchomości; 

 budżety Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej; 

 Programy Operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

 kredyty i pożyczki; 

 obligacje komunalne i korporacyjne; 

 akcje i dopłaty do kapitału; 

 instrumenty pochodne (zabezpieczające). 

Programy operacyjne, które zawierają zapisy dotyczące bezpośrednio lub pośrednio 

rewitalizacji w okresie programowania 2014 – 2020 są to: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020; 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020; 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 
Miasto Żyrardów będzie podejmowało działania w celu tworzenie warunków do jak 

najszerszego włączenia środków prywatnych w finansowanie procesów rewitalizacji. 

 

Środki budżetu Miasta, a także środki prywatne gwarantować będą bezpieczną realizację 

planowanych działań. Środki pozabudżetowe stanowić będą dodatkowe źródło finansowania, 

a ich nieuzyskanie jedynie może wpłynąć na czas realizacji zadań, ewentualnie na planowany 

zakres projektu. 
 

Komplementarność źródeł finansowania poprzez integrowanie różnych środków w celu 

finansowania projektów rewitalizacyjnych w efekcie zapewni „kompleksową zmianę”  

i osiągnięcie celów wyznaczonych dla całego procesu. 
 

Nazwa przedsięwzięcia 

L
a

ta
 

re
a

li
za

cj
i*

 

Wysokość 

kosztów 

całkowitych 

[w zł.] 

Przykładowe źródła finansowania 

EFRR 

[w zł.] 

EFS 

[w zł.] 

Budżet 

państwa 

[w zł.] 

Wkład 

własny 
(środki 

publiczne 

lub 

prywatne) 

[w zł.] 

1. Aktywizacja 

zawodowa i społeczna 

osób zamieszkujących 

obszar rewitalizacji. 

2016-

2020 
760.000 - - 60.000 700.000 

2. Budowa budynku 

wielofunkcyjno – 

mieszkalnego przy  

ul. Waryńskiego 

2017-

2018 
3.500.000 - - - 

3.500.000 
(instrument 

BGK) 
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3. Wzmacnianie 

kompetencji uczniów  

i nauczycieli, jako 

narzędzie 

przeciwdziałania 

wykluczeniu 

edukacyjnemu. 

2016-

2018 
3.000.000 1.450.000 800.000 150.000 600.000 

4. Rewaloryzacja 

zabytkowego obiektu 

Przedszkola nr 9 

2017-

2018 
8.000.000 6.400.000 - - 1.600.000 

5. Poprawa dostępności  

i jakości infrastruktury 

edukacyjnej poprzez 

budowę przedszkola 

przy ul. Brzóski 

2017-

2018 
4.600.000 - - - 4.600.000 

6. Centrum Obsługi 

Mieszkańców i 

nowoczesna biblioteka 

publiczna - adaptacja 

zabytkowego budynku 

Kantoru. 

2016-

2020 
18.500.000 - - - 

18.500.000 
(Fundusz 

Inwestycyjny 

BGK) 

7. „Nowy Świat”,  

od-nowa społeczna  

i gospodarcza terenu 

dawnej fabryki lniarskiej 

2016-

2019 
6.000.000 4.800.000 - - 1.200.000 

8. Rozwój sieci dróg 

rowerowych 

2016-

2020 
3.857.019 3.085.615 - - 771.404 

9. Redukcja emisji 

zanieczyszczeń 

powietrza w Żyrardowie 

poprzez budowę 

parkingów „Parkuj  

i Jedź” 

2016-

2020 
3.000.000 2.400.000 - - 600.000 

10. Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej 

2017-

2020 
4.100.000 3.280.000 - - 820.000 

11. Kwartały kultury - 

restauracja Pomnika 

Historii „Żyrardów  

XIX -wieczna osada 

fabryczna” 

2016-

2020 
10.268.000 2.704.270 - - 7.563.730 

12. Program remontowy 

związany z poprawą 

stanu technicznego 

obiektów mieszkalnych 

na obszarze 

rewitalizacji. 

2016-

2020 
600.000 - - - 600.000 

Razem   66.185.019 24.119.885 800.000 210.000 41.055.134 
Tabela 60. Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć 

 

* data początkowa realizacji oznacza rozpoczęcie prac projektowych 
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XI. Partycypacja społeczna - mechanizmy włączenia 

mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup 

aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji 
 

11.1 Zagadnienia ogólne 

Partycypacja społeczna jest definiowana jako udział jednostek, grup i całych społeczności 

lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych w sprawach ich dotyczących. W rewitalizacji 

mówimy o aktywności obywatelskiej w każdej z faz zarządzania procesem rewitalizacji (czyli 

w planowaniu w tym programowaniu, organizowaniu, realizacji i kontroli) oraz uruchomieniu 

współdecydowania i współodpowiedzialności społecznej. Programy rewitalizacji stanowią 

dokumenty dynamiczne, które zmieniają się w związku z opiniami i działaniami 

interesariuszy rewitalizacji. Elementy dokumentu ukształtowane w formule partycypacyjnej 

nie mogą być zmieniane inaczej.  

Jednym z zasadniczych celów realizacji tego programu jest uzyskanie głębokiej partycypacji 

społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, 

współudziale w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności oraz aktywności w podejmowaniu 

zadań rewitalizacyjnych i ich finansowaniu. 

 

Aby prawidłowo współpracować z interesariuszami rewitalizacji koniczne jest zapewnienie 

właściwej komunikacji społecznej, która ma:  

 zapewnić dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji;  

 pobudzić do wyrażania własnych opinii; 

 zachęcać do współudziału w procesie projektowania i realizacji przedsięwzięć; 

 budować poczucie współodpowiedzialności za stan obszarów objętych programem; 

 kształtować poczucie wspólnoty i budzić odpowiedzialność społeczną w związku  

z podejmowanymi działaniami; 

 prowadzić do wzmocnienia jednostek i społeczności w celu wyłonienia lokalnych 

liderów i wzmocnienia zaangażowania ludności w sferach: społecznej, gospodarczej, 

przestrzennej, środowiskowej; 

 nawiązywać porozumienia pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji (partnerstwa), 

oraz z  Zespołem ds. rewitalizacji; 

 stworzyć możliwość realizowania bądź współrealizowania projektów 

rewitalizacyjnych (w tym także finansowo). 

Rzetelne, powszechne, przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem oraz w formie 

przystosowanej do kompetencji odbiorców, informowanie w procesie komunikacji społecznej 

ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe 

zakłócenie normalnego rytmu życia i określony wysiłek, także finansowy. Ma zachęcić  

do coraz silniejszego włączenia się w działania rewitalizacyjne i umożliwić rozwój 

społeczności lokalnych na terenach zdegradowanych. Taki mechanizm jest konieczny, aby 

działania rewitalizacyjne były skuteczne i trwałe. Ważne jest sukcesywne rozwijanie 

mechanizmów partycypacyjnych, które nie mogą ograniczać się do informowania  

czy konsultacji społecznych wybranych projektów, ale do prawdziwej partycypacji 

polegającej na współuczestnictwie społeczności zarówno w działaniach projektowych jak  

i realizacji zadań. 

Partycypacja jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie 

tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). To połączenie 
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wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem 

sukcesu.  

Pragniemy wzbudzić w mieszkańcach miasta, w szczególności z terenu zdegradowanego, 

głębokie zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności, nie zawodząc jednocześnie ich 

oczekiwań.  

 

11.2 Interesariusze w procesie rewitalizacji 

W związku z kompleksową analizą problemów występujących na zdiagnozowanym obszarze 

zdegradowanym stanowiącym obszar rewitalizacji zidentyfikowano następujące grupy 

interesariuszy rewitalizacji: 

1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji. 

2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, podmioty zarządzające tymi 

nieruchomościami, także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS.  

3. Podmioty prowadzące na obszarze gminy działalność gospodarczą bądź planujące ją 

prowadzić. W szczególności niewielkie firmy usytuowane na terenie zdegradowanym,  

w tym rzemieślnicy, posiadający pracownie krawieckie, szewskie i in. W związku  

z endogennymi potencjałami tego terenu na szczególną uwagę zasługują podmioty 

zajmujące się produkcją i dystrybucją tkanin i wyrobów lnianych. 

4. Podmioty prowadzące na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacje 

pozarządowe i grupy nieformalne.  

5. Jednostki samorządu terytorialnego i podległe im instytucje, w szczególności 

odpowiedzialne za realizację polityki społecznej i mieszkaniowej, edukację i kulturę.  

Na szczególną uwagę zasługują, poza MOPSem, szkoły, przedszkola, biblioteki, domy 

kultury, oraz oba żyrardowskie muzea, znajdujące się na terenie zdegradowanym. 

6. Pozostali mieszkańcy gminy, którzy korzystają z terenu objętego programem (obszar 

rewitalizacji stanowi centrum miasta). Mogą oni również, przez swoje działania  

i zaangażowanie, stawać się partnerami w procesie rewitalizacji. 

7. Związki wyznaniowe prowadzące różnorodną działalność prospołeczną na tym obszarze.  

 

Dywersyfikacja intreresariuszy rewitalizacji pozwala na skuteczniejsze wykorzystanie 

zasobów i potencjału, owocuje lepszym wykorzystaniem środków finansowych, a co za tym 

idzie – większą efektywnością przeprowadzonej interwencji. Podejmowanie działań 

międzysektorowych staje się łatwiejsze, a dzięki partycypacji społecznej uzyskane 

rozwiązania są przez mieszkańców akceptowane i przez to trwalsze. 

 

11.3 Opis procesu przygotowania Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 

2020 (aktualizacji) 

Dotychczas na etapie programowania aktualizacji Programu rewitalizacji Miasta Żyrardowa 

do roku 2020 podjęto różnorodne działania związane z partycypacją społeczną. Zgodnie  

z zaplanowanym systemem wykorzystywano następujące narzędzia komunikacji: 

a) Konsultacje społeczne 

Zastosowano następujące formy konsultacji: 

 Zgłaszanie uwag w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres mailowy: 

wydzial.ue@zyrardow.pl/urzad@zyrardow.pl; 
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 Zgłaszanie uwag w formie papierowej poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi 

Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa; 

 Zgłaszanie uwag osobiście w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich UMŻ 

 Spotkanie z mieszkańcami i interesariuszami (w tym środowiskami branżowymi). 

 

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji w dniu 01 lutego 2016 r., a także wypracowania z mieszkańcami 

Żyrardowa wizji PR MŻ. 

W spotkaniu udział wzięli: Mieszkańcy Żyrardowa, przedstawiciele samorządów 

mieszkańców, NGO (m.in. Forum rewitalizacji, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa, 

PTTK Żyrardów), spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz prywatni inwestorzy, a także 

osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracownicy UM Żyrardowa oraz instytucji 

publicznych z terenu Żyrardowa. 

W trakcie spotkania zebranym zostały przedstawione wyniki prac związanych z aktualizacją 

PR MŻ w formie prezentacji multimedialnej (wyniki diagnozy), której częścią były mapy 

dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Interesariusze podjęli ożywioną 

dyskusję związaną z prezentowanymi danymi, a także zostali zaproszeni do rozmowy  

na temat wizji obszaru. Przedstawione przez nich propozycje zapisano i poprzez dyskusję 

wypracowana została ostateczna wersja wizji rewitalizacji. W ten sposób interesariusze mieli 

realny wpływ na zapisy umieszczone w dokumencie. Dodatkowo w trakcie i na koniec 

spotkania można było zgłaszać w formie papierowej uwagi dotyczące procesu rewitalizacji - 

rozwiązanie zaproponowane interesariuszom preferującym pisemną formę wypowiedzi.  

W trakcie spotkania nie wniesiono uwag dotyczących obszaru zdegradowanego, czy obszaru 

rewitalizacji, uwagi odnosiły się głównie do inwestycji planowanych do realizacji oraz trwała 

dyskusja związana z opracowywaną wizją rewitalizacji. 

Po zakończonym spotkaniu prezentowane materiały zostały opublikowane na stronie 

internetowej miasta www.zyrardow.pl w zakładce Rewitalizacja. Do 31 marca 2016 r. 

przeprowadzono konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących 

rewitalizacji obszaru kryzysowego Miasta Żyrardowa. 

 

W terminie przewidzianym na konsultacje społeczne nie wpłynęły żadne uwagi  

dot. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a jedynie jedno pismo w sprawie 

planowanego przedsięwzięcia na terenie rewitalizacji (pismo nr CZMZ/ZN/06/2016 z dnia 

9 marca 2016 r. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w sprawie inwestycji  

dot. termomodernizacji budynku A wraz z zagospodarowaniem terenu).  

 

b) Otwarte spotkania z mieszkańcami/interesariuszami rewitalizacji  

 

Spotkanie z przedsiębiorcami, które odbyło się w Resursie, przy ul. 1 Maja 45 w dniu  

11 lutego 2016 r. dotyczyło nowych instrumentów finansowania działalności, jako elementu 

aktywizacji tego sektora w zakresie zakładania, odwieszania działalności gospodarczej  

na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na terenie 

rewitalizacji. W trakcie spotkania zaprezentowany został Plan Finansowy Lokalnego 

Funduszu Pożyczkowego Programu ,,Samorządowa Polska", jako instrumentu dotyczącego 

oferty pożyczkowej i jej szczegółów. Program ten jest trwałym projektem inwestycyjnym, 

który polega na zbudowaniu, przy dominującym udziale gmin, grupy finansowej  
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o charakterze pozabankowym, ukierunkowanej na stałe zasilanie mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców (MŚP) w środki finansowe, udostępniane w formie pożyczek, z możliwością 

ich poręczenia w ramach dedykowanego systemu. 

 

W dniu 19 lutego 2016 r., w Centrum Kultury w Żyrardowie odbyło się spotkanie  

z mieszkańcami poświęcone tematyce bezpieczeństwa publicznego. Spotkanie miało na celu 

opracowanie, wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami służb mundurowych, specjalnych 

map zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy te posłużyły do przygotowania informacji  

do uszczegółowienia diagnozy w zakresie bezpieczeństwa na terenie miasta oraz deliminacji 

obszaru kryzysowego. W związku z faktem, iż spotkanie odbyło się przed ostatecznym 

wyznaczeniem obszaru rewitalizacji konsultacje dotyczące opinii na temat stanu 

bezpieczeństwa w Żyrardowie odbyły się z mieszkańcami całej gminy. Ze względu na to, że 

na centralnym obszarze miasta znajdują się główne węzły przesiadkowe transportowe 

(dworzec kolejowy i dworzec autobusowy), zarówno Komendant Powiatowy Policji w 

Żyrardowie, jak i Prezydent Miasta Żyrardowa oraz Starosta Powiatu Żyrardowskiego podjęli 

wspólny wysiłek związany z opracowaniem takich map w celach zarówno prewencyjnych, 

jak i działań zaradczych. Mapy te będą uwzględniały tereny o największym stopniu 

zagrożenia przestępczością narkotykową, rozbojami czy wykroczeniami szczególnie 

uciążliwymi społecznie. Uczestnicy spotkania, wśród których liczną grupę stanowiła 

młodzież, poruszali drażliwe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i ładu społecznego. 

 

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania podwórek na terenie 

dawnej dzielnicy robotniczej w dniu 09 czerwca 2016 r. Konsultacjom poddana została 

koncepcja zagospodarowania terenu obejmującego trzy podwórka, ograniczone ulicami 

Narutowicza, Waryńskiego, Ks. Prymasa Wyszyńskiego, Mireckiego. Projekt powstał  

w oparciu o współpracę z mieszkańcami, którzy zgłaszali do Urzędu Miasta potrzeby, 

oczekiwania i sugestie w kwestii zagospodarowania podwórek. W trakcie otwartego 

spotkania, w którym oprócz mieszkańców uczestniczyli także zarządcy nieruchomości, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych i Radni Miasta Żyrardowa przedstawiono 

propozycję zagospodarowania terenu. Prezentacja zakończyła się dyskusją podczas, której 

zainteresowani wyrazili swoje uwagi do koncepcji. Uwagi mieszkańców spisywano na 

bieżąco podczas spotkania. Ponad to do 16.06.2016 r. zainteresowani mieli możliwość 

zgłoszenia swoich uwag  - osobiście, w formie papierowej lub elektronicznej - w Wydziale 

Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Urzędu Miasta Żyrardowa. Zebrane sugestie/opinie 

zostały przekazane autorom koncepcji (Miejski Zespół Urbanistyczny) w celu ich 

uwzględnienia, ewentualnie zaproponowania innych rozwiązań. 

 

c) Spotkania informujące na temat planowanych działań rewitalizacyjnych, 

odbywające się z Samorządami Mieszkańców.  

Spotkania z Samorządami Mieszkańców z obszaru rewitalizacji (Samorząd Mieszkańców  

nr 2, 4, 5, 7), na których Prezydent oraz pracownicy Urzędu, miejskich spółek i jednostek 

informują zebranych mieszkańców o istotnych sprawach dla danej społeczności i Miasta 

Żyrardowa. W 2016 r. spotkania odbyły się w dniach: 23 lutego, 1 marca, 3 marca  

i 6 października. Stanowią one swoistego rodzaju forum dialogu pomiędzy samorządem,  

a mieszkańcami/interesariuszami rewitalizacji. Jest to doskonała okazja do prezentowania 

działań podejmowanych na rzecz tworzenia programu i proponowanych przedsięwzięć, 

a także do przedstawienia kolejnych etapów tj. wdrażania i monitorowania programu.  

Spotkania organizowane są poza terenem Urzędu, odbywają się na terenie danego Samorządu 

co umożliwia mniej sformalizowaną formułę. Współpraca Prezydenta z Samorządem 
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Mieszkańców daje realny wpływ społeczności na planowane, dotyczące ich (bezpośrednio  

lub pośrednio) działania. 

d) Informacje w mediach 

Informacje na temat aktualizacji PR MŻ oraz planowanych przedsięwzięć w zakresie 

rewitalizacji – zamieszczano na stronie internetowej Miasta Żyrardowa (strona główna: 

Aktualności i w zakładce Rewitalizacja) oraz w lokalnej prasie w rubryce „Wieści  

z ratusza”, a także na profilu Miasta na facebooku. 

Poprzez media elektroniczne i tradycyjne informowano mieszkańców m.in. o spotkaniu  

w sprawie PR MŻ w dniu 01 lutego2016 r. (news na stronie internetowej miasta z dnia 

25.01.2016 r.); o efektach w/w spotkania i potrzebie aktualizacji PR MŻ (news na stronie 

internetowej miasta z dnia 10 lutego 2016 r.), o przyjęciu aktualizacji PR MŻ przez Radę 

Miasta Żyrardowa (news na stronie internetowej miasta z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz z dnia 

13 lipca 2016 r.); o wizycie w Żyrardowie Międzynarodowej Szkoły Letniej organizowanej 

przez Uniwersytet Łódzki, której głównym tematem była rewitalizacja (news z dnia 14 lipca 

2016 r.); o spotkaniu dot. konsultacji jednego z kluczowych przedsięwzięć na obszarze 

rewitalizacji dot. zagospodarowania kwartałów mieszkalnych i ożywienia przestrzeni poprzez 

wprowadzenie nowych funkcji – news z dnia 02 czerwca 2016 r. oraz efektach spotkania  

w newsie z dnia 12 czerwca 2016 r. 

Przedstawione informacje stanowią tylko część publikacji jakie zostały zamieszczone  

na stronie internetowej miasta i/lub w mediach lokalnych (prasa, radio, telewizja). Działania 

te służą nie tylko informowaniu społeczeństwa o aktywnościach podejmowanych przez 

samorząd w ramach rewitalizacji, ale także moją charakter edukacyjny służący 

interesariuszom w poznaniu i zrozumieniu samego programu, planowanych przedsięwzięć, 

ale także w prawidłowym pojmowaniu całego procesu rewitalizacji. 

e) Szkolenia i warsztaty dla pracowników UM Żyrardowa  

Szkolenia i warsztaty dla pracowników Urzędu biorących udział w różnego typu procesach 

rewitalizacji. Na przełomie 2015 i 2016 r. dwóch pracowników Urzędu w ramach działań 

związanych z konkursem Modelowej Rewitalizacji Miast miało możliwość pogłębienia  

i uporządkowania wiedzy na temat rewitalizacji miast oraz zasad jej prowadzenia w latach 

2014-2020. Zdobyta wiedza upowszechniana jest nie tylko wśród pracowników Urzędu,  

ale poprzez różnorodne działania także wśród mieszkańców Żyrardowa. 

f) Badanie ilościowe opinii mieszkańców 

W ramach podjętych działań przeprowadzono badanie opinii mieszkańców Żyrardowa. Chcąc 

uzyskać zróżnicowane opinie, badanie przeprowadzono w dwóch kontrastowych grupach 1) 

segmencie mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji oraz 2) segmencie 

mieszkańców zamieszkujących inne niż objęty rewitalizacją obszary miasta. Badanie 

przeprowadzono metodą ilościową z wykorzystaniem techniki ankietowej. Projekt badawczy 

miał na celu diagnozę potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie kierunków rozwoju 

miasta oraz ich recepcję problemów społecznych jakie występują w ich najbliższym otoczeniu 

oraz w przestrzeni miejskiej. Łącznie zebrano 106 ankiet. Badanie przeprowadzono  

w terminie 3-9 października 2016 roku. 

g) Badanie jakościowe przedsiębiorców 

W procesie przygotowania PR MŻ zbadano także opinie przedsiębiorców. Badanie miało 

charakter jakościowy. Przeprowadzono je w oparciu o technikę indywidualnych wywiadów 

pogłębionych (IDI). Objęto nim 12 przedsiębiorców w podziale na przedsiębiorców 

prowadzących działalność na terenie objętym rewitalizacją (6 wywiadów) oraz prowadzących 
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działalność w innych miejscach miasta (6 wywiadów). Dodatkowo aby jak najlepiej 

zdiagnozować występujące problemy podjęto decyzję, aby badaniem objąć dwie kluczowe  

z punktu widzenia programu, grupy przedsiębiorców, którzy zlikwidowali działalność  

(6 wywiadów) oraz przedsiębiorców, którzy w czasie badania działalność tą mieli zawieszoną 

(6 wywiadów). Scenariusz wywiadu miał na celu ustalenie: powodów zawieszenia/likwidacji 

działalności, czynników sprzyjających ponownej aktywności gospodarczej, postrzegania 

szans i zagrożeń dla rozwoju biznesu na terenie obszaru rewitalizowanego, zidentyfikowania 

wpływu programu rewitalizacji na wzrost atrakcyjności terenu nim objętego oraz całego 

miasta. Badanie przeprowadzono w terminie 17-18 października 2016 roku. 

 

11.4 Sposób włączenia interesariuszy na etapie wdrożenia i monitorowania programu 

W procesie rewitalizacji Żyrardowa nasz sukces widzimy w szerokim uczestnictwie 

intersariuszy programu na każdym jego etapie zarówno programowania, wdrażania,  

czy monitoringu dokumentu, a także we wprowadzaniu w nim ewentualnych zmian  

(np. reagowaniu na niekorzystne wyniki monotoringu). Niewystarczające dla nas jest 

„zapewnienie jedynie możliwości zabrania głosu”, ale ważne jest faktyczne uczestnictwo 

mieszkańców i innych podmiotów w dialogu z samorządem.  

 

Kluczem do sukcesu wdrażania rewitalizacji Żyrardowa jest współdecydowanie 

interesariuszy, jako podstawa pełnego partnerstwa pomiędzy władzą a obywatelami.  

 

Polegać ono będzie na przekazaniu mieszkańcom lub reprezentantom podmiotów 

zaangażowanych w proces, części kompetencji (ale i tym samym odpowiedzialności) 

dotyczących podejmowanych działań i decyzji, tak aby mieli oni realny wpływ na planowane 

lub realizowane działania, które ich w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą.  

 

Udział interesariuszy będzie możliwy poprzez ich czynny udział w procesie konsultacji 

społecznych (poprzez takie narzędzia jak: otwarte spotkania z mieszkańcami, spacery 

badawcze, mobilne punkty konsultacyjne oraz stały punkt konsultacyjny, czy elektroniczne 

formularze konsultacyjne) oraz w uczestnictwie w pracach Zespołu ds. rewitalizacji 

(współdecydowanie).  

Warto podkreślić, że poza informowaniem mieszkańców o różnych formach konsultacji 

społecznych, ich czynnym w nich udziale, przekazana im zostanie „informacja zwrotna”  

na temat ich wpływu na konsultowana sprawę. Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form 

konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca jej przebieg. Będzie ona 

zawierała dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia oraz streszczenie jej przebiegu.  

W przypadku poddawania konsultacjom społecznym projektów dokumentów (lub zmian  

w dokumencie) do publicznej wiadomości będą przedstawiane materiały uwzględniające 

uwagi mieszkańców. Zostaną one ogłaszane się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz,  

na żądanie osób zainteresowanych, udostępniane będą w siedzibie Urzędu Miasta Żyrardowa. 

Materiały podlegające konsultacjom będą udostępniane w formie przed i po konsultacjach, 

aby mieszkańcy mogli śledzić swój wpływ na kształt tych dokumentów. Rolę punktu 

konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców Żyrardowa/interesariuszy rewitalizacji pełni 

Wydział Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa (Plac Jana Pawła II 2, pokój nr 3, 

e-mail: rewitalizacja@zyrardow.pl).  
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Wydział Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa 

 

Koordynację wdrażania i monitoringu Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 

2020 zapewnia Wydział Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa pod nadzorem 

Prezydenta Miasta oraz bezpośrednim nadzorem II Zastępcy Prezydenta Miasta. Wydział 

stanowi stały punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców Żyrardowa/interesariuszy 

rewitalizacji, współpracuje z wydziałami merytorycznymi Urzędu w zakresie promocji 

programu, odpowiada za przygotowanie i publikację na stronie internetowej sprawozdań 

rocznych z realizacji programu, a także upowszechnia wszelkie informacje związane  

z procesem rewitalizacji w mieście Żyrardowie. Dodatkowo Wydział inicjuje i przygotowuje 

wszelkie spotkania i konsultacje społeczne z interesariuszami rewitalizacji. Jako punkt 

konsultacyjny zbiera wszelkie uwagi, sugestie, propozycje projektów związanych  

z rewitalizacją. Wspiera nawiązywanie partnerstw pomiędzy interesariuszami  

w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych poprzez koordynowanie działań informacyjno-

aktywizujących.  

 

Zespół ds. rewitalizacji 

Zespół ds. rewitalizacji będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami 

gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Będzie 

pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą. Ma zapewnić sprawną wymianę informacji pomiędzy 

partnerami procesu rewitalizacji. Jego zadaniem jest też budowanie konsensusu w kwestiach 

zwianych z rewitalizacją, koordynowanie działań prowadzących do tworzenia partnerstw 

realizujących działania rewitalizacyjne oraz przekazywanie wiedzy i informacji dot. 

rewitalizacji w środowisku, z którego się wywodzą członkowie zespołu (współdecydowanie). 

W skład zespołu będą wchodzili przedstawiciele zdiagnozowanych grup interesariuszy 

procesu rewitalizacji. Ilość osób powołanych do tego ciała musi zapewnić reprezentatywność 

wszystkich grup. Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie konieczne jest wyłonienie 

przynajmniej jednej osoby z każdej grupy interesariuszy, w szczególności przedstawicieli 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wskazane jest, by w obradach brali udział lokalni liderzy, 

już działający na terenie rewitalizacji oraz stopniowo wyłaniający się na tym obszarze. Należy 

włączyć w proces współdecydowania przedstawicieli instytucji lokalnych działających  

na terenie rewitalizacji, w szczególności zajmujących się pomocą społeczną, kulturą  

i edukacją, takich jak ośrodek pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, kluby osiedlowe, 

domy kultury, biblioteki. Ważnymi uczestnikami procesu doradczego będą przedsiębiorcy,  

a nawet grupy wyznaniowe realizujące zadania prospołeczne na tym obszarze. 

Pracownicy Urzędu Miasta będą mieli za zadanie stworzenie szczegółowego regulaminu prac 

Zespołu ds. rewitalizacji i późniejszą obsługę tego zespołu. Decyzje w trakcie spotkań 

zespołu będą podejmowane zwykłą większością głosów. 
 

Narzędzia włączania interesariuszy w realizację rewitalizacji 

Planujemy zastosowanie różnych narzędzi włączania interesariuszy we wdrażanie  

i monitorowanie PR MŻ, a także w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych min. poprzez: 

 media tradycyjne (informacje w lokalnej prasie w rubryce „Wieści z ratusza”, audycje  

w regionalnych stacjach radiowych, cykliczne programy w Telewizji Żyrardowskiej)  

i elektroniczne (strona internetowa UM zakładka Rewitalizacja oraz na głównej stronie  

w Aktualnościach oraz profil Miasta na facebooku);  

 wydawnictwa własne (ulotki, broszury etc.); 

 publikowanie sprawozdań rocznych z realizacji PR MŻ. 
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Przed rozpoczęciem realizacji każdego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego zakłada  

się partycypację interesariuszy w celu zasięgnięcia ich opinii i zachęcenia do współudziału  

w podejmowanych działaniach, a także w celu poinformowania o celach rewitalizacji, jej 

planowanym przebiegu i efektach.  

Planuje się następujące narzędzia partycypacji/konsultacji, skierowane do grupy 

interesariuszy, a związane z przedsięwzięciami w ich bezpośrednim otoczeniu: 

a) otwarte spotkania z mieszkańcami w celu wyrażenia opinii i składania propozycji 

(spotkania mogą przybrać formę debaty). Adresowane do szerokiego grona zainteresowanych 

i służyć mają m.in. wymianie poglądów między mieszkańcami oraz uzyskaniu przez 

mieszkańców „poczucia bycia wysłuchanym”. Zorganizowane zostaną w „neutralnej” 

przestrzeni poza urzędem. 

b) spacery badawcze, jako interaktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców  

o ich opinie (pytanie przygotowane przez eksperta będą zadawali pracownicy Urzędu Miasta 

lub osoby przez nich oddelegowane). Ta forma komunikacji pozwoli zaangażować 

mieszkańców/interesariuszy, umożliwi interakcje z nimi w przyjaznej atmosferze. Służyć 

mają poznaniu opinii mieszkańców nt. m.in. przestrzeni, bezpieczeństwa, problemów  

w ich otoczeniu, planowanych działań. 

c) mobilne punkty konsultacyjne oraz stały punkt konsultacyjny; 

Miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli zdobyć szczegółowe informacje dot. rewitalizacji, 

złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować interesujące ich kwestie, czy wypełnić ankietę. 

Mieszkańcy kontaktując się z punktem konsultacyjnym mogą wyrazić swoje zdanie bez 

konieczności przychodzenia na bardziej „oficjalne” spotkania. Mobilne punkty będą 

zlokalizowany w miejscu ogólnodostępnym (m.in. kwartały mieszkalne – podwórka). Funkcję 

stałego punktu konsultacyjnego sprawuje Wydział Rewitalizacji i Rozwoju. 

d) elektroniczne formularze konsultacyjne. 

Elektroniczne formularze konsultacyjne narzędzie stworzone będzie głównie z myślą  

o osobach, które pracują poza Żyrardowem i przeważnie ze względów czasowych nie będą 

mogły skorzystać z powyższych narzędzi, a także przeznaczone dla osób młodych, które 

chętnie korzystają z narzędzie informatycznych. 

 

Pozostałe działania aktywizacyjne nastawione są na motywowanie mieszkańców do czynnego 

udziału w procesie rewitalizacji, w tym do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach 

społecznych oraz pozostałych działaniach, a także w celu zbudowania szerokiej świadomości 

społecznej co do roli mieszkańców w tym procesie. Proponowane działania: 

 weekendowe spacery z przewodnikiem, 

 gry miejskie, 

 mikro-festyny: sąsiedzkie organizowane na podwórkach (ewentualne w parkach),  

w szczególności oparte o historyczne pierwowzory m.in. „majówki”, „bumlerki”. 

Sprawność i efektywność włączania interesariuszy w realizację działań zależy  

od zaangażowania mieszkańców, a także od aktywnego udziału, umiejętności, sposobu 

pozyskiwania, analizowania i oceny informacji zdobytych przez władze miasta oraz od 

doboru form i środków ich przekazywania. 

Obecne oświadczenie gminy w działaniach partycypacyjnych oraz pozyskane w przyszłości, 

pozwoli na ewaluację narzędzi włączania interesariuszy w działania rewitalizacyjne i wskaże 
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dalsze kierunki poszukiwania różnorodnych form partycypacji sprawdzających się na terenie 

zdegradowanym w Żyrardowie. Pozwoli to na wypracowanie skutecznych metod wspierania 

inicjatyw interesariuszy, zwiększenia ich aktywności w procesie rewitalizacji i inicjowania 

partnerstw. 

Za realizację działań z zakresu partycypacji społecznej odpowiedzialny będzie Wydział 

Rewitalizacji i Rozwoju przy współpracy z Zespołem ds. rewitalizacji.  
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XII. System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynowanie procesu rewitalizacji jest Prezydent Miasta 

Żyrardowa. Przygotowanie, prowadzenie, wdrażanie, monitorowanie oraz ocena Programu 

Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 oparte są na współpracy ze wszystkimi 

grupami interesariuszy
26

.  

 

Proces przygotowania PR MŻ (aktualizację dokumentu) rozpoczęto od diagnozy problemów 

opartej na obiektywnych danych (wskaźnikach). Diagnoza opracowana została przez 

pracowników Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych przy ścisłej współpracy  

z: mieszkańcami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wspólnotami i spółdzielniami 

mieszkaniowymi; zarządcami nieruchomości; organizacjami pozarządowymi; radnymi Miasta 

Żyrardowa, wydziałami Urzędu Miasta Żyrardowa; jednostkami organizacyjnymi Urzędu  

i spółkami miejskimi (Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej; Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej; Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego); Miejskim 

Konserwatorem Zabytków; Policją i Strażą Miejską; przedsiębiorcami; instytucjami kultury 

(domy kultury, biblioteka, muzea) oraz placówkami oświatowymi (przedszkola i zespoły 

szkół). 

Wspólnie wypracowana diagnoza wraz z informacją nt. koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych oraz z propozycją obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została 

poddana konsultacjom społecznym w dniu 01.02.2016 r. (informacja nt. spotkania opisana 

szerzej w rozdziale XII Partycypacja społeczna). 

Po zidentyfikowaniu kluczowych partnerów (interesariuszy programu) Prezydent Miasta 

Żyrardowa via Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych jako koordynator procesu 

rewitalizacji przygotował dokument Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 

w formule partycypacji społecznej umożliwiając realny wpływ i współdecydowanie  

nt. planowanych działań, dotyczących interesariuszy bezpośrednio bądź pośrednio.  

 

Wypracowany w trakcie przygotowywania Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa  

do roku 2020 model współpracy interesariuszy rewitalizacji, jako sprawdzone narzędzie 

współdecydowania, wykorzystany został do zaplanowania kolejnych etapów zarządzania 

procesem rewitalizacji (wdrażanie, finansowanie, monitoring i ponowne programowanie). 

Schematyczne przedstawienie powyższego modelu prezentuje rysunek.  

 

                                                 
26

 W tym między innymi: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz instytucje, organizacje i podmioty tu 

zlokalizowane lub działające na rzecz tego terenu (w tym: placówki oświatowe, parafie), przedsiębiorcy 

prowadzący działalność gospodarczą; organizacje pozarządowe; samorząd miasta Żyrardowa; zarządcy 

nieruchomości; instytucje kultury itp. 



155 

 

 
Rysunek 3. Model współpracy interesariuszy rewitalizacji (opracowanie własne)
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System realizacji  

Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 

 

Prezydent Miasta Żyrardowa koordynuje proces rewitalizacji, jednocześnie 

współdziałając z różnymi instytucjami i podmiotami na etapie opracowywania, wdrażania  

i monitorowania Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020.  

 

 

WYDZIAŁ REWITALIZACJI I ROZWOJU 

 

Doświadczenia Żyrardowa w systemie realizacji poprzednich programów rewitalizacji 

wykazały potrzebę zmiany sposobu dotychczasowego zarządzania. W związku z tym 

w strukturze Urzędu Miasta został powołany Wydział Rewitalizacji i Rozwoju27
. 

Stanowi on samodzielną jednostkę, podlegającą II Zastępcy Prezydenta. Wydział w imieniu 

Prezydenta Miasta Żyrardowa integruje i koordynuje działania rewitalizacyjne, w tym 

realizację PR MŻ (m.in. ocena postępu realizacji i wdrażania poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych). 
  

Kluczowe zadania Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju w procesie wdrażania niniejszego 

programu: 

1. Koordynacja przedsięwzięć realizowanych  przez komórki organizacyjne Urzędu  

oraz jednostki organizacyjne Miasta i inne podmioty na obszarze objętym PR MŻ. 

2. Monitorowanie efektów działań realizowanych na obszarze objętym PR MŻ, w tym 

przygotowywanie raportów z bieżącego postępu prac w ramach programu. 

3. Podejmowanie działań w zakresie informacji i promocji PR MŻ. 

4. Przygotowywanie i obsługa  spotkań, konferencji i konsultacji społecznych  

z interesariuszami rewitalizacji. 

5. Współpraca z interesariuszami procesu rewitalizacji, w tym Zespołem ds. rewitalizacji. 

6. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych ze społeczno-gospodarczym aspektem 

rewitalizacji. 

7. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć wspólnych w zakresie rewitalizacji. 

8. Przygotowuje zbiorcze sprawozdanie z realizacji PR MŻ wraz z ewentualnym wnioskiem  

o konieczności aktualizacji dokumentu. 

9. Wnioskuje do Prezydenta Miasta Żyrardowa o włączenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

do programu. 

10. Opracowanie/Aktualizacja programu rewitalizacji. 

 

Wydział Rewitalizacji i Rozwoju w przypadku zadań własnych Miasta Żyrardowa 

współpracuje na każdym etapie procesu rewitalizacji (przygotowania, wdrażania, 

monitorowania PR), między innymi z właściwymi merytorycznie wydziałami Urzędu Miasta 

Żyrardowa: 

 Wydziałem Edukacji w zakresie działań związanych z zadaniami Miasta jako organu 

prowadzącego gminne jednostki oświatowe; 

                                                 
27

 Zarządzenie Nr 181/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 1 września 2016 r. zmieniające Regulamin 

Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa 
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 Referatem Gospodarki Mieszkaniowej m.in. w zakresie programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy; 

 Referatem Działalności Gospodarczej m.in. w zakresie współpracy z przedsiębiorcami 

z terenu rewitalizacji, informacji nt. prowadzonej działalności gospodarczej; 

 Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie: realizowanych programów 

profilaktycznych, współdziałania z organizacjami pozarządowymi, wspierania rodziny 

i osób starszych; 

 Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska m.in. w zakresie działań 

ogólnokomunalnych i związanych z ochroną środowiska; 

 Wydziałem Promocji m.in. w zakresie inicjowania imprez kulturalnych, promocji 

obszaru rewitalizacji;    

 Rzecznikiem Prasowym m.in. w zakresie promocji programu, jego realizacji i efektów; 

propagowanie pojęcia i procesu rewitalizacji; 

 Wydziałem Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych m.in. w zakresie inwestycji miejskich, 

planów inwestycyjnych, spraw związanych z pozyskaniem dofinansowania z źródeł 

zewnętrznych; 

 Wydziałem Planowania Przestrzennego i Nieruchomości m.in. dot. planowania  

i zagospodarowania przestrzennego oraz w zakresie gospodarowania mieniem 

komunalnym; 

 Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków m.in. w zakresie ochrony obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych, 

znajdujących się na obszarze rewitalizacji; 

 Biurem Prawnym w zakresie porad i opinii prawnych oraz opiniowania projektów 

aktów prawnych; 

 Urzędem Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie m.in. w zakresie ewidencji 

ludności; 

 a także z jednostkami samorządu gminnego, w tym jednostkami organizacyjnymi  

i spółkami miejskimi: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

 Straż Miejska; 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej; 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej; 

 Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego; 

 Miejska Biblioteka Publiczna; 

 Centrum Kultury w Żyrardowie; 

 Jednostkami pomocniczymi samorządu – Samorządy Mieszkańców z obszaru 

rewitalizacji (Samorząd Mieszkańców nr 2, 4, 5, 7). 

W przypadku przedsięwzięć realizowanych przez partnerów społeczno-gospodarczych 

Wydział Rewitalizacji i Rozwoju współpracuje, koordynuje i tworzy warunki dla przedmiotu 

ich działań. 

 
Realizacja wszystkich przedsięwzięć w ramach PR MŻ odbywa się w sposób jawny  

i przejrzysty, zapewniając udział interesariuszom. 
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ZESPÓŁ DS. REWITALIZACJI 

 

Po uchwaleniu PR MŻ i wpisaniu go do Wykazu programów rewitalizacji województwa 

mazowieckiego zostanie powołany Zespół ds. rewitalizacji Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Żyrardowa, który będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy  

z organami gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie 

pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta włączając się tym samym  

w proces zarządzania PR MŻ. 

W skład Zespołu wchodzą wszyscy interesariusze rewitalizacji, przynajmniej po jednym 

reprezentancie z następujących podmiotów: 

1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji - Samorząd Mieszkańców; 

2. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości; 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

4. Organizacje pozarządowe; 

5. Rada Miasta Żyrardowa/Urząd Miasta Żyrardowa; 

6. Jednostki organizacyjne Urzędu i Spółki miejskie/Miejski Konserwator Zabytków; 

7. Policja/Straż Miejska; 

8. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji; 

9. Instytucje kultury; 

10. Placówki oświatowe; 

11. Inne podmioty.  

 

Przedstawiciele strony społecznej, jak i podmiotów prywatnych zostaną wybrani w drodze 

otwartej procedury. Skład i regulamin pracy Zespołu zostanie określony poprzez Zarządzenie 

Prezydenta Miasta Żyrardowa.  

Spotkania Zespołu zwoływane i prowadzone będą przez Przewodniczącego w celu 

omówienia postępu realizacji PR, zaopiniowania zgłoszonych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, występujących problemów, a także zaopiniowania sprawozdań z realizacji 

PR. Stanowiska zespołu będą podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym. Przewodniczący w miarę potrzeby będzie zapraszał na posiedzenia Zespołu osoby 

spoza jego składu. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział Rewitalizacji  

i Rozwoju. 

  

Wydział przekazywać będzie Prezydentowi Miasta oraz Zespołowi ds. rewitalizacji raporty 

kwartalne oraz roczne sprawozdanie z realizacji PR. Decyzje w sprawie aktualizacji 

dokumentu podejmuje Prezydent Miasta na podstawie wniosków i rekomendacji Zespołu  

ds. rewitalizacji.  

Aktualizacja Programu przyjmowana będzie poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę 

Miasta Żyrardowa.  
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Rysunek 4. Schemat systemu zarządzania Programem Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 

(opracowanie własne) 
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XIII. System monitoringu skuteczności działań i system 

wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 

programu 
Monitoring procesu rewitalizacji w Żyrardowie prowadzony jest w dwóch płaszczyznach: 

- monitoring realizacji programu poprzez badanie zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących  

w obszarach rewitalizacji i na terenie całego miasta tj. ich spadek lub wzrost w zakresie zjawisk 

kryzysowych, 

- monitoring realizacji projektów objętych Programem Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 

poprzez wskazywanie stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

 

Rysunek 5. Schemat dot. systemu monitoringu Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 

(opracowanie własne) 
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MONITORING PROGRAMU REWITALIZACJI  

 

Monitoring zjawisk społeczno-gospodarczych obejmuje systematyczne rejestrowanie i analizę 

zmian wartości wskaźników wykorzystanych w trakcie diagnozy i delimitacji obszarów 

rewitalizacji. Są to dane dot. demografii, pomocy społecznej, edukacji, jakości powietrza, 

przedsiębiorczości, przestępczości i stanu technicznego obiektów. Dane te gromadzi  

i analizuje Wydział rewitalizacji i rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa. 

Proces monitoringu i oceny wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 

2020 wsparty zostanie prowadzonymi niezależnie analizami i badaniami socjologicznymi, 

dotyczącymi postrzegania przez mieszkańców kierunków podejmowanych działań, 

zauważanych zmian i oczekiwań związanych z rewitalizacją poszczególnych obszarów 

miasta. W tym celu wykorzystywane będą narzędzia metodologiczne, w szczególności analiza 

danych zastanych, badania ilościowe i badania jakościowe.  

Przedsięwzięcia te służyć będą gromadzeniu zróżnicowanych informacji o rewitalizowanych 

obszarach i procesach w nich zachodzących, a także identyfikacji nowych zjawisk i procesów. 

Wnioski wynikające z realizacji tego typu projektów badawczych wykorzystywane będą do 

podejmowania decyzji dotyczących ewentualnych korekt lub wprowadzania zmian w treści 

Programu. Także formułowania propozycji zmian w zakresie kierunków i sposobów realizacji 

Programu.  

Raporty kwartalne będą obrazowały postęp realizacji programu wraz z opisem problemów  

i trudności występujących w danych 3 miesiącach. Raporty mają charakter bieżącego 

zarządzania i reagowania na czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Będą one 

prezentowane Zespołowi ds. rewitalizacji w celu wydania opinii, w której mogą zostać 

zaprezentowane wnioski i rekomendacje.  

Wydział rewitalizacji i rozwoju na podstawie raportów kwartalnych i w uzupełnieniu  

o informacje na temat realizacji wskaźników realizacji programu opracowuje raz w roku 

sprawozdanie roczne, o którym mowa poniżej.  

 

Cel strategiczny 
Wskaźnik realizacji 

programu  

Stan istniejący 

2016 r. 

Stan 

planowany  

w roku 2020 

 

 

 

 

 

 

Cel strategiczny 1 Poprawa 

jakości życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji poprzez 

niwelowanie negatywnych 

zjawisk społecznych 

 

Sfera społeczna 
 

Liczba osób 

korzystających  

z pomocy społecznej 

na 1 tys. ludności  

w Żyrardowie 

[%] 

87,66 

 

85 

 

Liczba dłużników 

niepłacących czynsz  

w budynkach 

mieszkalnych 

[osoby] 

1 445 1000 

Łączna kwota 

zadłużenia osób 

niepłacących czynsz  

w budynkach 

mieszkalnych 

[mln zł.] 

 

10,1 8 
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Ilość wniosków do 

Sądu o należności  

z tytułu niepłacenia 

czynszu w budynkach 

mieszkalnych 

[szt.] 

2094 1500 

Ilość wniosków do 

Sądu o eksmisję  

z tytułu niepłacenia 

czynszu w budynkach 

mieszkalnych 

[szt.] 

221 100 

Wyniki z egzaminów 

szkół podstawowych 

(wynik ze sprawdzianu 

klas szósty) 

[skala staninowa] 

bardzo niski i 

niski 
Średni 

Wyniki z egzaminów 

gimnazjalnych 

[średnia liczba 

punktów] 

46,54 50 

Liczba brakujących 

miejsc w 

przedszkolach 

[szt.] 

700 150 

Frekwencja  

w wyborach 
[niższa od średniej 

frekwencji o %] 

31,6 35 

Poziom 

bezpieczeństwa 

publicznego 

[średnia] 

3,8 3,4 

 

Liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym 
[% udział osób w wieku 

poprodukcyjnym do 

ogółu mieszkańców] 

 

20,25 19 

Cel strategiczny 2 Wsparcie 

rozwoju przedsiębiorczości 

na terenie rewitalizacji 

 

Sfera gospodarcza 
 
 

Działalności 

gospodarcze 

aktywne/100 

mieszkańców 

[wskaźnik] 

5,97 6 

Działalności 

gospodarcze 

wykreślone/100 

mieszkańców 

[wskaźnik] 

 

3,16 3 
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Cel strategiczny 3 

Dostosowanie infrastruktury 

do potrzeb osób 

zamieszkujących obszar 

rewitalizacji przy 

zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego 

Sfera techniczna i 

środowiskowa 

Max średnie dobowe 

przekraczanie 

standardów powietrza 

- pył PM10 

[μg/m3] 

96,6  90 

Tabela 61. Zestaw wskaźników realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 

 

MONITORING PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

 

Monitoring realizacji projektów objętych Programem Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 

obejmuje systematyczne rejestrowanie i raportowanie postępów prowadzonych działań. Wskaźniki 

produktu dla poszczególnych projektów określone zostały w tabelach zamieszczonych w rozdziale VI.  

Wszystkie podmioty, których przedsięwzięcia/projekty zostały wpisane do PR MŻ, będą zobligowane 

do dostarczenia nie później niż do 30 marca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy KARTĘ 

OCENY REALIZACJI PROJEKTU do Wydziału rewitalizacji i rozwoju UMŻ. Monitorowanie 

realizacji projektów obejmuje przedsięwzięcia realizowane zarówno przez podmioty publiczne, 

prywatne, jak i sektor obywatelski.  

Nazwa projektu/przedsięwzięcia: 

 

Podmiot realizujący: 

 

Zakładany harmonogram 

realizacji 

Rzeczywisty harmonogram 

realizacji 

Uwagi 

   

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

   

Wskaźniki rezultatu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

   

Źródło danych: 

 

Trudności związane z realizacją projektu/przedsięwzięcia: 

 

Sporządził: Data  Podpis  

   

Zatwierdził: Data  Podpis  

   

Tabela 62. Wzór karty informacyjnej z realizacji projektu. 
Źródło: opracowanie własne 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE W RAMACH SYSTEMU MONITORINGU 

  

Po przygotowaniu raportu z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 

2020 oraz informacji zawartych w kartach oceny realizacji projektów Wydział rewitalizacji  

i rozwoju UMŻ przygotuje sprawozdanie roczne nie później niż do 30 czerwca każdego roku,  

za poprzedni rok kalendarzowy.  

Sprawozdanie roczne będzie przedstawiane na spotkaniu Zespołu ds. rewitalizacji, który  

po zapoznaniu się z wynikami monitoringu będzie miało możliwość zaproponowania rekomendacji  

i zaleceń związanych z aktualizacją PR MŻ, w tym również aktualizowania listy 

projektów/przedsięwzięć umieszczonych w Programie.  Za przygotowanie dokumentów związanych  

z aktualizacją PR MŻ będzie odpowiedzialny Wydział rewitalizacji i rozwoju UMŻ. Procedura 

dotycząca przygotowania i uzgadniania (konsultowania) tego dokumentu jest taka sama jak  

w przypadku tworzenia obecnego Programu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia 

dotyczące partycypacji społecznej i jak najszersze upublicznienie prac związanych z aktualizacją  

PR MŻ. 

Sprawozdania roczne po zatwierdzeniu przez Zespół ds. rewitalizacji publikowane będą  

na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa. 

Analiza, ocena i aktualizacja PR MŻ odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy  

z zainteresowanymi interesariuszami rewitalizacji. 

 

Oprócz corocznego monitoringu PR MŻ, ze względu na okres obowiązywania programu  

do roku 2020, założono przeprowadzenie ewaluacji końcowej. Po upływie okresu 

obowiązywania Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 zakłada  

się przeprowadzenie ewaluacji końcowej, której zadaniem będzie pełna ocena wdrażania 

niniejszego programu rewitalizacji zgodnie ze wskaźnikami przestawionymi w tabeli 61. 

Raport końcowy z realizacji PR MŻ wraz z analizą jego skuteczności przygotowany zostanie 

do 30 czerwca 2021 r. Raport publikowany zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Żyrardowa.  
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