


Pałacyk Kasyno, ul Lilpopa 18
Powierzchnia całkowita: 772,50 m. kw



Świerkowa 1
Powierzchnia całkowita: 735,11 m.kw.









Zakupy z dotacji MKiDN

lzestaw nagłośnieniowy - 9950 zł

lzestaw oświetleniowy  19680 zł+399 zł (STEROWNIK ŚWIATŁA)

laparat fotograficzny NIKON D5300 +OBIEKTYW 18-105VR  2949 zł

lpianino cyfrowe YAMAHA YDP-142R  2899 zł









Grupy twórcze

lKiosk Ruchu

lTeatr Otwarty
l

lBiałogłosy





Cykle dla dzieci

lWszystko Gra

lDziecko w Teatrze





l90 słuchaczy na wykładzie
l25 wykładów stacjonarnych
l7 wykładów wyjazdowych
l1 wycieczka



l

l

Otworzyło się 45 ogrodów

Środki pozyskane przez CKiIO: 8.582,41 PLN





l150 osób z 26 zielonych miejscowości

lKoszt całkowity 42.696,51

lSuma pozyskana przez CkiIO: 23.664,16







Europejskie Dni Dziedzictwa





Współpraca z podkowiańskimi  szkołami
w zakresie zwiedzania połączonego 

z lekcjami historyczno - plastycznymi/prelekcją 
lub warsztatami

Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. Św. Teresy, Gimnazjum św. Hieronima, 
Podkowiańskie Liceum nr 60, oraz z placówkami dla osób niepełnosprawnych: 
Środowiskowym Domem Pomocy, Fundacją Rehabilitacji Dorosłych Osób Niepełnosprawnych 
„Proximus” w Otrębusach

lWystawa plakatów „Czas Solidarności”
lWystawa zdjęć „Schyłek PRL –u”
lSztuka i Kultura Aborygenów
l7 Dzieł Łukaszowców – wystawa reprodukcji
lPanorama Podkowy Leśnej
lWystawy indywidualne podkowiańskich artystów







Lokalne Centrum Kompetencji
lszerokopasmowy dostęp do Internetu, 

l5 stanowisk komputerowych 

ldrukarka 

lekran

lrzutnik multimedialny 

ldrukarka 3D marki Zooltrax

Przez 5 dni w tygodniu LCK działa jako bezpłatny dostęp do Internetu 
z możliwością wykonywania druków i xero (powielanie do 10 stron 1 osoba dziennie), 
w piątki prowadzone są zajęcia – nauka ww programów, oraz korzystania 
z portali społecznościowych (facebook), komunikatorów (Skype), nauki pakietu (MS Office), 
zakładanie i obsługi poczty, zakupów przez Internet, obsługi i zgrywania zdjęć 
z urządzeń (telefony, aparaty), korzystania z chmury (Dropbox), 
przesyłania danych przez FTP, oraz działania drukarki 3D. 
Trwa nabór na kurs projektowania grafiki 3D. 
Od początku działania LCK odwiedziło: 60 osób, są to osoby, 
które korzystają stale z LCK oraz osoby, 
które przychodzą ze swoim własnym sprzętem (laptopy, tablety) na Internet. 
Z możliwości nauki skorzystała grupa: 20 osób 
(indywidualne spotkania trwają około 2-3 miesięcy – 4 piątki w miesiącu, 
po 1 godzinie dla każdego z uczestników). 
Obecnie w piątkowych szkoleniach uczestniczy zmiennie grupa 10 osób, w w tym 1 osoba niepełnosprawna.




