
1 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

Stowarzyszenia EZG  

za okres kadencji władz 2015-2017 

 

Stowarzyszenie EZG w latach 2015-2017 realizowało zadania statutowe poprzez podjęcie 

licznych działań kulturalnych, społecznych oraz pozyskanie środków zewnętrznych na inicjatywy 

projektów lokalnych i międzynarodowych. Wśród licznych akcji znalazły się przede wszystkim te, 

które odpowiadały na potrzeby mieszkańców Zgierza, a także takie, które pozwoliły na rozwój 

organizacji oraz jej członków.  

 

1. Paka dla Uczniaka 

Stowarzyszenie kontynuuje organizację akcji charytatywnej „Paka dla Uczniaka”, 

zapoczątkowanej w 2011 r. Jej celem jest zbiórka artykułów szkolnych dla potrzebujących 

uczniów i uczennic zgierskich szkół. W trzech ostatnich edycjach zbiórka koncentrowała się na 

finale w ogrodzie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, w 2017 r. po raz pierwszy w Parku 

Miejskim w Zgierzu. W sportowo-rekreacyjnym finale, którego głównym punktem są mecze 

siatkówki, udział brały drużyny: Artystów, Polityków, Zgierskiej Kuźni Piwnej, Młodzieżowej Rady 

Miasta Zgierza oraz Nauczycieli. W 2015 zebrano 36 wyprawek oraz pakiet artykułów szkolnych 

(dla zgierskich szkół, Rodzinnego Domu Dziecka oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego), w 2016 było to 50 wyprawek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Rodzinnego Domu Dziecka w Zgierzu oraz Fundacji Jeden+ (dla samodzielnych rodziców), w 

2017 zebraliśmy natomiast 30 wyprawek, które zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

2. Serwis internetowy EZG.INFO.PL 

Stowarzyszenie od początku swojego istnienia prowadzi portal internetowy EZG.INFO.PL. 

Redaktorem naczelny od 2015 r. jest Adrian Skoczylas. W serwisie zamieszczane są informacje 

ze Zgierza i powiatu zgierskiego, poświęcone lokalnemu samorządowi, kulturze, sportowi, 

sprawom społecznym, młodzieży, działalności organizacji pozarządowych, itd. Portal obejmuje 

patronat medialny nad licznymi wydarzeniami mającymi miejsce w Zgierzu, w tym kluczowych 

imprez miejskich, kulturalnych, sportowych. Od marca 2014 r. serwis jest wzbogacony o 

komponent radiowy. Na koszt prowadzenia serwisu składa się domena i serwer. 

3. Radio  EZG 

Radio zostało uruchomione 10 marca 2014 r. dzięki projektowi „Poznaj siłę swojego głosu” 

dofinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pasmo premierowe to ok. 

10-12 h tygodniowo - w skład audycji wchodzi tematyka informacyjna, obywatelska, kulturalna, 
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muzyczna, rozrywkowa itp. Od stycznia 2016 r. radio nadaje pozaprojektowo. Radio obejmuje 

patronat medialny nad licznymi wydarzeniami mającymi miejsce w Zgierzu, w tym kluczowych 

imprez miejskich, kulturalnych, sportowych. Redaktorem naczelnym w okresie marzec 2014- 

marzec 2017 r. był Łukasz Cezary Adamski, obecnie jest nim Daniel Tekliński. Redakcja, 

połączona z redakcją serwisu ezg.info.pl, liczy ok. 15 osób. 

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 

budżetu obywatelskiego. Reprezentant Stowarzyszenia, Adrian Skoczylas uczestniczył w 

szkoleniach w Warszawie oraz współpracował z władzami Miasta Zgierza w celu wprowadzenia 

w mieście budżetu obywatelskiego. Za partycypacyjne przygotowanie I edycji Zgierskiego 

Budżetu Obywatelskiego oraz jego ewaluację, Stowarzyszenie EZG wraz z władzami 

samorządowymi otrzymało w maju 2016 r. nagrodę „Super Samorząd”. W kolejnej edycji 

Stowarzyszenie podjęło temat funkcjonowania i wzmocnienia rad osiedli. Udało się doprowadzić 

m.in. do publikowania protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta Zgierza oraz jednostek 

pomocniczych. Za rozpoczęcie porozumienia zgierskich rad osiedli, Stowarzyszenie otrzymało 

wyróżnienie w czerwcu 2017 r. podczas gali „Super Samorząd”. 

5. Zgierskie Dyktando 

III edycja Zgierskiego Otwartego Dyktanda została zorganizowana podczas finału Paki dla 

Uczniaka w 2016 r. Celem konkursu jest popularyzacja nauki zasad ortografii - teksty w obu 

przypadkach nawiązywały do tematyki zgierskiej. Udział w dyktandzie wzięło 10 osób. 

Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia był Jakub Szymański. 

6. Międzynarodowe szkolenia i wymiany młodzieżowe 

Członkowie Stowarzyszenia, w szczególności Justyna Zielińska oraz Jakub Szymański w ciągu 

całej kadencji reprezentowali organizację na międzynarodowych seminariach dla osób 

pracujących z młodzieżą. Podczas nich zdobywali wiedzę z zakresu realizacji projektów 

międzynarodowych oraz pozyskiwali partnerów dla organizacji. Adrian Skoczylas reprezentował 

Stowarzyszenie podczas szkoleń w Mollinie (Hiszpania, maj 2016 r.) pt. „Zoom in – Facilitating 

Group Learning Processes” oraz Tampere (Finlandia, maj 2017 r.) – pt. „Impact of youth work”. 

7. Projekty dofinansowane ze środków samorządowych i ogólnopolskich: 

a. Wzmocnij siłę swojego głosu – obywatelskie media EZG 

Projekt został zrealizowany przez w partnerstwie z Urzędem Miasta Zgierza. Działania 

dofinansowano z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. Projekt dotyczył kontynuacji tworzenia radia obywatelskiego w 

Zgierzu oraz realizacji audycji o charakterze społeczno-obywatelskim i kulturalnym od czerwca 

do grudnia 2015 r. Celem był wzrost aktywności obywatelskiej zgierzan i zgierzanek, 

zwiększenie ich wiedzy o samorządzie oraz promocja zainteresowań i sukcesów mieszkańców i 
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mieszkanek Zgierza w różnym wieku. Wśród działań znalazły się m. in. radiowe podsumowania 

pracy samorządu i instytucji kultury, wyjazdowy warsztat integracyjny dla członków redakcji do 

Ślesina oraz moduł „żywych lekcji wos”, podczas których młodzież 8 zgierskich szkół 

przygotowywała rekomendacje dla władz miasta w obszarze polityki społecznej, kultury i 

edukacji, sportu oraz przestrzeni publicznej.  Koordynatorem działań był Adrian Skoczylas, 

redaktorem naczelnym redakcji - Łukasz Cezary Adamski, za obsługę administracyjno-księgową 

odpowiadała Barbara Powroźnik. W okresie realizacji projektu stowarzyszenie zakupiło sprzęty i 

meble w lokalu przy ul. Długiej 15 na potrzeby biura i studia radiowego. Całkowity koszt 

projektu to 72 tys. zł. 

b. Autobus do kultury 

Projekt zrealizowany przez grupę nieformalną, dla której organizacją wspierającą było nasze 

Stowarzyszenie, w okresie czerwiec-listopad 2015 r. Źródłem dofinansowania był program 

„Grant na lepszy start” (5 tys. zł), w grupie nieformalnej znaleźli się: Joanna Gajdziak, 

Katarzyna Żądło i Łukasz Walczak. Projekt dotyczył komunikacji miejskiej w Zgierzu, a w jego 

trakcie odbyły się: piknik „Kreatywny autobus” w Parku Miejskim, konkurs plastyczny na logo 

przyjaznej komunikacji oraz badanie ankietowe nt. zgierskiej komunikacji miejskiej. Jej wyniki 

zostały przedstawione władzom miasta Zgierza. 

c. Dawno temu w Zgierzu 

Celem projektu było stworzenie bajek o historii i kulturze Zgierza. Przeprowadzono konkurs dla 

szkół podstawowych, z którego wyłoniono 8 najlepszych tekstów. Zostały one opracowane i 

wydane w formie książeczki oraz nagranie w studiu Radia EZG jako słuchowiska. Projekt miał 

miejsce w okresie maj-grudzień 2015 r. i został dofinansowany z budżetu miasta Zgierza, jego 

wartość to 4 tys. zł. 

d. Zgierscy Fabrykanci – historia do wygrania 

Projekt dofinansowany z programu "Patriotyzm Jutra" Muzeum Historii Polski ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został zrealizowany w partnerstwie z Muzeum 

Miasta Zgierza i Urzędem Miasta Zgierza w okresie maj-grudzień 2016 r.  Poruszał tematykę 

przemysłowej historii Zgierza z XIX i pocz. XX wieku, kiedy miasto było ważnym ośrodkiem 

włókienniczym i chemicznym w kraju. Celem była popularyzacja wiedzy o fabrykanckich dziejach 

Zgierza i postaciach z czasów jego największego gospodarczego rozwoju. Podczas projektu 

przeprowadzono konkurs plastyczny i filmowy dla dzieci oraz młodzieży, stwarzając dzięki temu 

kalendarz na 2017 rok oraz płytę z filmami o historii XIX-wiecznego Zgierza. Głównym 

produktem projektu była gra planszowa “Zgierscy Fabrykanci”, która została wydana w 

nakładzie 400 egzemplarzy. 

e. Zgierska roz(g)rywka 

Projekt zakładał realizację gier miejskich przy okazji świąt miejskich i państwowych. W okresie 

marzec-listopad 2016 r. odbyły się 2 gry miejskie: przy okazji rocznicy umowy zgierskiej (z 
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udziałem uczniów zgierskich szkół) oraz podczas Święta Niepodległości (zespoły rodzinne). 

Działanie dofinansowano z budżetu Miasta Zgierza, wartość projektu 3 tys. zł. 

f. Ilustrowany Przewodnik Turystyczny po mieście i gminie Zgierz 

Projekt realizowany od kwietnia do grudnia 2017 r. Celem jest opracowanie i wydanie 

przewodnika z tematycznymi trasami po Zgierzu oraz sąsiedniej gminie. W przygotowaniu jest 

ok. 10 tras, w tym fabrykancka, wielokulturowa, filmowa, sportowa, artystyczna, dla dzieci oraz 

dwie rowerowe po gminie Zgierz. Działanie otrzymało dofinansowanie ze środków Gminy Miasto 

Zgierz oraz Powiatu Zgierskiego – łącznie 10 tys. zł. Wydanie przewodnika planowane jest na 

grudzień 2017 r. 

g. 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 nawiązuje do 

wielokulturowej historii Zgierza, chcąc upamiętnić dzieje lokalnych społeczności wyznaniowych 

(katolickiej, ewangelickiej, żydowskiej i mariawickiej). Działania mają na celu popularyzację 

dziejów Zgierza od XIX wieku do współczesności wykorzystując motyw społeczności 

wyznaniowych i narodowościowych, istniejących kiedyś i obecnie. Częścią projektu jest 

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

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

planowane jest przeprowadzenie 5 spacerów śladami społeczności wyznaniowych, opracowanie 

filmu, konkurs plastyczny i fotograficzny dla młodzieży oraz wydanie gry planszowej. 

Zakończenie projektu odbędzie się w grudniu 2017 r. podczas wystawy w Muzeum Miasta 

Zgierza. Łączny koszt projektu to 25 tys. zł. 

8. Członkostwo w Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza 

Od 2011 r. Stowarzyszenie jest członkiem ROP MZ. Reprezentantami naszej organizacji w 

okresie od 2015 r. są: Adrian Skoczylas (od stycznia 2017 r. wiceprzewodniczący ROP) oraz 

Bartosz Frontczak.  

9. Próby pozyskiwania funduszy zewnętrznych na kolejne projekty 

Stowarzyszenie na bieżąco składa wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, m. in. z 

programu Erasmus+, Patriotyzm Jutra, funduszy ministerialnych. Celem jest rozwinięcie 

działalności Stowarzyszenia oraz pozyskanie środków na jego dalsze utrzymanie. 

 

 


