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Jubileusz zielonkowskiego WISAPIS

Wiemy już, jakie inwestycje będą realizowane na terenie gminy Tłuszcz w 2022 roku. Podczas Sesji Rady Miejskiej w Tłusz-
czu 11 głosami „za” Rada Miejska przyjęła budżet Gminy Tłuszcz na 2022 rok.

Burmistrz Miasta Zielonka Kamil 
Michał Iwandowski oraz radna Renata 
Ochocińska z okazji jubileuszu działal-
ności gospodarczej osobiście pogratu-
lowali właścicielowi firmy WISAPIS.

Pan Andrzej zanim rozpoczął swoją 
zawodową przygodę pod szyldem WI-
SAPIS,   to próbował swoich sił w pro-
dukcji bombek, tworzyw sztucznych 
oraz w prowadzeniu zakładu krawiec-
kiego. Jednak to dopiero w zarządzaniu 

zakładami mięsnymi odnalazł swoją do-
celową ścieżkę przedsiębiorczą.

- Wytwarzając swoje wyroby, opiera-
my się na tradycyjnych recepturach. Su-
rowiec, z którego produkujemy wędliny 
i inne wyroby regionalne jest najwyższej 
jakości i pochodzi od sprawdzonych pol-
skich dostawców. Od początku istnienia 
firmy to główny element naszej polityki. 
Dobre, bo polskie. - tak opisuje politykę 
firmy jej właściciel, Andrzej Jurzyk.

Dzięki swojej działalności, Pan An-
drzej jest pracodawcą dla ponad 100 
osób.  Wyroby WISAPIS można kupić w 
sklepach firmowych zarówno w Zielon-
ce, jak i w wielu punktach w Warszawie.

Pan Andrzej lubi rywalizować nie tyl-
ko na polu zawodowym. Prywatnie to 
miłośnik sportu z niebywałymi osiągnię-
ciami. Pokonał rowerem między innymi 
dystans 4500 km z Rzeszowa do Fatimy 
w 29 dni. 

Dochody gminy wyniosą 94 619 
887,26 zł a wydatki 106 310 081, 82 zł, z 
czego 22 608 020,42 zł zostaną przezna-
czone na wydatki majątkowe, a blisko 
700 tys. zł na zadania w ramach fundu-
szu sołeckiego

Regionalna Izba Obrachunkowa bez 
zastrzeżeń przyjęła przedłożony przez 
Burmistrza Tłuszcza projekt budżetu. 
Podczas tego posiedzenia została podję-
ta także uchwała w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na 
lata 2022- 2033.

Wraz z nowym rokiem rozpocznie się 
realizacja zaplanowanych inwestycji, o 
postępach których będziemy Państwa na 
bieżąco informować.

Uchwalono budżet na 2022 rokTłuszcz
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Co? Gdzie? Kiedy?

Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin” 
dofinansowany jest ze środków 

Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy 
o realizację zadania publicznego na kwotę 60.000 zł. 
Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

zasięg działania punktu:  
gminy Marki, Ząbki i Zielonka 

Szanowni Państwo, 
Wychodząc naprzeciw sytuacji zagrożenia epidemicznego, chcemy działać na rzecz 
normalizowania samopoczucia psychicznego. W związku z zaistniałą sytuacją 
zachęcamy do korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznej 
w czasie dyżuru dyspozytora i konsultacji u specjalistów w formie online 
i w kontakcie osobistym.

Dyżur dyspozytora:
poniedziałek – 13.00 - 17.00 
środa – 9.00 - 13.00
piątek – 9.00 - 13.00

Można do nas dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się na spotkanie ze specjalistą 
za pośrednictwem maila.
Można również umówić się do specjalisty na konsultację psychologiczną, 
wychowawczą (pedagogiczną) lub socjalną w formie on-line lub w kontakcie 
osobistym.
Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00. 
tel: 660 907 563, e-mail: kontakt@propracownia.pl 

Dbajmy o siebie wzajemnie! 
Zespół Stowarzyszenia PRO

Natalia Kukulska
w Markach

14 lutego o godz. 19.00 na Scenie MCER w Markach odbędzie się wyjątkowy, 
walentynkowy koncert jednej z najbardziej znanych i cenionych polskich wokali-
stek – Natalii Kukulskiej. Bilety do nabycia m.in. w kasach MCER 
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Projekt Placu 15-go Sierpnia w Kobyłce
Powstał już projekt budowlano-wykonawczy i dokumentacja projektowo-kosz-

torysową zagospodarowania Placu 15-go Sierpnia – dokumenty przygotowywała 
dla Kobyłki firma Artur Cebula i Anna Kunkel Architekci z siedzibą w Sowiej Woli 
Folwarcznej. 

W projekcie uwzględniono założenia, 
(wynikające z konsultacji), czyli aranżację 
placu jako miejsca spotkań oraz organiza-
cji okazjonalnych imprez plenerowych na 
terenie miasta. Przewidziano budowę fon-
tanny posadzkowej (wodotrysku), budowę 
pieszych nawierzchni utwardzonych, aran-
żację placu/miejsca spotkań oraz organi-
zacji okazjonalnych imprez plenerowych, 
instalację kontenerowej toalety publicznej, 
instalację pergoli oraz innych elementów 
małej architektury (ławki, kosze, stojaki 
rowerowe), instalację nowych elementów 
oświetlenia terenu, montaż kamer moni-
toringu wizyjnego oraz nowe nasadzenia i 
aranżacje zieleni. W ramach inwestycji nie 
przewidziano wycinek drzew.

 Projekt nie przewiduje więc zmiany 
sposobu użytkowania terenu, a jedynie 
prace związane z jego rewaloryzacją oraz 
wzbogaceniem istniejącego programu 
rekreacyjnego. Przewiduje zachowanie hi-
storycznego układu ulic otaczających Plac 
15. Sierpnia wraz z alejami drzew przy ul. 
Napoleona i ks. Konowrockiego. Nowe 
elementy zagospodarowania terenu nawią-

zują do znanych z ikonografii elementów 
układu urbanistycznego placu – okrągła 
fontanna posadzkowa do widocznych na 
archiwalnych fotografiach form zieleni 
komponowanej, główna aleja oddzielająca 
część parkowo-rekreacyjną od części pla-
cu publicznego – do dawnego przejazdu 
z ul. gen. F. Żymirskiego do ul. Napoleona. 
Wszystkie projektowane elementy małej 
architektury oraz latarnie parkowe / miej-
skie swoją formą mają nawiązywać do hi-
storycznego kontekstu centrum miasta o 
bogatych tradycjach.

Strefa sakralno - patriotyczna
W części północnej Placu 15. Sierpnia 

ze względu na istniejące obiekty – kaplicz-
kę oraz zespół obelisków pamiątkowych 
przewidziano aranżację strefy sakralno-
-patriotycznej. Naturalną granicą strefy jest 
istniejąca i przewidziana do przebudowy 
jedynie w zakresie nawierzchni aleja łą-
cząca ul. Napoleona i ul. ks. Konowroc-
kiego. Wokół kapliczki projekt przewiduje 
demontaż wygrodzenia z elementów sta-
lowych na betonowej podmurówce oraz 
aranżację niewielkiego placu pozwalają-

cego na zatrzymanie się przy zabytku. W 
nawierzchni przewidziano montaż opraw 
gruntowych dla iluminacji obiektu a wokół 
placu nasadzenia roślin w formie ozdobnej 
rabaty. Przy zespole obelisków przewi-
dziano również aranżację kwietnika oraz 
pozostawienie fragmentu trawnika bez 
nasadzeń jako rezerwy dla ewentualnych 
zgromadzeń przy pomnikach.

Strefa parkowo – rekreacyjna
Centralną część Placu zaprojektowa-

no jako parkowo-rekreacyjną z fontanną 
posadzkową w roli punktu kulminacyj-
nego programu. Pośrodku fontanny prze-
widziano instalację pomnikowej rzeźby 
konia z brązu, nawiązującego do herbu 
miasta. Aleje parkowe/dojścia piesze w 
tej części terenu promieniście zbiegają się 
w tym miejscu, dzięki czemu dla każdej z 
nich koń stanowi punkt odniesienia. Na 
krawędziach placu ze strony zachodniej 
i wschodniej przewidziano zachowanie 
istniejących podwójnych szpalerów drzew 
oraz nowe nasadzenia w formie zieleni 
kurtynowej, umożliwiającej pewną izolację 
przestrzeni rekreacyjnej od ruchliwych ulic 
miasta – szczególnie ul. Napoleona, któ-
ra pełni na tym odcinku również funkcję 
drogi powiatowej. Wzdłuż ul. Napoleona 
projekt zachowuje istniejącą ścieżkę rowe-
rową.

Strefa publicznego placu/usług pu-
blicznych

Południową część Placu 15. Sierpnia, w 
projekcie stanowi publiczny plac miejski 
umożliwiający realizację usług publicznych 
– organizację imprez plenerowych, wystaw 
czy sezonowych targów. Główne ciągi ko-
munikacyjne są w tej części ukształtowane 
równolegle do ul. ks. Marmo, od której 
dodatkowo oddziela plac pas zieleni oraz 
projektowane pergole – mogące służyć za 
stelaże dla plenerowych wystaw. W środ-
kowej części strefy przewidziano aranżację 
utwardzonej przestrzeni, na której okazjo-
nalnie można ustawić scenę plenerową.

Wszystkie elementy zagospodarowania 
terenu zaprojektowano jako dostępne dla 
osób niepełnosprawnych, wszystkie ciągi 
piesze są dostosowane do poruszania się 
dla wózków inwalidzkich (nawierzchnie 
utwardzone). Projektowana toaleta kon-
tenerowa jest również dostępna dla osób 

niepełnosprawnych. Krawędzie chodni-
ków bezpośrednio przed przejściami dla 
pieszych są wykończone płytami z fakturą/
ostrzegawczymi dla osób niewidomych i 
niedowidzących.

Projekt przewiduje nowe nasadzenia 
w celu utworzenia wielopiętrowych kom-
pozycji roślinnych. Dobór gatunkowy 
nasadzeń cechuje różnorodna forma i 
wysokość. Drzewa liściaste: klon pospolity 
'Crimson King', jarząb szwedzki; krzewy i 
pnącza: berberys Thunberga 'Red Carpet', 
cis pospolity 'Repandens', glicynia kwie-
cista 'Ludwik Lawin’, hortensja bukietowa 
'Polar Bear', hortensja krzewiasta 'Annabel-
le', jaśminowiec wonny 'Aureus', krzewusz-
ka cudowna 'Foliis Purpureis', róża 'Aspirin 
Rose', róża Dolomiti, sosna kosodrzewina 
odm. Pumilio, śnieguliczka Chenaulta 
'Hancock', tawuła japońska 'Albiflora', a 
także rośliny okrywowe: barwinek pospo-
lity 'Alba', trzmielina Fortune'a 'Coloratus'.
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

DAM PRACĘ
PRACA TŁUSZCZ. POSZUKUJEMY 

OSÓB Z ORZECZENIEM  
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

DO PRACY PRZY OCHRONIE 
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO  

W TŁUSZCZU. DOŚWIADCZENIE 
NIEWYMAGANE.  

TEL. 577 303 512

Haki – Tłumiki
Sprzedaż, montaż

Zielonka, 
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 600-706-809

Skuteczna i tania 
reklama!!! 

tel. 694-759-987

Rozbudowa wołomińskiego szpitala

Drugie miejsce dla Ząbek

Prace przy rozbudowie Szpitala w 
Wołominie trwają w najlepsze, a pro-
jekt wnętrz powstającego budynku na-
biera kształtu. 

Niedawno odbyło się spotkanie dy-
rektora Szpitala Grzegorza Kryckiego 
i zastępcy dyrektora ds. technicznych, 
Mariusza Ponety z Urszulą Brzozowską-
-Majdecką, architektem wnętrz i grafi-
kiem. Omawiano propozycje i rozwiąza-
nia dotyczące wykończenia, kolorystyki, 
wyposażenia i wizualnego systemu in-
formacyjnego nowej przychodni i po-
mieszczeń biurowych. 

Prace nad projektem wnętrz już na 
tym etapie budowy gwarantują stwo-
rzenie spójnej, jednolitej i nowoczesnej 

koncepcji przestrzeni dla pacjentów. 
W projekcie przewidziano też utwo-

rzenie miejsc przyjaznych dzieciom, peł-

nych kolorowych mebelków i zabawek, 
które uprzyjemnią małym pacjentom 
czas przed wizytą u specjalisty.

Znane są wyniki I Rankingu Gmin 
Województwa Mazowieckiego. Miasto 
Ząbki zajęło w nim 2 miejsce! Pod-
czas uroczystej Gali, która odbyła się 7 
grudnia Małgorzata Zyśk, burmistrz 
Miasta Ząbki odebrała dyplom i sta-
tuetkę. W  wydarzeniu - stacjonarnie 
i  online - wzięło udział ponad 200 
uczestników.

Lista laureatów  I  edycji Rankingu 
Gmin Województwa Mazowieckiego 
2021:

W kategorii Gmin Miejskich:
1. Podkowa Leśna
2. Ząbki
3. Legionowo
4. Pruszków
5. Józefów

W kategorii Gminy Wiejskie:
1. Michałowice
2. Lesznowola
3. Nadarzyn
4. Stare Babice
5. Nieporęt

W kategorii Gminy Miejsko-Wiejskie: 
1. Ożarów Mazowiecki
2. Grodzisk Mazowiecki
3. Piaseczno
4. Konstancin-Jeziorna
5. Halinów
Liderem Rankingu Gmin 2021 Woje-

wództwa Mazowieckiego  zostało: Mia-
sto Podkowa Leśna, na drugim miejscu 
znalazło się Miasto Ząbki.

Ranking Gmin jest inicjatywą realizo-
waną od wielu lat przez Fundację Roz-
woju Demokracji Lokalnej im. Jerzego 
Regulskiego. I  Ranking Gmin Woje-
wództwa Mazowieckiego powstał we 
współpracy z  Urzędem Statystycznym 
w Warszawie.

Celem przedsięwzięcia było wyłonie-
nie i promowanie gmin wyróżniających 
się pod względem rozwoju społeczno-
-gospodarczego. 
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Kolejna inwestycja na 
os. Długa w Tłuszczu

Nowe oświetlenie uliczne dla 
gminy Wołomin

Nowoczesne, ledowe oświetlenie uliczne rozświetli gminne ulice. Elżbieta Ra-
dwan - Burmistrz Wołomina podpisała wieloetapową umowę na wymianę oświe-
tlenia ulicznego na oprawy LED, które zmniejszą zużycie energii, pozwolą ograni-
czyć koszty ponoszone na oświetlenie oraz ograniczą wydatki na naprawę starych 
lamp.

- Wybraliśmy ofertę o wartości ponad 
8 mln złotych, ale jestem przekonana, 
że większa cześć tej kwoty zwróci się z 
oszczędności na energii elektrycznej. 
Poza zyskami ekonomicznymi wymia-

na oświetlenia to przede wszystkim ja-
śniejsze ulice i większe bezpieczeństwo 
dla naszych mieszkańców – powiedziała 
Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina 
po podpisaniu umowy.

W związku z rozwojem parku oraz co-
raz większym zainteresowaniem miesz-
kańców przebywaniem tam szczególnie 
w okresie wiosennym i letnim, znacząca 
zwiększył się ruch pieszych. Zauważając 
potrzebę zadbania o ich bezpieczeństwo 
podjęto decyzję o budowie w tym miej-
scu wyniesionego skrzyżowania. Takie 
rozwiązania są stosowane, aby uspokoić 

ruch oraz zmusić kierowców do zdjęcia 
nogi z gazu na długiej, prostej jezdni. 
Jak pokazuje nasza lokalna praktyka, 
zwraca to uwagę kierowców skutecz-
niej, niż dowolna liczba znaków. Do tej 
pory wyniesione skrzyżowania powstały 
na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Kiela-
ka, ul. Wiejskiej, Łąkowej, Polnej oraz 
Kościuszki, a także na ul. Głowackiego, 

Szkolnej, Kościelnej. Dodatkowo cieszy 
fakt, że na realizację tak ważnej inwesty-
cji Gmina Tłuszcz pozyskała dofinanso-
wanie w wysokości 80% wartości zada-
nia, tj. 400 tys. zł. w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Droga zostanie przebudowana w sys-
temie „ zaprojektuj - wybuduj”.

Zastępca burmistrza Waldemar Banaszek wraz ze skarbnik Gminy Tłuszcz Haliną Kusak podpisał umowę o wartości bli-
sko 520 tys. zł z  p. Pawłem Jaczewskim na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę skrzyżowania dróg gmin-
nych- ul. Długiej z ul. Armii Krajowej w Tłuszczu.
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Sport

Piłka halowa w Markach
W hali MCER można było zobaczyć wszystko, co w halowej piłce najpiękniejsze. 

Aż 40 drużyn wzięło udział w V Mikołajkowym Turnieju Halowym pod honoro-
wym patronatem burmistrza Marek Jacka Orycha.

Po dwóch dniach zaciętej rywalizacji 
na najwyższym stopniu podium stanął 
Pędzący Kombajn. W wielkim finale 
zespół Łukasza Świadka pokonał Unię 
Warszawa rocznik 2004. Podopieczni 
trenera Łukasza Zalewskiego byli ob-
jawieniem mikołajkowych zmagań. 
Młodzi zawodnicy z Warszawy w poko-
nanym polu pozostawili m.in. Tanatosa 
oraz Warszawską Ferajnę. Brązowe me-
dale powędrowały natomiast do Progres-
so Radzymin. W tzw. finale pocieszenia 
drużyna Marcina Jadczaka pokonała 
Warszawską Ferajnę.

Tegoroczne rozstrzygnięcia można 
uznać za zaskakujące. Żaden z zespo-
łów ze strefy medalowej nie był bowiem 
uznawany za faworyta. Na papierze w 
tej roli przodowały takie drużyny jak 
Florian Warszawa, TUR Ochota, Pol-
ska Akademia Piłkarska, In Plus Marki, 
Warriors Young Marki, Tanatos i Izolbet. 
Żadna z nich nie zdołała powiększyć ga-
bloty o kolejny puchar. O wysokim po-
ziomie turnieju możne świadczyć fakt, 

że In Plus Marki zakończył udział już na 
pierwszej fazie grupowej. 

Czarnym koniem okazała się wspo-
mniana wcześniej Unia Warszawa 2004, 
ale również z bardzo dobrej strony poka-
zali się jej rówieśnicy z Ząbkovii Ząbki. 
Podopieczni trenera Piotra Augusty-
niaka w bardzo dobrym stylu wygrali 
swoją grupę, a do strefy pucharowej nie 
dostali się tylko i wyłącznie przez gorszy 
bilans bramkowy. Niemniej jednak udo-
wodnili, że można utrzeć nosa bardziej 
doświadczonym kolegom. Kolejnym ze-
społem, który zasługuje na wyróżnienie 
jest AutoDelux Kobyłka, który również 
pozostawił po sobie bardzo dobre wra-
żenie.

Organizatorów cieszy nie tylko liczba 
zgłoszonych zespołów, ale również to, że 
dwudniowa rywalizacja przebiegała w 
bardzo spokojnej, sportowej atmosferze. 
W hali Mareckiego Centrum Edukacyj-
no-Rekreacyjnego można było zobaczyć 
wszystko, co w piłce najpiękniejsze. Nie 
zabrakło bowiem składnych akcji, pięk-

nych bramek, kapitalnych interwencji 
bramkarzy oraz zaskakujących zwrotów 
akcji i co za tym idzie niespodziewanych 
rezultatów.

Wydarzenie było współfinansowane 
ze środków pochodzących z budżetu 
miasta Marki.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Pędzący Kombajn
2. Unia Warszawa 2004
3. Progresso Radzymin
4. Warszawska Ferajna
Król strzelców: Julian Świątek (Pędzą-

cy Kombajn)
MVP:  Bartłomiej Balcer (Progresso 

Radzymin)
Najlepszy bramkarz: Dawid Tarachul-

ski (Unia Warszawa 2004)
Wyróżnienia otrzymali również Kuba 

Adamczyk (Unia Warszawa), Mateusz 
Baj (Progresso) oraz Jan Dźwigała i Da-
mian Krzyżewski (obaj Pędzący Kom-
bajn)
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Starosta Wołomiński zaprasza miesz-
kańców naszego powiatu do udziału w 
akcji proekologicznej, przygotowanej 
przez Wydział Ochrony Środowiska Sta-
rostwa Powiatowego w Wołominie. 

Akcja ma na celu propagowanie pro-
ekologicznej postawy polegającej na 
prawidłowym postępowaniu ze zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicz-
nym, którego nie brakuje w naszych go-
spodarstwach domowych. Elektroodpa-
dy zawierają wiele cennych elementów, 
które podlegają odzyskowi, a także części 
niebezpieczne i substancje szkodliwe, 
które powinny być prawidłowo zutylizo-
wane. Zebrane odpady odbierze profe-
sjonalna firma. Dzięki temu przedświą-
teczne porządki połączymy z działaniem 
pożytecznym dla środowiska!

W tym roku akcja odbędzie się 18 
grudnia 2021r. na parkingu przy Sta-
rostwie Powiatowym w Wołominie ul. 
Prądzyńskiego 3. Rozpoczynamy od 
godz. 9.00 i jesteśmy do czasu rozdania 
wszystkich choinek. 

Co to są elektrośmieci? 
Są to popsute, nieużywane, już niepo-

trzebne urządzenia elektryczne i  elek-
troniczne, których prawidłowe działanie 
jest uzależnione od dopływu prądu elek-
trycznego lub były zasilane przez baterie 
(np. zepsute komputery, czajniki, zabaw-
ki itp.). 

Przyjmujemy tylko kompletny sprzęt. 
W przypadku drobnego sprzętu (np. 
słuchawki, ładowarki, latarki)–prosimy 
o przyniesienie min. 3 szt. Baterie min. 
50 szt. Nie przyjmujemy żarówek  i świe-
tlówek. 

W nagrodę za proekologiczną posta-
wę mieszkańcy mają szansę otrzymać 
świąteczne drzewko, które może zostać 
później przesadzone do ziemi w ogród-
ku. Są to świerki serbskie o wysokości ok. 
120 cm, w donicach. 

Do przekazania mamy 300 sztuk drze-
wek!

Serdecznie zapraszamy! 

SPRZEDAM DZIAŁKI
 BUDOWLANE 

w miejscowości Rżyska 
(2 km od węzła Radzymin) 

Atrakcyjne miejsce.
Tel. 603 677 024

Marecka „Chata”

Choinka za elektrośmieci
– ekologiczne święta

Jest takie miejsce w Markach, które po południu tętni życiem nieprzerwanie od 
18 lat. To działająca w tzw. przyziemiu przychodni przy Sportowej świetlica śro-
dowiskowa „Chata”, która fachowo jest nazywana placówką wsparcia dziennego. 1 
września tego roku osiągnęła pełnoletność.

Chata, prowadzona przez Stowa-
rzyszenie Razem w Przyszłość, jest in-
stytucją wspierającą rodziny. Jolanta 
Augustyniak, prezes stowarzyszenia i 
kierownik placówki, wspomina, że 18 
lat temu progi tego miejsca – jako pierw-

szy – przekroczył… pies Burek. A potem 
tym szczególnym miejscem zawładnęły 
dzieci. Początkowo świetlica obejmowa-
ła opieką 40 najmłodszych mieszkańców 
rocznie, obecnie jest tu trzydzieścioro. W 
sumie przebywało tu około 600 dzieci – 

czyli całkiem duża szkoła!
To miejsce, w której najmłodsi czują 

się bezpiecznie. Mają tu przyjazną prze-
strzeń, która chroni je przed różnymi 
zagrożeniami – również tymi, z którymi 
spotykają się w środowisku rodzinnym. 
Wychowankowie uczą się tu konstruk-
tywnie spędzać czas wolny, odrabiają 
lekcje, nadrabiają zaległości szkolne. 
Przy trudniejszych zadaniach mogąc li-
czyć na pomoc pedagogów. Kadra jest tu 
ogromnym potencjałem.

Wychowawczynie nazywane przez 
dzieci „ciociami” dwoją się i troją, aby 
zapewnić dzieciom prawidłowe warun-
ki do rozwoju. Służą temu prowadzone 
przez specjalistów w „Chacie” regularne 
zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, a 
także według zapotrzebowania – tera-
pia grupowa i indywidualna. Ponadto 
pedagodzy prowadzą w świetlicy zajęcia 
plastyczne, muzyczne, a także teatralne. 
Wychowankowie włączani są także w 
proces decyzyjny dotyczący form zajęć. 
Dzieci tu się nie nudzą.

Latem wyjeżdżają na kolonie i wy-
cieczki, podczas których mogą rozwijać 
zainteresowania, kształtować właściwe 
zachowania oraz umiejętność współ-
działania w grupie rówieśniczej.

Na kolejne lata życzymy dzieciom i 
pracownikom „Chaty” wielu radosnych 
chwil i wzruszających momentów oraz 
powodzenia w realizacji planów rozwoju 
placówki.

Społeczeństwo




