
      

 

 

  

 

 

 

 
CAFE & BISTRO 

UTKANE Z MARZEŃ  
,,U TKACZY” 

To szczególne miejsce na mapie  
Zgierza.    

Co takiego wyróżnia nas od innych 
miejsc na mapie Zgierza? 

To pierwszy tego tylu lokal w Zgierzu,  
w całej Polsce jest ich kilka. 

Zespół  stanowią osoby  
z niepełnosprawnością  

– DOMINIKA, KASIA I BOGDAN,  
dla których praca to najlepszy sposób  

na integrację społeczną 
 i niezależność.  Wsparcie zapewnia im 

pani Renata i Jola- asystentki osób  
z niepełnosprawnością, nadzorują ich 

pracę, jednocześnie dbają aby wszystko 
sprawie i bezpiecznie funkcjonowało. 

To nie tylko kawiarnia, to coś więcej… 
Stanowi element systemu wsparcia, 

którego ideą jest Niezależne 
Życie   tworzonego od dzieciństwa  

do późnej dorosłości  przez PSONI Koło  
w Zgierzu. Dzięki Projektowi 

współfinansowanemu przez Miasto 
Zgierz  powstało miejsce integracji 

społecznej i aktywizacji zawodowej.  
 

To przestrzeń , w której w naturalny 
sposób integrujemy się z mieszkańcami  
i turystami i co najważniejsze spełniamy 

swoje marzenia o samodzielności i 
niezależności finansowej, normalności. 

 

   
  

 

 

 

   

   

 

 

  

MIASTO TKACZY PARK KULTUROWY  
   UL.REMBOWSKIEGO 1. 95-100 ZGIERZ                 

TEL.667 118 168 

www.psoni.miasto.zgierz  
Projekt realizowany przez PSONI Koło w Zgierzu,  

współfinansowany ze środków Gminy Miasta Zgierz w ramach zadania 

 Miasto Tkaczy jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem kulturalnym   

 

   
  

https://www.miasto.zgierz.pl/
https://www.miasto.zgierz.pl/


      

  

 

  

 

 

 

  

 
U NAS  

miło, przyjemnie, poczuj atmosferę 

Starego Miasta, poznaj historię 

Zgierza, odwiedź miejsce z duszą... 

Menu Caffé jest krótkie, 

nie wyszukane., znajdziesz tu zawsze 

coś słodkiego i nie tylko… 

 

Tworząc , zależało nam by było to 
miejsce przyjazne dla mieszkańców 

Zgierza i przyjezdnych gości, 
 a szczególnie dla osób 

niepełnosprawnych. 
 

Pragniemy, aby to miejsce 
oddziaływało na wszystkie 

zmysły,  staramy się oczarować nie 
tylko smakiem i sposobem podania 
serwowanych słodkości, ale również 

eleganckim wystrojem wnętrza, , 
miłym towarzystwem oraz rodzinną 

atmosferą. 
 

 

   
 

COŚ SŁODKIEGO 

 

   
 KAWA 

Kawa/ herbata + ciasto 
  7,00 zł. 
12,00 zł. 

HERBATA 
Dzbanek (różne smaki) 
Herbata (ekspres) 

8,00 zł.  
 4,00 zł. 

 
CIASTO 
Porcja (sernik, szarlotka,  
niespodzianka)   6,00 zł. 

BABECZKA PSONI 
Zestaw 4 szt. Na wynos 

4,00 zł. 
12,00 zł. 

MUFFINKA 
Zestaw 4 szt. Na wynos 

5,00 zł. 
15,00 zł.  

 
CIASTECZKA KRUCHE – 
JEŻE  
5 szt.  Na wynos 6,00 zł. 
 
DESER DNIA  
Lody 
Koktajl owocowy 
 

CIASTO NA WYNOS 

10,00 zł. 
10,00 zł. 
8,00    zł.  
 
                                   

Sernik /szarlotka/ 30,00 zł. 

Sok z owoców     6,00 zł. 
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Caffé & Bistro 

 ,,U Tkaczy”  

to nie tylko kawiarnia, 

 to coś więcej… 

Dzięki twoim odwiedzinom pomagasz spełniać 

nasze marzenia o samodzielności i niezależności  

Dziękujemy 

[Zacytuj źródło tutaj.] 


