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Park Kulturowy 
Miasto Tkaczy 

Park Kulturowy Miasto Tkaczy 
powstał w 2003 r., by chronić 
unikatowy w skali Europy układ 
urbanistyczny Zgierza z lat 20. XIX 
wieku. Na terenie Parku zachowało 
się około 30 domów tkaczy. 
Wybudowano je dla sukienników 
przybyłych do Zgierza z zamiarem 
utworzenia tutaj wzorcowego, 
przemysłowego miasta Królestwa 
Warszawskiego. Park Kulturowy 
udostępnia gościom zabytkowe 
obiekty, w których działają różne 
instytucje i stowarzyszenia oferu
jące mieszkańcom i turystom 
niezwykle atrakcyjne miejsce 
rekreacji, przypominające spu
ściznę kulturową regionu. 

Centrum 
Konserwacji 

Drewna 
Centrum Konserwacji Drewna 
prowadzi Fundacja Ochrony Mebli 
Zabytkowych oraz Dziedzictwa 
Kultury w Polsce D.O.M. Centrum 
mieści się w XIX-wiecznym domu, 
odbudowanym w ramach pro
gramu rewitalizacji historycznej 
architektury Zgierza. Centrum 
zajmuje się konserwacją drewnia
nych obiektów zabytkowych, pro
mocją drewna jako wszechstronne
go materiału dla twórczości czło
wieka, szkoleniami w zakresie 
konserwacji mebli. Propaguje ideę 
miasta Zgierz w stylu Biedermeier. 

Muzeum 
Miasta Zgierza 

Nadrzędną misją Muzeum jest 
gromadzenie i ochrona dóbr kultu
ry związanych z miastem Zgierz 
i regionem. Muzeum propaguje 
wiedzę o historii Zgierza poprzez 
dwie stałe wystawy Pierwsza z nich 
poświęcona jest dziejom Zgierza 
(czynna od czerwca 2018 r.), druga 
„Kruszówka" prezentuje wnętrza 
mieszczańskie z przełomu XIX i XX 
wieku, należące do zgierskiej 
rodziny fabrykantów. Trzecią stałą 
ekspozycją jest wystawa „Dziecięcy 
świat - zabawki z dawnych lat", 
którą można oglądać w Parku 
Kulturowym Miasto Tkaczy. 

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 
95-100 Zgierz 

tel. 42 714-32-89, 714-32-91 
www.miastotkaczy.pl 

miastotkaczy@umz.zgierz.pl 

ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21 
95-100 Zgierz 

tel. 42 716-37-92 
www.muzeumzgierz.pl 

muzeum@miasto.zgierz.pl 

ul. G. Narutowicza 6 
95-100 Zgierz 

tel. 517 790 263, 503 910 329 
www.fundacjakrawczykowie.org 

k@fundacj akrawczykowie.org 

MIASTO 
T KACZY 

www.muzeumzgierz.pl 

Cafe &l Bistro 
u ^Tkaczy " 

Cafe Bistro u „Tkaczy" prowadzi 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną - Koło Zgierz. Miejsce 
to ma sprzyjać integracji i wzaje
mnej współpracy środowiska osób 
z niepełnosprawnością intelektu
alną ze społecznością lokalną. 
To miejsce, do którego zapraszamy 
osoby w każdym wieku, które mają 
ochotę spotkać się ze znajomymi, 
zorganizować jakieś wydarzenia, 
poznać twórczość osób niepełno
sprawnych intelektualnie, a przez 
to i ich samych, lub uczestniczyć 
w warsztatach prowadzonych 
przez PSONI Koło w Zgierzu. 

Hostel 
FOLKier 

Świetlica 
środowiskowa 

„Przystań" 
Hostel prowadzony jest przez 
Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury Ludowej FOLKIER. 
Wewnątrz historycznego budynku 
zgierskich tkaczy znajdują się trzy 
pokoje noclegowe (10 miejsc 
noclegowych) urządzone w stylu 
kurpiowskim, podhalańskim 
i łowickim. Znajdziemy tu także 
przestronną kuchnię z jadalnią 
w stylu łowickim oraz kaszubską 
salę konferencyjną do wykorzysta
nia zarówno na warsztaty, konfe
rencje, szkolenia, jak i inne imprezy 
okolicznościowe. Ceny w hostelu 
zaczynają się od 35 zł za łóżko. 

Świetlica Środowiskowa „Przy
stań" działa pod egidą Fundacji 
Arka powstałej w 1993 roku. 
Placówka obejmuje opieką dzieci 
i młodzież w wieku 7-16 lat z terenu 
miasta Zgierza. Świetlica zajmuje 
się dziećmi z lokalnych rodzin. 
Przychodzą tutaj dzieci w różnym 
wieku, z różnymi charakterami 
i z różnych rodzin. W „Przystani" 
każdy znajdzie dla siebie miejsce 
i zajęcia, w których może się 
realizować. Świetlica zajmuje się 
wychowywaniem, sprzątaniem, 
gotowaniem oraz aktywną formą 
spędzania czasu wolnego. Możesz 
do nich dołączyć, nieważne ile masz 
lat i czym się zajmujesz. 

ul. G. Narutowicza 10 
95-100 Zgierz 

tel. 42 71710 96 
www.fundacja-arka.org.pl 

fundacja-arka.zgierz@wp.pl 

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 
95-100 Zgierz 

tel. 505 483 008 
www.psouu.miasto.zgierz.pl 

psouu@miasto.zgierz.pl 

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 oficyna 
95-100 Zgierz 

tel. 732 849 929 
www.hostelfolkier.pl 

biuro@hostelfolkier.pl 
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FRZ-YSTAŃ FOLKier 


