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PLAN PREZENTACJI



ok. 800 m. kw. powierzchni 

4 piętra w kamienicy z lat 50-tych

13 pracowni

1 Sala Koncertowa na 80 osób 

1 Muszla Koncertowa w Parku Praskim

1 Ogródek Sąsiedzki

1STATYSTYKA I FINANSE/ Dom Kultury w liczbach

 

 

 

 

 

 



 32 instruktorów

 579 uczestników zajęć stałych

 28 rodzajów zajęć dla dzieci (41 grup)

 21 rodzajów zajęć dla młodzieży i dorosłych (27 grup)

 18 rodzajów zajęć dla seniorów (25 grup)

 2 rodzaje zajęć dla niepełnosprawnych (2 grupy)

 180 zorganizowanych różnych wydarzeń artystycznych

1
STATYSTYKA I FINANSE/Dom Kultury w liczbach



Nasz niewielki (ale prężny!) zespół pracował w 2016 r. w składzie
13 osób (tj.11 etatów) :

 Dyrektor 

 Dział programowy

 Sekretariat             

 Dział Finansowy    

 Pracownik administracyjny

 Radca Prawny       

 Kierowca                  

 Pracownik gospodarczy         

1
DANE FINANSOWE I STATYSTYCZNE/ Zatrudnienie



1DANE FINANSOWE I STATYSTYCZNE/Analiza przychodu 



1DANE FINANSOWE I STATYSTYCZNE/Analiza przychodu 
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Przychody z zajęć stałych i sprzedaży biletów 2016 r. ( zł)



1DANE STATYSTYCZNE/Analiza wiekowa uczestników

Źródło: analiza własna DK Praga



Pracujemy metodą burzy mózgów…



2CELE NA ROK 2016

Nr.1 

poprawa jakości usług 
i oferty oraz obsługi

Nr.2 

stworzenie otwartej i 
przyjaznej dla każdego 
przestrzeni – koncepcja 

powstania  Miejsca 
Aktywności Lokalnej 

MAL

Nr.3 

uruchomienie Klubu 
Malucha i Klubu 

Seniora MAS



2Główne ZADANIA NA ROK 2016

Konsultacje społeczne, 
ankiety dotyczące potrzeb 
mieszkańców względem 

oferty kulturalno-
edukacyjnej oraz dostępności 

i otwartości DK

Organizacja konkursu ofert

dla instruktorów 

na prowadzenie zajęć 

w DK Praga

Zakup drukarki 3D

Zaprojektowanie otwartej 
przestrzeni na działania MAL 

na parterze DK, 
przygotowanie do remontu i 

modernizacji  parteru DK

Projekt nowej strony www

i koncepcja komunikacji 

wizualnej DK

Wdrożenie systemu wpłat

Biletyna
Szkolenia pracowników 



2REALIZACJA ZADAŃ/CELÓW



3DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA



3WSKAŹNIKI / Uczestnictwo

• 579 uczestników zajęć stałych
• 180 wydarzeń impresaryjnych
• 30 osób uprawiających grządki w Praskim Ogródku Sąsiedzkim
• 300 osób biorących udział w balach i potańcówkach
• 340 uczestników pokazów naukowych z cyklu Soboty w Domu COOL…tury
• 700 osób zasiadających na widowni Praskich Spotkań z Gwiazdą
• 1020 małych widzów teatrzyków dla dzieci

• 768 dzieci biorących udział w akcji „Zima w mieście”
• 2767 dzieci biorących udział w akcji „Lato w mieście”



3OTWARTOŚĆ
Jesteśmy otwarci 

12 godzin przez 5 dni 

w tygodniu oraz w wybrane

weekendy

Wspieramy inicjatywy 
oddolne 

Wspieramy

kreatywność

i pomysłowość

Udostępniamy 
przestrzeń i sprzęt 

nagłośnieniowy

Rozmawiamy 
słuchamy, 

pytamy



3JAKOŚĆ OFERTY

CZERWIEC 2016

Mobilne 
konsultacje 
społeczne z 
mieszkańcami –
badanie potrzeb.

8 spotkań na 
ulicach Pragi.

WRZESIEŃ 2016

Przeprowadzenie 
konkursu ofert na 
prowadzenie zajęć 
stałych. Wpłynęło 

ok. 150 ofert.

CAŁY ROK

Uczestniczymy w 
zajęciach  i 

warsztatach,  
audytujemy jakość 

zajęć

CAŁY ROK

rozmawiamy z 
uczestnikami , 

pytamy, słuchamy, 
czytamy opinie o 
nas, wyciągamy 

wnioski



3WSPÓŁPRACA• Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
• Praskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego
• Nowa Orkiestra Kameralna
• Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego
• Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
• Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
• Fundacja Nadaye
• Ośrodek Hospicjum Domowe
• Fundacja „ Strefa Rytmu ”
• Praskie szkoły i przedszkola
• Dom Kultury „Rembertów”
• Klubokawiarnie m.in. Dzika Strona Wisły, 8 Stóp, The Zoopa, Zigfrida, Życie jest fajne
• Domy Kultury: Rembertów, Wesoła, Ochota, Białołęka,Kadr,Dorożkarnia
• Centrum Młodych
• Centrum Wspierania Rodzin
• SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystyczno-Praktyczne



3
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA

Opis działalności



W 2016 roku działalność merytoryczna 
Domu Kultury „Praga” obejmowała  
realizację zadań z zakresu:
a) działalności podstawowej,
b) działalności impresaryjnej,
c) projektów

3DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA



3
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA 

podział ze względu na działania
• Działania z zakresu edukacji kulturalnej, realizowane w stałych pracowniach 

tematycznych, w oparciu o autorskie programy instruktorówZajęcia stałe (pracownie i zespoły artystyczne)

• Wydarzenia powtarzalne, organizowane od kilku lat, stałe, popularne cykle Wydarzenia cykliczne

• Pojedyncze, zaplanowane w programie ciekawe wydarzenia artystyczne np. 
koncerty, kabarety, spektakle itp.Wydarzenia jednorazowe

• Organizowane w związku z różnymi świętami, rocznicami, itp.Imprezy okolicznościowe

• Zima w mieście, Lato w mieście - organizowane w DK Praga oraz w szkołachAkcje specjalne

• Imprezy poza siedzibą DK Praga organizowane przez DK oraz we współpracy, 
plenery, działania związane z rewitalizacją oraz wydarzenia organizowane w 

partnerstwach

Imprezy zewnętrzne

• Różne działania służące promocji twórczości amatorskiej, rozwijające talenty, 
umożliwiające lepsze dotarcie do kulturyKonkursy, festiwale, wystawy

• Umożliwiające twórcze spotkania ze sztuką, promujące rękodzieło, wspomagające 
twórczy rozwój,kreatywneWarsztaty

• Nagłaśnianie, użyczanie sprzętu, pomieszczeń, pomoc merytoryczna, wspólne 
tworzenie wydarzeń

Współorganizacje



Działalność podstawowa obejmuje

pracownie DK Praga, warsztaty twórcze,

działalność klubów oraz zespołów a także

działalność w zakresie animacji działań

twórczych podczas Zimy i Lata w mieście.

3
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA/

Działalność podstawowa

Pracownie

Zespoły

Kluby

Warsztaty

Akcje Specjalne 
(Zima i Lato w 

mieście)

Inne



DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA/Pracownie stałe 3

Plastyczna Ruchowa Naukowa Teatralna

i filmowa

Muzyczna Taneczna Językowa Multimedialna i 
Studio Nagrań



DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA / Zespoły 3
Nasze zespoły:

Chór „TONIKA” od 2003 r.

Zespół artystyczny „Praskie Małmazyje” 2009 - 2016 r.

Zespół wokalny „SENIORiTA” od 2016 r. NOWA INICJATYWA

Zespół wokalny dla dzieci (w budowie) od 2016 r.

Formacja taneczna od 2016 r. NOWA INICJATYWA

„Teatr dla nastolatek” od 2016 r. NOWA INICJATYWA

„Teatr Niepamięci” od 2015 r.

Grupa Teatralna „OD- NOWA” od 2011 r.



DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA / Zespoły 3

9 seniorek - amatorek

w wieku od 50 do 80 lat

Autorskie scenariusze spektakli oparte na 
wspomnieniach członkiń Teatru

w 2016 teatr zrealizował swój  czwarty 
spektakl pt.: „Dom Wschodzącego Słońca”

„Dom Wschodzącego Słońca” zagrano 10 
razy na terenie Warszawy

Zespół wraz z instruktorką Sylwią Kalisz 
wystąpił w audycji „Wieczór w RDC” Radia 
Dla Ciebie 

Teatr Niepamięci

fot. archiwum DK Praga



DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA / Zespoły 3

teatr terapeutyczny, którego aktorami są dorosłe osoby 
z niepełnosprawnością 

III miejsce w konkursie Warszawskiej Nagrody Edukacji 
Kulturalnej za projekt Teatru ze Społecznością ,,Nasza 
Sztuka – Nasza Praga”

Patrycja Bartoszak – Kempa - prowadząca teatr OD-
NOWA wystąpiła w audycji „Wieczór RDC” Radia Dla 
Ciebie

Premiera spektaklu „Tabu” w Teatrze Rampa

Grupa Teatralna „OD- NOWA”

fot. archiwum DK Praga



DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA / Kluby

Klub Malucha

3

• jest odpowiedzią na potrzeby praskich rodziców,
• nasi najmłodsi mieszkańcy (1,5-4 lat) mogą śmiało robić bałagan☺
• spotkania 2 razy w tygodniu

Klub Malucha to :

dwa niezwykłe programy artystyczne:
• Akademia Plamokleksa

• Sensoplastyczna Kraina Radosnej Twórczości

W Klubie Malucha dzieci:

• bawią się wspólnie,

• rozwijają wyobraźnię i kreatywność,

• poznają świat wszystkimi zmysłami,

• uczą się



DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA/Kluby 3

pomysł na wspólne spędzanie  
czasu wolnego i realizację 
swoich zainteresowań i pasji

powstał jako oddolna inicjatywa 
praskich seniorów

ma już 62 członków w wieku 
od 60 do 90 lat

wyjątkowość MAS polega na 
tym, że seniorzy 
demokratycznie decydują co 
chcieliby robić w DK

warsztatach 
manualnych

tańcach 
w kręgu

zajęciach 
śpiewu i  

spotkaniach 
muzycznych

spotkaniach 
organizacyjnych

Nasi seniorzy spotykają się 3 razy w 
tygodniu na:



DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA / Warsztaty 3
Zrealizowaliśmy 37 warsztatów m.in.:  

• artystyczno-plastyczne m.in.: Praska Szkoła Rękodzieła, Dzień Kota, Fabryka Św. 
Mikołaja, Praskie Impresje Wielkanocne, 

• psychologiczne „Bajkoterapia” dla dzieci i ich rodziców,
• fotograficzne „Pstryk na Pradze”,
• architektoniczne w ramach konsultacji społecznych w sprawie Pałacyku Konopackiego,
• pisania ikon podczas „Praskiej Jesieni w Świątyniach”,
• kręcenia filmów komórką.

W ramach 4 dofinansowanych zewnętrznie projektów zrealizowaliśmy warsztaty:

• edukacyjne wspomagające rozwój mowy u dzieci - „Powiedz TO!”
• muzyki tradycyjnej - „Zagrajcie muzykanty ładnie!”
• malarskie i garncarskie - „Tu rozkwita kultura”
• filmu poklatkowego - „Animujemy bajki i legendy Warszawy”



DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA / Warsztaty 3



DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA /Pstryk na Pradze
3

Cieszące się niezmienną popularnością 
plenerowe warsztaty  fotograf iczne.

Propozycja na spędzenie czasu w terenie na
poznawaniu historii i architektury wraz
z nauką różnych technik fotograficznych.

Na 7 spotkaniach pstrykaliśmy zdjęcia praskim 

osobliwościom. 



DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA / Akcje specjalne 3
„Zima w Mieście” 2016r.

Przeprowadziliśmy 46 zajęć w tym:

• spektakle teatralne 
• warsztaty plastyczne 
• warsztaty typograficzno-graficzne
• warsztaty artystyczne 
• warsztaty malarskie
• warsztaty rysunku i grafiki 
• zajęcia ruchowe (karate, hip-hop, zumba)

Z akcji skorzystało 768 dzieci.



DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA/Akcje specjalne 3

„Lato w Mieście” 2016 r.

Przeprowadziliśmy 195 zajęć w tym:
• spektakle teatralne 
• warsztaty i pokazy eksperymentalno-naukowe
• zajęcia teatralno-muzyczne 
• warsztaty rozwoju przez sztukę 
• zajęcia plastyczne 
• zajęcia ruchowe (gimnastyka, karate)
• warsztaty taneczne
• warsztaty literackie 

Z akcji skorzystało 2767 dzieci.



DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA / Niepełnosprawni 3
Rzeźba i ceramika

Osoby niepełnosprawne mają możliwość wypowiadania się poprzez sztukę, która potrafi
usunąć bariery między ludźmi. Zajęcia są formą terapii - dają możliwość udowodnienia
uczestnikom, że pomimo niepełnosprawności mogą tworzyć sztukę.

Podsumowaniem pracy w 2016 r. była wystawa prac ceramicznych niepełnosprawnych
autorów pn. „Portret inaczej” w Klubokawiarni „Życie jest fajne”.

Teatr terapeutyczny Grupa „OD- NOWA”

Zajęcia teatralno-terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych, to nie tylko nauka warsztatu
aktorskiego, odgrywania scen sytuacyjnych, pracy z ciałem, ale to przede wszystkim dobra
zabawa dla miłośników tańca i teatru, której efektem finalnym jest tworzenie spektakli
inspirowanych życiem codziennym, doświadczeniami uczestników i otaczającą ich
rzeczywistością.
W 2016 r. Teatr zrealizował poruszającą serca sztukę o seksualności niepełnosprawnych

pt. ”Tabu”. Premiera warszawska miała miejsce w Teatrze Rampa



Działalność impresaryjna 
To działalność w zakresie realizacji wydarzeń

artystycznych wewnętrznych, zewnętrznych oraz we

współpracy z innymi podmiotami

3DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA/  

Działalność impresaryjna

Wydarzenia 
cykliczne DK

Wydarzenia 
jednorazowe

Konkursy, 
festiwale, 
wystawy

Imprezy 
zewnętrzne  DK i 
we współpracy z 

innymi 
podmiotami

Imprezy 
okolicznościowe



DZIAŁALNOŚĆ IMPRESARYJNA / Wydarzenia 3

Razem 
183 

wydarzenia



DZIAŁALNOŚĆ IMPRESARYJNA / Spotkania z ciekawymi ludźmi 3



DZIAŁALNOŚĆ IMPRESARYJNA / Sobota w Domu COOL…tury 3

Rodzinne pokazy naukowe

Co chemik dodaje do zupy?

Speleologia, czyli co kryje się we wnętrzu gór?

Ucieczka przez siedem komnat

Czy dinozaury mogły żuć gumę?

Pokazy filmów dla dzieci

Wielka szóstka

Mój brat niedźwiedź

Król Lew 2

Zwierzogród

fot. archiwum DK Praga fot. archiwum DK Praga



DZIAŁALNOŚĆ IMPRESARYJNA / Dzień Otwarty 3

DZIEŃ OTWARTY W DK PRAGA:

• event z warsztatami i pokazami naukowymi
• odwiedziło nas ponad 200 osób
• zapisy na ponad 60 rodzajów zajęć



DZIAŁALNOŚĆ IMPRESARYJNA / Wydarzenia okolicznościowe dla dzieci 3

Bale przebierańców Dzień Dziecka Mikołajki



DZIAŁALNOŚĆ IMPRESARYJNA / Konkursy, festiwale, wystawy 3
V Konkurs Kolęd i Pastorałek 

„Kolędować Małemu”

VI Praski Festiwal Piosenki

dla Dzieci i Młodzieży 
VII Piknik Seniora



DZIAŁALNOŚĆ IMPRESARYJNA / Konkursy, festiwale, wystawy 3

„Maska karnawałowa” 

konkurs plastyczny

„Awangardowe Jajo” 

konkurs plastyczny



DZIAŁALNOŚĆ IMPRESARYJNA / Konkursy, festiwale, wystawy 3
„Gra w kolory” - wernisaż i wystawa prac artystów 

amatorów z pracowni Barbary Gac

„Pasje życia” - wernisaż i wystawa prac artystów 

amatorów z pracowni Leszka Gęsiorskiego



DZIAŁALNOŚĆ IMPRESARYJNA / Imprezy zewnętrzne DK i we współpracy

3



NAGRODY I INNE OSIĄGNIĘCIA 3



NAGRODY I INNE OSIĄGNIĘCIA 3

III miejsce w konkursie 
Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

za projekt Teatru ze Społecznością ,,Nasza Sztuka – Nasza Praga”



PRODUKCJE I REALIZACJE DK Praga 3
✓ reportaż „Świat pod flagą biało-czerwoną” – film nakręcony z okazji obchodów 

11 Listopada przez młodzież pod opieką artystyczną Cezarego Ciszewskiego,

✓ filmy animowane wykonane przez dzieci w ramach projektu „Animujemy bajki i legendy 
Warszawy”,

✓ płyta CD „Zagrajcie muzykanty ładnie” – muzyka tradycyjna wykonywana przez dzieci, 
mistrzów muzyki ludowej i zaproszonych gości,

✓ płyta DVD „Zagrajcie muzykanty ładnie” – dokumentacja projektu,

✓ folder promujący Teatr Niepamięci,

✓ spektakl pt.: „Tabu” grany przez teatr terapeutyczny „Od- Nowa”,

✓ spektakl „Powiedz TO!”,

✓ spektakl „Dom Wschodzącego Słońca”,

✓ podręcznik edukacyjny „Powiedz TO!” 

✓ zwiastuny promujące spektakle.



Projekty  z dofinansowaniem zrealizowane w 2016 r:

• Powiedz TO! – kwota dofinansowania  27.000 zł

• Zagrajcie muzykanty ładnie! – kwota dofinansowania  25.000 zł

• Dom Wschodzącego Słońca – kwota dofinansowania    7.500 zł

• Tu rozkwita kultura – kwota dofinansowania  10.000 zł

• Animujemy bajki i legendy Warszawy – kwota dofinansowania  10.000 zł 

(dofinansowanie rozliczane przez DK Rembertów)

Razem:

3DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA / Projekty

60.500 zł



3DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA / Projekty

Powiedz TO! 

Projekt edukacyjno-artystyczny, którego celem było propagowanie uczenia
się poprawnej polszczyzny oraz kultury języka ojczystego od najmłodszych
lat życia dziecka.

Na projekt składały się:
❖ warsztaty edukacyjne wspomagające rozwój mowy u dzieci,
❖ napisanie scenariusza spektaklu teatralnego,
❖ wyreżyserowanie i wystawienie spektaklu,
❖ wydanie folderu edukacyjnego dla rodziców i opiekunów.

Projekt podkreślał wpływ nauczania języka polskiego w domu.
Uświadamiał, że dziecko chłonie język, którego używa się w domu i często
używa go do końca życia. Język, którego nauczy się w domu wpływa na jego
postrzeganie świata.

Termin realizacji: styczeń – listopad 2016 r.

Dofinansowanie: 



3DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA / Projekty

Zagrajcie muzykanty ładnie!

Unikalny i nowatorski projekt zakładający przeprowadzenie intensywnych
warsztatów muzyki tradycyjnej dla młodych skrzypków z podstawowych szkół
muzycznych. Warsztaty prowadziła Paula Kinaszewska - skrzypaczka zajmująca się
muzyką tradycyjną, stypendystka MKiDN w dziedzinie twórczości ludowej w 2015
r.

W ramach projektu zrealizowane zostały także:
❖ spotkania z mistrzami muzykami ludowej,
❖ nagrania w studio dźwiękowym,
❖ potańcówki,
❖ nauka tańców ludowych,
❖ film dokumentujący projekt (2,4 tys. wyświetleń na FB)
❖ produkcja płyty CD i DVD (nakład 400 szt.)

Po zakończeniu projektu postanowiliśmy kontynuować twórczą przygodę z żywą
muzyką tradycyjną i powołaliśmy do istnienia Orkiestrę dziecięcą przy DK Praga o
nazwie „Wesołe Mazurki z Pragi”.

Termin realizacji: marzec – grudzień 2016 r.

Dofinansowanie: 



3DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA / Projekty

Dom Wschodzącego Słońca

W ramach projektu zrealizowano spektakl pt. „Dom
Wschodzącego Słońca” z grupą teatralną seniorów
– Teatr Niepamięci.

Działania w ramach projektu:
❖ warsztaty teatralne,
❖ warsztaty z emisji głosu,
❖ projekt i druk folderu promującego Teatr Niepamięci

(nakład 300 szt.),
❖ zwiastun spektaklu,
❖ spektakl wystawiony był na 10 różnych warszawskich

scenach

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2016 r.

Dofinansowanie:



3DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA / Projekty

Tu rozkwita kultura

Na Pradze-Północ, przy Al. Solidarności 55 na pustej, niezagospodarowanej
działce, powstał Praski Ogródek Sąsiedzki, gdzie każdy mógł uprawiać
grządki, uczestniczyć w organizowanych tam wydarzeniach artystyczno-
kulturalnych lub relaksować się na leżakach wśród zieleni.

Działania jakie miały miejsce w ogródkach:
❖ warsztaty malarstwa i rysunku,
❖ warsztaty garncarskie „Nie święci garnki lepią”
❖ wystawa plenerowa prac uczestników warsztatów malarstwa i rysunku
❖ „Przeboje Franka Sinatry” koncert z potańcówką
❖ koncert Kapeli Praskiej
❖ plenerowe Kino „Bez biletu” – otwarty seans filmowy 
❖ spotkanie na temat ziołolecznictwa – „Zdrowo plenerowo”
❖ „Baw się z nami sąsiadami” piknik kulinarny z potańcówką

Ogródki sąsiedzkie stały się miejscem spotkań i integracji, w którym
zawiązały się nowe przyjaźnie oraz pozytywne relacje międzysąsiedzkie i
międzypokoleniowe.

Termin realizacji: kwiecień – listopad 2016 r.

Dofinansowanie: 



3DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA / Projekty

Animujemy bajki i legendy Warszawy

Projekt realizowany we współpracy z Domem Kultury „Rembertów”.

Projekt skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. 

Projekt składał się z kilu elementów:
❖ spacer uliczkami Starego Miasta z przewodnikiem,
❖ spotkanie bajkopisarskie,
❖ warsztaty animacji filmowej,
❖ uroczysty pokaz filmowy.

Rezultaty: integracja grup artystycznych tworzących filmy animowane w 
obu placówkach, wymiana wspólnych doświadczeń twórczych  i 
organizacyjnych, edukacja dzieci, integracja rodziców i opiekunów wokół 
działań domów kultury.

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2016 r.

Dofinansowanie:



4Piszą o nas, piszą do nas



4PODSUMOWANIE

Nr 1 

poprawa jakości usług 

i oferty oraz obsługi

Nr 2 

stworzenie otwartej 

i przyjaznej dla każdego 
przestrzeni – koncepcja 

powstania  Miejsca 
Aktywności Lokalnej 

MAL

Nr 3 

uruchomienie Klubu 
Malucha i Klubu 

Seniora MAS

Zrealizowaliśmy wszystkie wyznaczone cele.
Rok 2016 uważamy za udany początek dalszych zmian 
i nowej jakości usług kulturalnych.
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