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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

Stowarzyszenia EZG 

w okresie kadencji władz 2017-2019 

 

Stowarzyszenie EZG w latach 2017-2019 realizowało zadania statutowe poprzez przeprowadzanie projektów 

dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, organizację zbiórek publicznych oraz licznych akcji edukacyjnych, 

kulturalnych i społecznych skierowanych do mieszkańców Zgierza, w szczególności młodzieży. Łączny budżet 

Stowarzyszenia w okresie kadencji wynosił odpowiednio: 60 tys. zł (2017) oraz niemal 120 tys. zł (2018) – w 

zdecydowanej większości pozyskiwane z projektów zewnętrznych. Planowany budżet Stowarzyszenia do 

końca roku to co najmniej 90 tys. zł stanowiące wartość pozyskanych projektów na ten rok. 

 

1. Radio EZG 

Jednym z głównych działań stowarzyszenia w okresie kadencji było prowadzenie internetowego Radia EZG, 

uruchomione w 2014 r. Od kwietnia 2017 r. redaktorem naczelnym Radia jest Daniel Tekliński. Redakcja 

licząca ponad 10 osób realizowała kilkanaście premierowych godzin każdego tygodnia aż do marca 2018 r. W 

kwietniu 2019 r. nastąpiła RadioAktywacja, czyli ponowne uruchomienie rozgłośni, tym razem w formie 

podcastowej na stronie ezg.info.pl. 

2. Paka dla Uczniaka 

Stowarzyszenie kontynuowało organizację akcji charytatywnej „Paka dla Uczniaka”, zapoczątkowanej w 2011 

r. Jej celem jest zbiórka artykułów szkolnych dla potrzebujących uczniów i uczennic zgierskich szkół. W 2017 

r. po raz pierwszy akcja odbyła się w Parku Miejskim w Zgierzu. W sportowo-rekreacyjnym finale, którego 

głównym punktem są mecze siatkówki, udział brały drużyny: Artystów, Polityków, Zgierskiej Kuźni Piwnej, 

MRMZ oraz Nauczycieli - zebraliśmy natomiast 30 wyprawek o łącznej wartości 3,5 tys. zł, które zostały 

przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2018 r. celem akcji była zbiórka na rzecz świetlic 

środowiskowych i szkolnych. Udało się zebrać dary o wartości 2,5 tys. zł. Edycja w 2019 r. skierowana była 

do świetlic środowiskowych, szkolnych i domu dziecka – wartość zebranych darów i pieniędzy to 5,7 tys. zł. 

3. Projekty dofinansowane ze środków samorządowych i ogólnopolskich: 

1) Ilustrowany Przewodnik Turystyczny po mieście i gminie Zgierz 

Projekt realizowany od kwietnia do grudnia 2017 r. W jego ramach pięcioro autorów opracowało i wydało 

przewodnik z tematycznymi trasami po Zgierzu oraz powiecie zgierskim. Przygotowano 12 tras, w tym 

fabrykancka, wielokulturowa, filmowa, sportowa, artystyczna, dla dzieci oraz dwie rowerowe po gminie 

Zgierz i jedna „kolejowa” po miastach powiatu zgierskiego. Działanie otrzymało dofinansowanie ze środków 

Gminy Miasto Zgierz oraz Powiatu Zgierskiego – łącznie 10 tys. zł.  
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2) Zachować pamięć, odkryć ślady 

Projekt trwający od kwietnia do grudnia 2017 r. otrzymał dofinansowanie z programu "Patriotyzm Jutra" 

Muzeum Historii Polski ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest realizowany w 

partnerstwie z Muzeum Miasta Zgierza. Projekt nawiązywał do wielokulturowej historii Zgierza, chcąc 

upamiętnić dzieje lokalnych społeczności wyznaniowych (katolickiej, ewangelickiej, żydowskiej i 

mariawickiej). Działania miały na celu popularyzację dziejów Zgierza od XIX wieku do współczesności 

wykorzystując motyw społeczności wyznaniowych i narodowościowych, istniejących kiedyś i obecnie. Częścią 

projektu była Młodzieżowa Akademia Historii, czyli cykl warsztatów i spotkań o tematyce historyczno-

turystycznej z nastawieniem na historię Zgierza wielokulturowego. Oprócz tego w projekcie przeprowadzono 

5 spacerów śladami społeczności wyznaniowych, opracowano film, powstała gra karciana “Wspólnota”. 

Zakończenie projektu odbyło się w grudniu 2017 r. podczas wystawy w Muzeum Miasta Zgierza. Łączny koszt 

projektu to 25 tys. zł. Projekt koordynował Adrian Skoczylas. 

3) Zgierska Fabryka Talentów 

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Zgierza. Zakładał realizację sześciu 

modułów 8-godzinnych warsztatów dla młodzieży o tematyce: graffiti, dziennikarstwo, fotografia, 

modelarstwo, DJ-ing oraz hip-hop. Udział w zajęciach wzięło kilkadziesiąt młodych osób ze Zgierza. Ponadto 

w czerwcu 2018 r. w Parku Miejskim odbył się I Międzyszkolny Konkurs „Zgierz Ma Talent”, w którym 

uczestniczyło 11 młodych artystów – wokalistów, instrumentalistów oraz tancerzy. 3 laureatów i 2 osób 

wyróżnionych otrzymało statuetki oraz nagrody (karty podarunkowe o wartości od 100 do 500 zł). Całkowita 

wartość projektu to 9 tys. zł. 

4) Seniorzy bez barier 

Projekt "Seniorzy bez barier" to cykl warsztatów dla seniorów prowadzonych przez młodzież dofinansowany z 

budżetu Miasta Zgierza. W programie zajęć znalazła się tematyka nowoczesnych technologii i współczesnej 

sztuki (łącznie 8 h). Wartość projektu to 1 tys. zł. 

5) Zgierskie Siłaczki 

Projekt trwał od maja do grudnia 2018 r. Został dofinansowany przez program "Patriotyzm Jutra" Muzeum 

Historii Polski ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem w projekcie było 

Muzeum Miasta Zgierza. Tematyka projektu łączyła się ze 100-letnimi rocznicami w 2018 r: utworzenia 

Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu, uzyskania praw wyborczych kobiet oraz odzyskania niepodległości 

przez Polskę. W projekcie zrealizowano: warsztaty Młodzieżowej Akademii Historii (w tym wyjazd 

integracyjny), spacer historyczny i wykłady poświęcone herstorii, filmy edukacyjne o „zgierskich siłaczkach”, 

a także gra memory. Wartość projektu to 30 tys. zł. Koordynatorem działania był Adrian Skoczylas. 
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6) Klub Aktywnej Młodzieży EZG 

Projekt realizowany od maja 2018 r. do września 2019 r. dotyczył zwiększenia poziomu aktywności społecznej 

oraz wiedzy obywatelskiej i historycznej poprzez stworzenie Klubu Aktywnej Młodzieży działającego w trzech 

modułach: Żywe Lekcje WOS, Młodzieżowa Akademia Historii oraz Kuźnia Wolontariatu. Partnerami w 

projekcie są Muzeum Miasta Zgierza oraz Urząd  Miasta Zgierza. Koordynatorem projektu jest Adrian 

Skoczylas, a za obsługę finansową odpowiada Barbara Powroźnik. 

Klub swoje zadania realizował w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019 r. Młodzież w wieku 13-20 lat wzięła 

udział w cyklu warsztatów oraz zrealizowała 12 inicjatyw młodzieżowych. Na początek uczestnicy projektu 

wyjechali na warsztaty integracyjne w Góry Świętokrzyskie (wrzesień 2018). Grupa Żywe Lekcje WOS pod 

kierunkiem Cezarego Adamskiego zorganizowała debatę przedwyborczą z kandydatami na Prezydenta Miasta 

Zgierza (październik 2018), przygotowała również rekomendacje dla władz miasta w 3 obszarach: 

komunikacja miejska, oferta rekreacyjno-sportowa oraz miejsca spotkań młodzieży. Młodzieżowa Akademia 

Historii, której opiekunem był Maciej Rubacha, zorganizowała koncert „Nasze piosenki o wolności” oraz 

Paradę Niepodległości (listopad 2018), w której udział wzięło ponad 2 tys. zgierzan! W drugiej części 

projektu opracowała biografie 3 zgierskich miejsc (kościół św. Katarzyny, kwartał ulic 3 Maja - Armii Krajowej 

– Długa - Szwarca; zespół rezydencjonalno-fabryczny Zacherta). Grupa Kuźnia Wolontariatu pod opieką Anny 

Marczewskiej w pierwszej części projektu przeprowadziła kampanię społeczną “Nie daj nabić się w butelkę” 

(happening, grupa społecznościowa, gra miejska). Ponadto podjęła sie działań wolontaryjnych wspólnie z 3 

organizacjami pozarządowymi – schroniskiem, osobami niewidomymi i seniorami. Projekt zakończyły 

wyjazdowe warsztaty ewaluacyjne w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 

Poza działaniami merytorycznymi dofinansowywanie przewidywało również remont przestrzeni 

stowarzyszenia (studia oraz sali klubowej), którą nadzorował Rafał Kowalewski i zakup sprzętu radiowego, 

mebli itp. Dodatkowo unowocześniona została strona internetowa stowarzyszenia, która odtąd w głównej 

mierze prezentuje działalność organizacji. Członkowie stowarzyszenia wzięli również udział w warsztatach 

poświęconych tworzeniu strategii rozwoju organizacji, poprowadzonych w styczniu 2019 r. przez spółdzielnię 

Dinksy. Całkowita wartość dofinansowania z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego 

Instytutu Wolności wyniosła 125 tys. zł. 

7) Medialni seniorzy 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Miasto Zgierz i jest realizowane od kwietnia do grudnia 

2019 r. polega na realizacji cyklu warsztatów dla seniorów z obszaru edukacji medialnej, użytkowania studia 

radiowego i sprzętu nagraniowego oraz podstaw technicznej obróbki muzycznej. Planowany wymiar zadania 

to 60 h cyklicznych zajęć dla 2 grup zajęciowych i łącznej liczbie 20 seniorów ze Zgierza. Dzięki działaniu 

zgierscy seniorzy zdobędą umiejętności związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii i mediów, co 

przyczyni się do zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu i informacyjnemu. Wartość projektu to 7,5 tys.zł. 



4 

 

8) Odkrywając Zgierz 

Projekt dotyczy organizacji warsztatów artystyczno-edukacyjnych oraz stworzenia programów radiowych 

nawiązujących do historii i kultury Miasta Zgierza. W ramach zadania realizowane są 3 cykle warsztatowe 

(modelarskie, medialne oraz historyczno-turystyczne) dla młodzieży i osób dorosłych ze Zgierza, promujące 

lokalną historię, kulturę i walory turystyczne. Powstaną ponadto programy radiowe poświęcone różnym 

elementom historii i kultury miasta (Zgierz fabrykancki, wielokulturowy, filmowy itd.). Równolegle odbywają 

się spacery turystyczne poświęcone odkrywaniu miasta (m. in. dla dzieci). Celem projektu jest promocja 

lokalnej historii i kultury oraz zwiększenie zainteresowania mieszkańców walorami turystycznymi swojego 

miasta, wzrost wiedzy odbiorców projektu o Zgierzu oraz upowszechnianie wydawnictw edukacyjnych i 

turystycznych wśród młodzieży i osób dorosłych. Działanie trwa od kwietnia do grudnia 2019 r. i zostało 

dofinansowane przez Miasto Zgierz i powiat zgierski o łącznej wartości 24 tys. zł. 

4. Akcja „Masz Głos” 

Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w ogólnopolską akcję „Masz Głos” realizowaną przez Fundację im. 

Stefana Batorego. Działania naszej organizacji skoncentrowały się wokół tematu aktywizacji młodzieży. 

Reprezentantki Stowarzyszenia w edycji 2018/2019 – Weronika Rossek oraz Natalia Stanikowska wzięły 

udział w wyjazdach (Falenty, Gniezno, Warszawa) oraz podjęły się przeprowadzenia warsztatów ze zgierską 

młodzieżą pt. „Mamy głos – młodzieżowa wizja przyszłości Zgierza” w nawiązaniu do przygotowywanych 

rekomendacji dla władz miasta w ramach Klubu Aktywnej Młodzieży. 

5. Członkostwo w Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza 

Stowarzyszenie jest członkiem ROP MZ. Reprezentantami naszej organizacji są obecnie: Adrian Skoczylas (od 

stycznia 2017 r. wiceprzewodniczący ROP) oraz Bartosz Frontczak.  

6. Nagroda w dziedzinie kultury 

W grudniu 2018 r. Stowarzyszenie otrzymało nagrodę Prezydenta Miasta Zgierza za realizację zadań w 

zakresie kultury o wartości 4 tys. zł. Nagroda jest przyznawana zgierskim organizacjom lub instytucjom za 

stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji o 

Mieście. Jako stowarzyszenie wydaliśmy gry Zgierscy Fabrykanci oraz Wspólnotę, zaprosiliśmy zgierzan i 

zgierzanki na spacery śladami wielokulturowego Zgierza, a od 2014 r. prowadzimy portal Odkrywając dawny 

Zgierz. Wyróżnienia zostały wręczone podczas sesji Rady Miasta Zgierza. 

7. Urodziny EZG 

W lutym 2019 r. zorganizowane zostały 9. urodziny Stowarzyszenia EZG. Tym samym nasza organizacja 

weszła w dziesiąty rok swojej działalności. Wśród gości znaleźli się: Prezydent Miasta Zgierza oraz inni 

przedstawiciele władz miasta, radni Rady Miasta Zgierza, dyrektorzy zgierskich ośrodków kultury, 

reprezentanci szkół oraz członkowie Stowarzyszenia. 


