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SPRAWOZDANIE
z działalności
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.
Nadarzyński Ośrodek Kultury, zwany w skrócie NOK jest gminną instytucją kultury i działa
na podstawie:
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 ze zm.);
• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zm.);
• ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148
ze zm.);
• uchwały Nr VI/59/99 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 1999r.w sprawie utworzenia
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz zatwierdzenia Statutu (z późn. zm.).
• statutu NOK, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV.295.2016 Rady Gminy
Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu NOK, oraz zatwierdzenia
Statutu (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Z 2016r. poz.11057, z dnia 9 grudnia 2016r.)
NOK, jako samorządowa instytucja kultury wspiera i animuje społeczno – kulturalną
aktywność mieszkańców gminy realizując zadania w dziedzinie wychowania, edukacji
i upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej.
Działalność merytoryczna adresowana jest do odbiorców w różnym wieku, o różnych
potrzebach i zainteresowaniach. Celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych
mieszkańców, prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę
oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

I.

ZAJĘCIA, SEKCJE, KLUBY, ZESPOŁY prowadzone przez

instruktorów zatrudnionych w NOK na umowę zlecenie – odbywające się w siedzibie NOK:
1. Taneczny mix - elementy teatru tańca, taniec jazzowy, prowadzi Paulina Piśkiewicz,
w zajęciach uczestniczyło – średnio 65 osób;
2. Zajęcia baletowe (2 grupy: dzieci w wieku 3-5 lat i dzieci 6 -11 lat), 2 razy w tygodniu,
instruktor Agnieszka Biedrzycka, w zajęciach uczestniczyło średnio 33 dzieci;
3.„Akademia Tęczowa”, instruktor - Elżbieta Baur. Zajęcia plastyczne prowadzone dla dzieci
w wieku 4-14 lat. W zajęciach uczestniczyło ok 90 dzieci;
4. Pracownia modelarska - instruktor Włodzimierz Wencel. Średnio miesięcznie z zajęć
korzystało 6-8 osób;.
5. Akademia Rękodzieła (dla dorosłych) – instruktor Marzena Latoszek. Z zajęć korzystało 5-
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7 osób;
6. Warsztaty Fotograficzne (dot. fotografii cyfrowej) – 1 raz w tygodniu, 5-6 uczestników,
prowadzi Marek Zdrzyłowski;
7. Zespół wokalno-instrumentalny NOK PĘD BAND – prowadzi Marek Rejnowicz, 5 osób,
raz w tygodniu – zajęcia nieodpłatne;
8. Malarstwo dla dorosłych – prowadzi Bożena Woźniakiewicz, raz w tygodniu – 6 osób
9. Warsztaty filozoficzne dla dzieci – raz w miesiącu, nieodpłatne, 4-6 dzieci, prowadzą Agata
Kłocińska, Róża Stawierej
10. Destination Imagination - Oczyma Wyobraźni - zajęcia dla dzieci w wieku 11-15 lat
skierowane na kreatywne rozwiązywanie problemów, raz w tygodniu, płatne, prowadzą pani
Dobromiła Lachendro Fruga i Anita Szopa.
11. Moc kobiecego kręgu (zajęcia dot. rozwoju osobistego) prof. Maria Wolan Nowakowska,
12. Warsztaty filmowe – raz w tygodniu, prowadzi Iwo Kondefer, 4 uczestników, nieodpłatne
– do czerwca 2018r.

II.UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
1 Gimnastyka geriatryczna, 2 razy w tygodniu - instruktor Agnieszka Biedrzycka
(nieodpłatne);
2. Zajęcia artystyczne z Markiem, raz w tygodniu, 12 osób, w tym 6 studentów UTW,
prowadzi Marek Rejnowicz – zajęcia nieodpłatne;
3. Malarstwo dla dorosłych – prowadzi Bożena Woźniakiewicz, raz w tygodniu, zajęcia
nieodpłatne;
4. Zumba, raz w tygodniu, zajęcia nieodpłatne, prowadzi K. Łukasik;
5. Nauka języka angielskiego, raz w tygodniu, zajęcia nieodpłatne, prowadzi M. Wiącek, od
października cztery poziomy zaawansowania
6. Zajęcia komputerowe, raz w tygodniu, zajęcia nieodpłatne, prowadzi Urszula Wiejak – 3
poziomy zaawansowania;
7. Klub literacki, raz w tygodniu, prowadzi Dorota Suwalska, - 4-6 osób, zajęcia nieodpłatne,
raz w miesiącu, 1,5 h – do czerwca 2018
8. Teatr po angielsku- raz w tygodniu, zajęcia nieodpłatne prowadzi Wioletta Jagodzińska
9. Joga śmiechu – do czerwca 2018r.
LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYBRANYCH ZAJĘCIACH
Zajęcia komputerowe
Język angielski
Malarstwo
Gimnastyka
Zumba

26 osób
29 osób
16 osób
63 osoby
25 osób

Tai chi
Teatr po angielsku

66 osób
7 osób

Zajęcia artystyczne z Markiem

6 osób

Liczba studentów UTW w roku akademickim 2018/2019 – 106 osób w tym 21 mężczyzn i 85
kobiet.
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III. ZAJĘCIA, SEKCJE, KLUBY, ZESPOŁY prowadzone przez
instruktorów na zasadzie wynajmu sal:
1. Nauka gry na gitarze, 2 razy w tygodniu - instruktor Bogdan Roszczyk;
2. Nauka języka angielskiego 3 razy w tygodniu - lektor Marzena Wiącek;
3. Studio wokalne Bożeny Zalewskiej – raz w tygodniu;

IV. KALENDARIUM IMPREZ
STYCZEŃ
6.01. Orszak Trzech Króli, wstęp wolny, współpraca, liczba osób ok.300
7.01. Z cyklu „Koncerty dla dużych i małych” koncert noworoczny w wykonaniu zespołu
Palmerianki, liczba osób: 68
12.01. Kino Nokowe „21 x Nowy Jork", spotkanie z twórcą - Piotrem Stasikiem. , liczba
osób:70
12.01. Spotkania z Muzyką –„Ignacy Jan Paderewski – artysta i mąż stanu” – Szkoła
Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
14.01 XXVI Finał WOŚP, wstęp wolny, liczba osób: ok.670
15.01. – 26.01 Zimowe warsztaty artystyczne
27.01. Bal Karnawałowy dla dorosłych, liczba osób: 78
28.01. Kino Nokusiowe -Narysujmy film na tablicy, liczba osób: 22
LUTY
2.02. „Historia Marii” w Kinie Nokowym, spotkanie z Małgorzatą Książek, wstęp wolny,
liczba osób: 120
3.02. Monodram w wykonaniu Wojciecha Pszoniaka „Belfer”, liczba osób: 170
4.02. Karnawał na jazzowo - koncert dla niemowląt i małych dzieci ( do 6 lat), liczba osób:
150
4.02. Wyjazd do Muzeum Dulag, liczba osób: 30
10.02. Blumen - otwarcie wystawy fotografii mieszkanki gminy Nadarzyn Julii Karasiewicz,
wstęp wolny, liczba osób: 30
10.02. Niepodległościowy Bal Przedszkolaka, współorganizacja, liczba osób: ok.40
11.02. Kino Nokusiowe „Lepimy filmy”, wstęp wolny, liczba osób:40
15.02. Wykład otwarty UTW „Co filozofowie mają do powiedzenia na temat religii”
prowadzenie: dr Piotr Stankiewicz, wstęp wolny
17.02. „Wiek nie gra roli" - spotkania z człowiekiem ciekawym - Aleksandrą Fafius, wstęp
wolny, liczba osób: 15
20.02. Wykład otwarty UTW „ Droga do odzyskania własnego państwa 1795-1918”,
prowadzenie: Renata Fabiańska, wstęp wolny, liczba osób: 10
23.02. Spotkania z Muzyką – „Za rogatką grand zabawa” - Szkoła Podstawowa im. św. S.
Kostki w Kostowcu
25.02. Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat – „O odpowiedzialności i zaufaniu”, wstęp
wolny liczba osób: 5
25.02. Teatrzyk w walizce, spektakl „Hipi Zagubione oko” Teatrzyku Spełnionych Marzeń,
liczba osób: 130
MARZEC
06.03. 41. Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka – eliminacje gminne, wstęp wolny,
liczba osób: 60
08.03. Wykład otwarty UTW spotkanie z podróżnikiem „Kobiety na trzech kontynentach",
wstęp wolny, liczba osób: 15
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10.03 „Darcie pierza a nie kotów, czyli Dzień kobiet w NOK” – prezentacja kobiet –
mieszkanek gminy Nadarzyn oraz program iluzjonistyczny - Just Edi Show, wstęp wolny,
liczba osób: 130
11.03 Koncert dla Małych i Dużych „Koncert muzyki ormiańskiej”, wstęp wolny, liczba
osób: 50
15.03. Wykład otwarty UTW „Prawdy i mity na temat snu” , wstęp wolny, liczba osób: 10
16.03 Kino Nokowe „Był sobie las”, spotkanie z Przemysławem Nawrockim - ekspertem z
WWF, wstęp wolny, liczba osób: 40
17.03 Prezentacja filmu dokumentalnego „TWARDY” - użyczenie sali widowiskowej
Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Nadarzyn
18.03 Kino Nokusiowe „Mały pingwin Pik-Pok”, wstęp wolny, liczba osób: 70
20-29.03. Wystawa prac plastycznych „Pisanka i Palma”
23.03. Spotkania z Muzyką – „Trzej Muszkieterowie” - Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B.
Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
25.03. Koncert Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn, liczba osób: 190
KWIECIEŃ
7.04. Marzena Latoszek i jej uczniowie - wystawa batiku, wstęp wolny, liczba osób: 40
10.04. Wykład otwarty UTW: „Związki polsko-japońskie do 1945 roku. Przyjazne relacje w
drodze do niepodległości, w czasach II RP i wojny”, prowadzenie: dr Olga Barbasiewicz,
wstęp wolny, liczba osób:5
13.04. „Festiwal” w Kinie Nokowym, spotkanie z twórcami: Anną Gawlitą i Tomaszem
Wolskim, wstęp wolny, liczba osób: 50
15.04. Teatrzyk w walizce Teatr Wariacja spektakl: „Guliwer”, liczba osób: 120
19.04. Wykład otwarty UTW: „Wiem, co podpisuję”, prowadzenie: Ewa Domańska, Mateusz
Ossowski, wstęp wolny, liczba osób:5
21.04. "W pętli humoru i satyry - wieczór komediowy z grupą „Teatralnia", wstęp wolny,
liczba osób: 130
22.04. Koncerty dla Dużych i Małych, wstęp wolny, liczba osób: 50
27.04. Spotkania z Muzyką – koncerty dla szkół - Piotr Wróbel Król Midas w rękach Bogów
– Szkoła Podstawowa w Ruścu
MAJ
10.05. Moc kobiecego kręgu – warsztaty dot. rozwoju osobistego
13.05. Park w Młochowie – występ Biedronek „Program prawie, że literacki”, wstęp wolny,
liczba osób: 70
20.05. Zatracając się w tańcu – impreza taneczna uczestniczek zajęć tanecznych Pauliny
Piśkiewicz, wstęp wolny, liczba osób: 180
24.05. Użyczenie sali widowiskowej na Spotkanie Policja/Straż gminna, wstęp wolny!
25.05. Piknik z okazji Dnia Dziecka w Wolicy - współpraca z przedszkolem, wstęp wolny!
liczba osób: 150
25.05.Spotkania z Muzyką – koncerty dla szkół - „Wielki Teatr Świata”
27.05. Użyczenie sali Szkole Muzycznej na podstawie porozumienia o współpracy
CZERWIEC
10.06. Piknik Rodzinny współorganizacja z GODM Tęcza,
10.06. Uroczyste zakończenie roku akademickiego UTW, recital Krzysztofa Respondka,
wstęp wolny, liczba osób:140
14.06. Moc kobiecego kręgu - warsztaty dot. rozwoju osobistego
15.06. Spotkania z Muzyką - „L. van Beethoven – portret kompozytora” – Szkoła
Podstawowa w Ruścu
16.06. 19. Urodziny NOK – Artur Barciś Show, liczba osób:170
17.06. 19. Urodziny NOK – prezentacja działalności NOK (baletnice, NPB, uczniowie p.

5

Zalewskiej, p. B. Roszczyka), wstęp wolny, liczba osób: 190
23.06. Warsztaty taneczne Pauliny Piśkiewicz, liczba osób: 40
24.06. Koncert pamięci Wójta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba – Park w Młochowie,
współorganizacja,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------WAKACJE Z NOK – LIPIEC/SIERPIEŃ
2.07-20.07.2018 r. godz. 8:00-16:00 – LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
dla dzieci w wieku 7-12 lat tygodniowy koszt 180 zł.
(w tym 3 razy w tygodniu obiad)
w programie m.in. : wycieczki, zajęcia sportowe, warsztaty
plastyczne, zabawy integracyjne, kino NOK.
I Tydzień
3.07 (wtorek) Farma Pony
5.07 (czwartek) Hulakula
II Tydzień
10.07 (wtorek) Baśniowe Sady
12.07 (czwartek) Stacja Grawitacja
III Tydzień
17.07 (wtorek) Sala Zabaw Tęcza
19.07 (czwartek) Hulakula- nauka gry w kręgle
---------------------------------------------------------------------------------------------AKCJA ANIMACJA plenerowa akcja animacyjna dla dzieci.
Akcja gościła w Urzucie, Rozalinie, Młochowie, Parolach, Wolicy i Starej Wsi.
Wstęp na wszystkie wydarzenia był bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. W ramach
akcji odbyły się następujące wydarzenia:
URZUT
- Warsztaty kręcenia lizaków z pracownią CUKIER LUKIER – 06.07.2018 r., godz. 14.00,
- pokaz trików piłkarskich – 13.07.2018 r., godz. 14.00,
ROZALIN
-spektakl dla dzieci "Brzydkie kaczątko" Teatr Wariacja – 27.07.2018 r., godz. 11.00,
-pokaz Mima – 03.08.2018 r., godz. 12.00
MŁOCHÓW
-pokaz trików piłkarskich – 19.07.2018 r., godz. 17.00,
-pokaz karate z Mazowieckim Klubem Karate KYOKUSHIN – 02.08.2018 r., godz. 16.30
PAROLE
-gigantyczne malowanki w plenerze – 06.07.2018 r., godz. 15.00,
warsztaty kręcenia lizaków pracownią CUKIER LUKIER – 13.07.2018 r., godz. 15.00,
WOLICA
-KLAUN FRED z programem artystycznym – 20.07.2018 r., godz. 15.00
- spektakl dla dzieci "Bajka Afrykańska" Teatr Wariacja – 27.07.2018 r., godz. 14.00,
STARA WIEŚ - miejsce: plac zabaw ul. Brwinowska róg Tarniny,

6

- KLAUN FRED z programem artystycznym – 03.07.2018 r., godz. 17.00,
- budowanie chińskich smoków – 10.07.2018 r., godz. 17.00,
- pokaz trików piłkarskich – 17.07.2018 r., godz. 17.00,
- kowbojskie celowanie do puszek, strzelenie z łuku, nauka obsługi lassa – 24.07.2018 r.,
godz. 17.00
- pokaz karate z Mazowieckim Klubem Karate KYOKUSHIN – 31.07.2018 r., godz. 17.00
- budowanie indiańskich tipi i tworzenie pióropuszy – 07.08.2018 r., godz. 17.00
- gigantyczne malowanki w plenerze – 14.08.2018 r., godz. 17.00
- bańkowe show wraz z bańkowym szaleństwem dla dzieci – 21.08.2018 r., godz. 17.00,
WARSZTATY LAST MINUTE W NOK
26-28 czerwca, godz. 12.00-14.00 – Rzeźba w drewnie, od 10 lat
5-6 lipca, godz. 12.00-14.00 – Warsztaty krawieckie – poduszka, od lat 10
10 lipca, godz. 12.00-14.00 – Mydlarnia - Warsztaty robienia mydła, od 7 lat
25 lipca, godz. 12.00-14.00 – Warsztaty pergamano, od 8 lat
31 lipca, godz. 12.00-14.00 – Eksperymenty chemiczne, od 7 lat
2-3 sierpnia, godz. 12.00-14.00 – Makrama, od 8 lat
8 sierpnia, godz. 12.00-14.00 – Koty z masy solnej, od 8 lat

zaPARKuj w MŁOCHOWIE – koncerty plenerowe
na terenie Zespołu Parkowo Pałacowego w Młochowie przy ul. Platanowej -taras oficyny
przy kościele p.w. św. Michała Archanioła
Niedziela 15 lipca, godz. 16.00
PRZEBOJE MISTRZÓW - W MISTRZOWSKIM WYKONANIU
Wykonawcy:
Grażyna Mądroch - sopran koloraturowy,
Jan Zakrzewski – tenor,
Ryszard Morka - bas,
Adam Sychowski – fortepian,
Orkiestra Kameralna Intermezzo,
Teresa Siewierska – słowo o muzyce
W programie: arie operowe, przeboje operetkowe i musicalowe, piosenki wojskowe i
patriotyczne związane z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości.
Niedziela 22 lipca, godz. 16.00
WARSZAWSKIE COMBO TANECZNE
Wykonawcy:
Jan Młynarski - śpiew, bandżola,
Piotr Zabrodzki - śpiew, banjo,
Sebastian Jastrzębski – gitara,
Wojciech Traczyk – kontrabas,
Tomasz Duda – saksofon,
Anna Bojara - piła
W programie: przedwojenne warszawskie piosenki, które 80 i więcej lat temu bawiły i
wzruszały publiczność na rewiach, dansingach, a także na stołecznych ulicach i podwórkach.
Niedziela 29 lipca, godz. 16.00
MECCORE STRING QUARTET
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Wykonawcy:
Jarosław Nadrzycki - skrzypce,
Wojciech Koprowski - skrzypce,
Michał Bryła - altówka,
Karol Marianowski - wiolonczela
W programie: Wolfgang Amadeusz Mozart - Kwartet smyczkowy D-dur KV 575
Edward Grieg - Kwartet smyczkowy nr 1 g-moll op. 27
Niedziela 5 sierpnia, godz. 16.00
DROHOBYCKI ENSEMBLE „ PIEŚNI I DUMKI”
Wykonawcy:
Natalia Tsygylyk – bandura, wokal,
Natalia Hamar – bandura, wokal,
Jerzy Czumak – bajan,
Wasyl Hamar – sopyłka, friłka, Fletnia Pana
Katarzyna Tulik – słowo o muzyce
Repertuar zespołu tworzą znane utwory klasyczne, utwory oparte na muzyce tradycyjnej
Zakarpacia, Mołdawii, Rumunii, Ukrainy i regionów pobliskich, współczesne aranżacje
starych melodii oraz popularne pieśni i dumki polskie i ukraińskie.
Niedziela 12 sierpnia, godz. 16.00
"HISTORIA POLSKIEGO TAŃCA" KAMERALNA HARMONIA i CRACOVIA
DANZA
Wykonawcy:
Katarzyna Kamer – staropolskie fidele kolanowe: suka biłgorajska, fidel płocka
Hubert Giziewski – akordeon
Wojciech Lubertowicz – bębny obręczowe
Małgorzata Nabrzeska i Adrian Podlecki – taniec (Cracovia Danza)
Program stworzony z tancerzami baletu Cracovia Danza, w trakcie którego prezentowana jest
historia tańca polskiego od renesansu do współczesności.
Niedziela 19 sierpnia, godz. 16.00
RADUJ SIĘ MATKO, POLSKO! - koncert w ramach XV edycji Festiwalu Mazowsze w
Koronie (Muzyczne Wieczory w zabytkach architektury mazowieckiej), w Roku Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Wykonawcy:
WARSZAWSKI CHÓR MIĘDZYUCZELNIANY,
Borys Somerschaf – dyrygent,
Igor Pogorzelski - słowo o muzyce
W programie: średniowieczne polskie pieśni - Bogurodzica i Gaude Mater Polonia oraz
pieśni sakralne i świeckie wybitnych kompozytorów polskich dawnych i współczesnych,
m.in. Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki, Stanisława Moniuszki, Feliksa
Nowowiejskiego, Józefa Świdra i Henryka Mikołaja Góreckiego.
Niedziela 26 sierpnia, godz. 16.00
WARSZAWSKI LUTOSŁAWSKI
Wykonawcy:
Magda Navarrete – wokal,
Piotr Steczek - skrzypce, kompozycje, aranżacje,
Paweł Steczek - fortepian, akordeon,
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Zuzanna Janczak – skrzypce,
Maciej Garbowski – kontrabas,
Krzysztof Gradziuk - perkusja
„Warszawski Lutosławski”, to projekt muzyczny, w którym Magda Navarrete i Piotr Steczek
odkrywają zapomnianą i owianą tajemnicą twórczość Witolda Lutosławskiego.
WSTĘP NA WSZYSTKIE KONCERTY BYŁ WOLNY – średnio na każdym koncercie było
OK. 200 osób
AKCJA - „WAKACJE DLA SENIORA” w ramach której odbyły się następujące imprezy/
wyjazdy:
5 lipca 2018r. „Warsztaty pozytywnego myślenia”-bezpłatne
24 lipca – wyjazd do Centrum Pieniądza
18 sierpnia - Parada Seniorów „DOJRZALI WSPANIALI”
w Warszawie - bezpłatne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------WRZESIEŃ
02.09. Perły Kultury, Nauki I Sztuki Gminy Nadarzyn 2018, ok.180 osób
08.09 – Narodowe czytanie – współorganizacja z Biblioteką
09.09 – Dożynki – współorganizacja z GOS i UG
13.09 – VI Dni Profilaktyki – współpraca z GODM Tęcza
21.09. Kino Nokowe „Pan Tadeusz” z muzyką na żywo, 50 osób
23.09. Salon Poezji K40 "Poświatowska" - czytała Krystyna Janda, ok.190 osób
27.09. Krąg Kobiet, 10 osób
29 września – uroczysta Inauguracja IV Roku Akademickiego UTW w ramach której
wystąpił: "BABSKI KABARET" , oraz odbył się wernisaż wystawy mieszkańca gminy
Nadarzyn Andrzeja Holca - „MOJE PASTELE” – ok. 130 osób
30.09. Koncert Gordonowski, ok.170 osób
30.09 – współorganizacja odpustu w Młochowie
- Koncert Filharmonii Narodowej dla szkół - z cyklu Spotkanie z muzyką
PAŹDZIERNIK
7.10. warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat
7.10 - Teatrzyk w walizce „Brzydkie Kaczątko”, ok.100 osób
14.10. Salon Poezji K40, Aleksander Puszkin "Eugeniusz Oniegin", czytali: Daniel
Olbrychski i Katarzyna Ucherska, ok.100 osób
14.10. Koncert dla Dużych i Małych, „Zacznijmy od Bacha”, 90 osób
18.10. Koncert El Salsero, ok.190 osób
25.10 Krąg Kobiet, 10 osób
26.10. Kino Nokowe, 40 osób
27.10. Spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie”, ok.190 osób
27.10 – wernisaż rysunku „Stefan” Ewy Kunkowskiej Dembe
- Koncert Filharmonii Narodowej dla szkół z cyklu Spotkanie z muzyką
LISTOPAD
5.11 - bezpłatne szkolenie dla studentów UTW „Promocja zdrowia i aktywnego starzenia się”
w Michałowicach
10.11. Uroczysta sesja w ramach Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, koncert
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Nok Pęd Band promujący drugą płytę "Jest takie miejsce", ok. 180 osób
11.11 – uroczyste obchody Dnia Niepodległości
17.11- Warsztaty „Bądź widoczny bądź bezpieczny” - Fundacja Doroty Stalińskiej
17.11. Koncert Barbary Wrońskiej, ok.80 osób
18.11. Z cyklu Koncerty dla Dużych i Małych „Polska muzyka ludowa”, 75 osób
22.11. Krąg Kobiet, 10 osób
23.11. Kino Nokowe – Piotr Dumała, 40 osób
23.11 - Wyjazd do Muzeum Etnograficznego, wystawa „Czas świętowania”
25.11. Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat
25.11 - Teatrzyk w walizce, "Kopciuszek" Teatru Wariacja, ok.100 osób
25.11. Salon Poezji K40 "Marina Cwietajewa", Krystyna Tkacz i Julia Konarska, ok.80 osób
27.11 - Wyjazd do Teatru Dramatycznego na spektakl „Nasza klasa”
- Koncert Filharmonii Narodowej dla szkół - z cyklu Spotkanie z muzyką
GRUDZIEŃ
01.12. Koncert Antoniny Krzysztoń, Zakończenie VI Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu
Życia, współpraca z GODM Tęcza, ok.170 osób
02.12. Koncerty „DLA DUŻYCH I MAŁYCH”, „Muzyczne bajkowanie z różnych stron
świata", 90 osób
16.12. Salon Poezji K40, Czesław Mozil, 135 osób
08.12. Mikołajki w NOK, ok.160 osób
08.12 – wernisaż malarstwa i rysunku Wiesława Sekuły
Konkurs plastyczny „Szopka bożonarodzeniowa”
- Koncert Filharmonii Narodowej dla szkół - z cyklu Spotkanie z muzyką

V. ŚWIETLICE
ŚWIETLICA W WOLICY
I. ZAJĘCIA STAŁE
- Pilates - Zdrowy kręgosłup - prowadzi Alicja Święcicka, liczba uczestników -8 / 1 raz w
tygodniu.
II. IMPREZY
- 07.01.2018 r. - Spotkanie opłatkowe ok. 100 osób, wspólnie z przedszkolem.
- 24.03.2018 r. - Spotkanie „Jajeczko wielkanocne”, 41 osób (przygotowane wspólnie z
przedszkolem),
- 25.05.2018 r. - Piknik rodzinny z okazji dnia dziecka organizowany wspólnie z
przedszkolem, ok.75 osób.
- 21.07.2018 r. - Akcja Animacja „Klaun FRED”, 38 osób,
- 27.07. 2018 r. - Akcja Animacja spektakl „Bajka Afrykańska”, ok 60 osób,
- 14 .12.2018 r. - Spotkanie z Mikołajem , 75 osób -wspólnie z przedszkolem.
III. WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE
- 02,03,09 lutego 2018 r. Warsztaty ”Kreatywne tworzenie – kotyliony, 12 osób.
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- 16 i 17 lutego 2018r. Warsztaty ”Albumy z działalności placówki od 2002 r.”, 9 osób.
- 09,10,16 i 17 marca 2018 r. Warsztaty nt. ”Palma i pisanka wielkanocna” na konkurs
plastyczny, 13 osób.
- 24.03.2018 r. rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego” Jajko na sto sposobów”- 7 osób wzięło
udział oraz warsztaty robienia palmy przez uczestników spotkania wielkanocnego 20 osób
(organizowany wspólnie z przedszkolem).
- 13,20,21 i 27.04.2018 r.cd warsztatów „Albumy o świetlicy”, 7 osób.
- 26.05.2018r.rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego ”Ciasto z owocami”(3 osoby)
- 6 i 27.10.2018 r. warsztaty z cyklu ” Czytamy dzieciom i z dziećmi” – „Spotkanie z bajką”Przygody Misia Puchatka” z instruktorem świetlicy, 9 osób.
- 3 i 10.11.2018 r. warsztaty „Zabawy wierszem” Jana Brzechwy pt. „Na straganie” z
instruktorem świetlicy, 7 osób.
- 16.11.2018 r. warsztaty twórcze „Zaproszenia” z instruktorem świetlicy. – 8 osób.
- 14.12.2018 r. Spotkanie z Mikołajem (wspólnie z przedszkolem), 75 osób.
- 15.12.2018 r. warsztaty twórcze nt.” Ozdoby świąteczne -choinki i bombki „ z
instruktorem świetlicy, 8 osób.
- 21.12.2018 r. przygotowywanie wspólnie z dziećmi z przedszkola w Wolicy części
artystycznej na spotkanie opłatkowe, około 20 osób.
ŚWIETLICA W MŁOCHOWIE
I. ZAJĘCIA STAŁE
- teatralne dla dzieci- prowadzi Anna Balsam, , zajęcia odbywają się raz w tygodniu w
czwartki, liczba uczestników 8 osób
- zajęcia teatralno - muzyczne, instruktor Anna Balsam, Marek Rejnowicz liczba uczestników
8 osób
- zajęcia komputerowe dla początkujących, instruktor Marcin Szwed liczba uczestników 2
osób
-zajęcia plastyczne dla dzieci 6 osób
- zajęcia wspomagające 2 osoby – do czerwca.
II. IMPREZY
 11 marca Dzień Kobiet (5 osób)
 25 marca Spotkanie kulinarne „O chlebie słów kilka”
 22 kwietnia Warsztaty na trawie. Czym jest quilling (8 osób)
 13 maja- Spektakl „Prawie, że literacki” w wykonaniu grupy teatralno




kabaretowej Biedronki. (w Parku w Młochowie 50 osób).
20 maja- Warsztaty na trawie- Pobawmy się farbą (5 osób)
2 czerwca Dzień Bańki Mydlanej 30 osób
10 czerwca Warsztaty na trawie- Zabawa filcem (10 osób)
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Lipiec-sierpień Czwartki przy fontannie
19 lipca pokaz tricków piłkarskich w ramach Akcji Animacji
2 sierpnia pokaz karate w ramach Akcji Animacji
30 września, udział w Pikniki Odpustowym, pokaz baniek +animacje
16 listopada Warsztaty Rzeźby w owocach i warzywach(4 osoby)
15 listopada Nieurodziny- Dzień mowy o emocjach. (6 osób)
14 grudnia Przedświąteczne spotkanie świetlicowe, warsztaty kulinarne (6
osób)

III. WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE
16.11.2018 r. Warsztaty Rzeźby w owocach i warzywach (4 osoby)
IV. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE
Średnia frekwencja 8 osób
Udział KGW Młochów w warsztatach rękodzielniczych w Ziołowym Zakątku.
NAGRODY I KONKURSY
Udział uczestników zajęć plastycznych w Gminnym Konkursie Palma i Pisanka (II miejsce)
Udział uczestników zajęć plastycznych w XXI Gminnym Konkursie Plastycznym Szopka
Bożonarodzeniowa (I miejsce)
Udział uczestników zajęć plastycznych w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „COŚ
MOJEGO”
Udział uczestników zajęć plastycznych w Międzynarodowym konkursie plastycznym
„Pentel”
Czynny udział KGW Młochów w życiu świetlicy
Udział uczestników zajęć plastycznych w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „COŚ
MOJEGO”
Nagrody grupy teatralno-kabaretowej Biedronki
XXIV Mazowiecki Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży im. Piotra Grabowskiego MASKA
(organizowanym przez Dom na Kultury Świt).
Wyróżnienie specjalne za oryginalny, inteligentny żart trafiający w rzeczywistość naszych
czasów
Wyróżnienie na XVII Mazowieckim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Artystycznej ASTERIADA organizowanym przez Dom Kultury Włochy.
XIX Festiwal Małych Form Teatralnych w Piasecznie
Wyróżnienie za odważną improwizację oraz świetny kontakt z publicznością.
II miejsce na XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Tańca „Kwiecień- Plecień” w Sierpcu
ŚWIETLICA W URZUCIE
STYCZEŃ
 15 – 26 stycznia - „Kreatywne ferie” - 13 osób
 26 stycznia – zabawa karnawałowa – 26 osób
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LUTY
 dwa razy w miesiącu – SENSOPLASTYKA – średnio 10 osób
 23 lutego (przez 5 dni) – warsztaty szycia – Ekotorby – udział wzięło łącznie 11 osób
MARZEC
 8 marca – „Dzień Kobiet” – 20 osób
 14 – 15 marca – przygotowywanie pisanek na konkurs – 6 osób
 dwa razy w miesiącu – SENSOPLASTYKA – średnio 10 osób
 18 marca – spektakl Teatru Wariacja „O Ziuku Piłsudskim” – ok. 30 osób
 20 – 22 marca – przygotowania do powitania wiosny – łącznie udział wzięło 16 osób
 24 marca – „Powitanie Wiosny” – parada z kwiatami po Urzucie, ognisko, palenie
Marzanny – ok. 30 osób
 Maluchowo – poniedziałki – średnio 3 dzieci + 3 mamy
KWIECIEŃ
 do 5 kwietnia ( w każdy czwartek) – nowe zajęcia stałe Fitness – średnio ok. 10 osób
 13 kwietnia – warsztaty kulinarne – 8 osób
 20 kwietnia – wieczór karaoke – 4 osoby
 21 kwietnia – Kino Nokusiowe – 14 osób
 Maluchowo – poniedziałki – średnio 3 dzieci + 3 mamy

dwa razy w miesiącu – SENSOPLASTYKA – średnio 10 osób
MAJ
 12 maja – rodzinny dzień gier i zabaw podwórkowych – 12 osób
 16- 18 maja – warsztaty wikliny papierowej – 3 osoby
 w każdy czwartek – nowe zajęcia stałe Fitness – średnio 10 osób
 dwa razy w miesiącu – SENSOPLASTYKA – średnio 8 osób

Maluchowo – poniedziałki – średnio 3 dzieci + 3 mamy
CZERWIEC
 25 – 29 czerwca – „Kreatywne wakacje” tydzień pierwszy – średnio 15 osób
 w każdy czwartek – nowe zajęcia stałe Fitness – średnio 8 osób
 SENSOPLASTYKA – 6 osób
LIPIEC
 2 – 6 lipca – „Kreatywne wakacje” tydzień drugi – średnio 15 osób
 6 lipca – Akcja Animacja – warsztaty lizaków – 16 osób
 9 – 13 lipca - – „Kreatywne wakacje” tydzień trzeci – średnio 10 osób
 13 lipca – Akcja Animacja – pokaz trików piłkarskich – 13 osób
SIERPIEŃ
 13 – 30 sierpnia – wakacyjne zajęcia świetlicowe – średnio 6 osób
WRZESIEŃ
 do 14 września czas organizacji zajęć stałych
 17 i 24 września – zajęcia MALUCHOWO – 3 dzieci + 3 rodziców
 18 i 25 września – zajęcia Angielski dla Każdego – 3 grupy, łącznie 13 osób
 20 września – SENSOPLASTYKA – 16 osób
 28 września – Dzieci w Kuchni – 6 osób
PAŹDZIERNIK
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1 i 29 października - zajęcia MALUCHOWO – 3 dzieci + 3 rodziców
w każdy wtorek - zajęcia Angielski dla Każdego – 3 grupy, łącznie 12 osób
17, 24 i 31 października – zajęcia FITNESS – średnio 10 kobiet
30 i 31 października – ZABAWY Z DYNIĄ – średnio 15 osób

LISTOPAD
 w każdy poniedziałek - zajęcia MALUCHOWO – średnio 3 dzieci + 3 rodziców
 w każdy wtorek - zajęcia Angielski dla Każdego – 3 grupy, łącznie średnio 10 osób
 w każdą środę - zajęcia FITNESS – średnio 10 kobiet
 od 8 listopada w każdy czwartek – ZUMBA KIDS – średnio 10 dzieci
 8 i 22 listopada – SENSOPLASTYKA – średnio 9 osób
 16 listopada - Dzieci w Kuchni – 6 osób
 30 listopada – BAL ANDRZEJKOWY – 34 dzieci + ok. 20 rodziców
GRUDZIEŃ
 w każdy wtorek - zajęcia Angielski dla Każdego – 3 grupy, łącznie średnio 10 osób
 w każdą środę - zajęcia FITNESS – średnio 8 kobiet
 od 5 grudnia w każdą środę – ROBOTYKA – 8 dzieci
 6 i 13 grudnia – ZUMBA KIDS – średnio 10 dzieci
 6 grudnia – SENSOPLASTYKA – średnio 11 osób
 11- 13 grudnia – warsztaty „Coraz Bliżej Święta” – szycie skrzatów – łącznie 14 osób
 15 grudnia - warsztaty „Coraz Bliżej Święta” – dzieci w kuchni – pierogi i pierniki –
8 dzieci + 2 rodziców
 19 grudnia - warsztaty „Coraz Bliżej Święta” – świąteczne stroiki – 8 osób
ŚWIETLICA W ROZALINIE
I ZAJĘCIA STAŁE
Ceramika - styczeń-grudzień : prowadzenie Katarzyna Przywecka
– środy dla dzieci – 3 os.,
– piątki dla dorosłych – 6 os.
Zajęcia plastyczne dla Maluchów (zajęcia bezpłatne) – Olga Cieślak
(od końca kwietnia do czerwca)
– poniedziałki – „zajęcia z elementami sensoplastyki” 5 zajęć – od 2 do 6 osób,
– piątki -”malowanki – rysowanki” - 5 zajęć – od 2 do 6 osób,
(od września do grudnia),
– wtorki - „malowane łapki” dla dzieci 1-3 – 2 do 8 osób,
– środy -”technika bazgrolenia” rysunek i malarstwo dla dzieci od 7 l. i
młodzieży
4 -7 osób,
– piątki- „kolorowe urwisy” dla dzieci 4-6 l. - 2 osoby,
( od połowy listopada),
- poniedziałki - Robotyka z Lego WeDo – Prowadzi Anna Machnacz – 8 osób,
- soboty – 24 listopada, „Grupa Plastyczna Dorosłych” rysunek i malarstwo dla
dorosłych – co 2 tydzień/ 2 razy w miesiącu – 3 osoby.
Letnie zajęcia w świetlicy ( uczestniczyło w nich od 4 do 8 dzieci)
- 26 czerwca – 6 lipca – barwienie papieru, makrama- bransoletki i breloki do
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kluczy,
- 17 lipca – 10 sierpnia -zajęcia kulinarne, malowanie twarzy, zajęcia plastyczne,
- 28 - 31 sierpnia – ceramika, bańki mydlane, gry i zabawy,
Akcja Animacja
- 27.07.2018 – Teatr Wariacja – spektakl „Brzydkie kaczątko” na podstawie baśni Ch.
Andersena. (20 osób),
- 03.08.2018 – Pokaz mima (12 osób).
II IMPREZY
7 kwietnia – udział w „Sprzątaniu Rozalina” zorganizowanym przez Sołtys i Radę Sołecką
wsi.
22 czerwca – „Na koniec wiosny a początek lata” - uroczyste zakończenie warsztatów z
półrocza i rozpoczęcie zajęć wakacyjnych dla dzieci. Otwarte warsztaty (barwienie papieru,
makrama, ceramika) z oprawą muzyczną DJ Soul Brother Sęk. (11 osób)
14 października – udział świetlicy w „Pikniku sąsiedzkim” zorganizowanym w Pałacu
Rozalin:
- warsztaty plenerowe (Olga Cieślak),
- pokaz malarstwa sztalugowego (Olga Cieślak),
8 grudnia – „Rodzinne Kolędowanie” – występ uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej
(50 osób).
III WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE
„Planszówki „ - prowadzenie Jarosław Smoła
29.04 – 5 osób,
13.05.2018 –2 osoby
20, 25, 27 kwietnia - „Makrama” - prowadzenie Olga Cieślak ( – 1 osoba),
28 października - „Halloween w świetlicy” - lampiony z dyni, dekorowanie ciastek, mumie z
soczków i pająki z gąbek. - prowadzenie Olga Cieślak i Anna Machnacz (12 osób),
8 grudnia – „Warsztaty Piernikowe” – pieczenie i dekorowanie pierników (przed „Rodzinnym
Kolędowaniem” (17 osób),
IV POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE
W sali na dole od 4 lat w środy odbywają się zajęcia Sekcji Strzelecko-Obronnej prowadzone
przez Adama Świercza i Franciszka Antonika, które cieszą się zainteresowaniem. Uczestnicy
tych zajęć chętnie odwiedzają świetlicę korzystając z możliwości wypoczynku i integracji.
Do listopada we wtorki i czwartki w sali na dole były prowadzone zajęcia FitLoose – Zumba
fitness - od grudnia zajęcia są zawieszone z powodów niskiej frekwencji.
Przez około pół roku do czerwca 2018 r. w sali Rady Sołeckiej na półpiętrze odbywały się
zajęcia Koła Brydżowego.
Od września 2018 r. w świetlicy trwały prace związane z urządzeniem wnętrza:
- aneks kuchenny został wyposażony w nowe szafki, blat, zlew, lodówkę.
- świetlica została przemeblowana a jej główna sala podzielona na strefy
a) warsztatową – dla dzieci lub na warsztaty okolicznościowe
b) wypoczynkową – narożna kanapa i stoliki kawowe w środkowej części świetlicy
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c) do gry w bilarda/ piłkarzyków i tenisa stołowego
d) do pracy przy komputerach.
- powstała nowa pracownia plastyczna – rysunkowo- malarska.
Współpraca z Sołtys i Radą Sołecką jest życzliwa.
W budynku świetlicy zostały przeprowadzone prace modernizacyjno-konserwacyjne sieci
elektrycznej.
Została odnowiona ściana w sali na dole, a także w holu dolnym.
Zostały wymienione drzwi główne do świetlicy.
Otoczenie świetlicy:
Została przeprowadzona renowacja terenu zielonego za świetlicą- równanie,, przycięcie
drzew owocowych z sąsiedniej posesji na linii płotu, a także czyszczenie opaski wokół
fundamentów budynku. Z płotu została zdemontowana zniszczona tablica z planem wsi.
ŚWIETLICA W PAROLACH
I ZAJĘCIA STAŁE
– zajęcia ceramiczne dla dzieci, prowadzi: Katarzyna Przywecka, 1 raz w tygodniu/
liczba osób 3-5
– zajęcia ceramiczne dla dorosłych, prowadzi: Katarzyna Przywecka, 1 raz w
tygodniu/liczba osób 4,
– zajęcia fitness-zdrowe ciało, prowadzi: Katarzyna Łukasik, 2 razy w tygodniu / liczba
osób od 4 do 20
– angielski, prowadzi: Wioletta Jagodzińska, 1-2 razy w tygodniu / liczba osób od 3 do
7/
– zajęcia komputerowe dla dorosłych, prowadzi: Marcin Szwed,1 raz w tygodniu/ liczba
osób od 1 do 6,
– indywidualne zajęcia wspomagające rozwój, prowadzi: Anna Balsam/ liczba osób 1/
prowadzono w okresie od stycznia do czerwca,
– rękodzieło prowadzi: Marzena Latoszek, 1 raz w tygodniu/ liczba osób 2,
– wykłady, spotkania, wyjazdy w ramach programu „Seniorzy na start: realizowanego z
Towarzystwem Kulturalno-Teatralnym Kurtyna, spotkania 1 raz w tygodniu/ liczba
osób 15/ projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego/
– Malowane łapki – zajęcia plastyczne dla dzieci do lat 3, prowadzi: Olga Cieślak, 1 raz
w tygodniu/ liczba osób od 1 do 3/zajęcia od listopada,
– Robotyka prowadzi: Anna Machnacz, 1 raz w tygodniu/ liczba osób 8/ zajęcia od
listopada,
– wakacje w świetlicy prowadzi: Monika Majewska - gry, zabawy i warsztaty
prowadzone we własnym zakresie/lipiec-sierpień/ liczba osób od 5 do 15,
– ferie zimowe prowadzi: Monika Majewska - gry, zabawy i warsztaty prowadzone we
własnym zakresie/ od 5 do 15 osób.
II IMPREZY
– 11/01/2018 spotkanie kulinarne „Zdrowy chleb domowy” prowadził: Marcin Szwed
/liczba osób 15/
– 15-26/01/208 ferie zimowe /liczba dzieci korzystających 10 osób dziennie/
– 27/01/2018 wspomnień czar – wieczór karnawałowy dla dorosłych/ liczba osób 50/
– 04/02/2018 bal karnawałowy dla dzieci /liczba osób ok 30/
– 09/02/2018 spotkanie kulinarne – pączki prowadziła przedstawicielka KGW /liczba
osób 15/
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– 08/03/2018 dzień kobiet – spotkanie KGW / liczba osób ok 40/
– 19/03/2018 Kino nokusiowe,/ liczba osób ok. 10/
– 16.05.2018 Koncert Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Nadarzynie/ liczba osób ok
50/
18/08/2018 Karawana – Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji/ liczba osób dużo ok 200/ - w
programie: spektakl dla dzieci "Krawiec Niteczka" Teatr Malutki, Rodzinne Animacje ,"W
niemym kinie" teatr Mimo - spektakl dla dorosłych, pokaz ogniowy grupy Prometeo Wydarzenie to NOK otrzymał ( po wielu latach zabiegów) od Mazowieckiego Instytutu
Kultury, współorganizatorami było Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA i
Nadarzyński Ośrodek Kultury.
– 13/07/2018 Akcja Animacja – warsztaty lizaków/liczba osób ok 50/
– 27/11/2018 Koncert Niepublicznej Szkoły Muzycznej z Nadarzyna/ liczba osób ok 50/
– 30/11/2018 Koncert Niepublicznej Szkoły Muzycznej z Nadarzyna/ liczba osób ok 50/
– 15/12/2018 Wieczór wigilijny realizowany w ramach programu „Seniorzy na start”/
liczba osób ok 150/
III WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE
– 26/03/2018 warsztaty wielkanocne dla dorosłych /liczba osób 10/
– 28/04/2018 spotkanie z cyklu „Otwarte drzwi” - spotkanie ceramiczne /liczba osób 4/
– 19/04/2018 spotkanie domowego SPA, prowadziła: Renata Janczarska / liczba osób
10/
– 24/04/2018 spotkanie historyczne, prowadził: S.Majewski / liczba osób 2/
– 08/09/2018 dzień otwarty - Strefa dzieci-zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych,
prowadziła: Daria Kosiak – Migda/ liczba osób 1/
– 17/11/2018, Otwarte drzwi – ceramika/ liczba osób 3/
– 09/12/2018 Otwarte drzwi – warsztaty kumihimo/ liczba osób 1/
IV POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE
Odbyły się również:
– spotkania KGW średnio 1 raz w miesiącu w tym spotkania organizacyjne jak również
poświęcone różnym zagadnieniom np. wspólne śpiewanie, ognisko z okazji 1 maja,
– szkolenia dla rolników,
– wyjazd na warsztaty do Ziołowego Zakątka Pań z KGW z Parol i Młochowa oraz
Kółka Kulinarno-Twórczego z Urzuta, oraz instruktorów NOK,
– spotkania dorosłych amatorów gry w piłkę nożną na boisku, znajdującym się na
terenie świetlicy, do końca listopada odbywały się dwa razy w tygodniu,
– Akcja „Szczepionka na zimę czyli zjedz jabłko” trwa od wielu lat i jest możliwa
dzięki Państwu Chruściakom, którzy dostarczają do świetlicy zupełnie nieodpłatnie
jabłka. Akcja propaguje zdrowy styl życia,
– spotkania wiejskie,
– spotkania szkółki piłkarskiej od 1 maja do końca października 3 razy w tygodniu,
– Dzień Dziecka ze szkółką piłkarską,
– Akademia Umysłowa – układanie puzzli poświęconych pracom słynnych malarzy, tak
powstałe obrazy zostają powieszone w świetlicy a słowo o autorze i obrazie pojawia
się na stronie świetlicy, powstaje galeria puzzli,
– Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Parol.
Trzyletni projekt - "Seniorzy na start", którego głównym realizatorem
jest Towarzystwo Teatralne "Kurtyna" przy współpracy z NOK.
Program finansowany ze środków samorządu woj. mazowieckiego
Okres realizacji: 01.08.2018 – 30.11.2020.
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Program skierowany do osób 55+ z terenu gminy Nadarzyn, realizowany z gminami:
Zabrodzie, Rząśnik i Nadarzyn.
Miejsce realizacji projektu (spotkań warsztatowych) świetlica NOK w Parolach.
W programie:
w ramach zajęć warsztatowych odbędą się spotkania poświęcone następującym tematom:
 świadomy senior (warsztaty z neurobiku-ćwiczenia mózgu, warsztaty antystresowe,
warsztaty asertywności),
 zdrowy senior (zdrowe żywienie, sport, gimnastyka a osteoporoza),
 bezpieczny senior (pierwsza pomoc, seniorzy a oszuści),
 nowoczesny senior (telefon komórkowy, facebook, czytniki książek),
 twórczy senior (warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne),
 aktywny senior (wspólne tworzenie imprezy kończącej rok 2018).
 Przewidziane są również warsztaty filmowe, aktywności społecznej i artystyczne. W
ramach projektu odbędą się wyjazdy do teatru i multikina, wycieczki.

VI.POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE
NAGRODY
Kabaret Biedronki, działający przy świetlicy NOK w Młochowie zdobył:
- Wyróżnienie za oryginalny, inteligentny żart trafiający w rzeczywistość naszych czasów
na XXIV Mazowieckim Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży im. Piotra Grabowskiego
MASKA (organizowanym przez Dom Kultury Świt).
- Wyróżnienie na XVII Mazowieckiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Artystycznej ASTERIADA organizowanym przez Dom Kultury Włochy.
- II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Teatru, Piosenki, Tańca Kwiecień Plecień w Sierpcu
- Wyróżnienie za odważną improwizację i świetny kontakt z publicznością na Effce w
Centrum Kultury w Piasecznie
W marcu 2018 tancerki najstarszej formacji tanecznej prowadzonej przez instruktor
Paulinę Piśkiewicz w Bydgoszczy w Ogólnopolskim Konkursie Tańca „Taneczne
Miraże" zdobyły:
Oliwia Myzia - II miejsce w kategorii solo 12-15 lat (na 18 uczestniczek);
1. Aleksandra Chorek - wyróżnienie w kategorii solo 16+ (na 17 zawodniczek);
2. Duet Zofia Świergiel i Oliwia Rostkowska - wyróżnienie w kategorii duet 16+ (na
11 duetów);
3. Duet Oliwia Myzia i Lidia Chojnacka - wyróżnienie w kategorii duet 12-15 (na 8
duetów).
W kwietniu2018 Grupa taneczna InMotion zajęła I miejsce w kategorii wiekowej 13-15. na
Ogólnopolskim Festiwalu Teatru, Piosenki, Tańca Kwiecień Plecień w Sierpcu Jury
stwierdziło, że dziewczyny były BEZDYSKUSYJNIE NAJLEPSZE!!!
W czerwcu 2018 – na Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych o Grand Prix Marianny
Kiszkurno Zespół InMotion II w kategorii formacja Debiuty 12-15 lat zajął I miejsce I
Zespół InMotion w kategorii formacja modern 12-15 zajął III miejsce
duet Oliwia Myzia i Lidia Chojnacka w kategorii duet modern 12-15 III miejsce
solistka Aleksandra Chorek w kategorii modern 15+ solo II miejsce.
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W grudniu Jury Warszawskiego Konkursu Tanecznego SoloDuoTrio organizowanego przez
Dom Kultury Śródmieście w Warszawie doceniło tancerki NOK i przyznało następujące
nagrody:
Solo 13-15 lat
II miejsce - Oliwia Myzia
Solo 16-20 lat
III miejsce - Aleksandra Chorek
Duet 13-15 lat
III miejsce - Oliwia Myzia i Lidia Chojnacka
Trio 13-15 lat
III miejsce - Magda Borowska, Oliwia Małek i Maja Sokół.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------W marcu 2018r. - Srebrny medal zdobyli uczestnicy zajęć Destination Imagination – drużyna
Świecące Mózgi na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu.
Podczas 2 dni zmagań prezentowali przed gronem ekspertów swoje umiejętności
kreatywnego rozwiązywania problemów z zakresu matematyki, informatyki i inżynierii,
fizyki, teatru i improwizacji oraz pracę zespołów pod presją czasu. W Olimpiadzie w 2018
roku brało udział ponad 2000 uczniów z całego świata, w tym Polski, Chin, Ukrainy, Turcji,
Meksyku i Grecji. Przez ponad pół roku drużyna „Świecące Mózgi” przygotowywała się do
wzięcia udziału w olimpiadzie. Raz w tygodniu spotykali się w Nadarzyńskim Ośrodku
Kultury gdzie trenowali swoją kreatywność i pracowali nad wyzwaniem drużynowym, które
musieli zaprezentować we Wrocławiu. Zadaniem Drużyny Świecące Mózgi było samodzielne
zbadanie tajników koncepcji naukowych wykorzystywanych w działaniu atrakcji parków
rozrywek. Wykorzystali następujące koncepcje naukowe: energię kinetyczną, moment pędu,
programowanie, elektronikę. A wszystko połączyli w efektowną prezentację teatralną, która
przyniosła im II miejsce na podium. Należy podkreślić, że był to ich pierwszy występ na
tego typu olimpiadzie.

Helena Linde zajęła II miejsce w kategorii wiekowej 7-8 lat,
w II Wojewódzkim Konkursie Ceramicznym „Ptaki-Cudaki” organizowanym przez Zespół
Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie. Ponadto Amelia Myszk w tym
samym konkursie zajęła I miejsce w kategorii 9-10 lat.
Sukcesy odnieśli także nokowi seniorzy. Prowadzony przez Marka Rejnowicza zespół
Młodzi Duchem zajął drugie miejsce na VI Przeglądzie Piosenki „Kocham Cię Ojczyzno”,
organizowanym przez Dom Kultury „Miś” wraz z Ośrodkiem Kultury „Arsus” w Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy.
Towarzystwo Teatralne "KURTYNA wspólnie z NOK zorganizowało projekt "TERAZ
CZAS DLA MNIE" - bezpłatne warsztaty dla seniorów W ramach projektu (ze środków
Województwa Mazowieckiego) odbyło się 12 spotkań. W programie warsztatów znalazły się
takie zajęcia jak: neurobik - ćwiczenia dla mózgu, warsztaty antystresowe, trening
asertywności, warsztaty integracyjne, warsztaty teatralne i kulinarne.
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Zespół NOK Pęd BAND nagrał drugą płytę CD „Jest takie miejsce” z piosenkami
patriotycznymi – wydanie płyty współfinansowane było przez Urząd Marszałkowski
Zespół NOK Pęd BAND zajął II miejsce na VI Festiwalu Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych
„Jak długo w sercach naszych” organizowanym przez Ośrodek Kultury Dzielnicy Warszawa
Wesoła w kat. Zespoły wokal instrumentalne.

W 2018 roku NOK współpracował z:
- Parafią p.w. św. Michała Archanioła w Młochowie
- GODM „Tęcza”
- Szkołą Muzyczną w Nadarzynie
- Mazowieckim Instytutem Kultury – m.in. współfinansowanie koncertu w parku, projekt
teatralny
- Urzędem Marszałkowskim – finansowanie koncertów w parku, dofinansowanie wydania
płyty zespołu NOK Pęd Band
- Biblioteką Publiczną
- szkołami z terenu Gminy Nadarzyn
- Urzędem Gminy
- Gminnym Ośrodkiem Sportu
- Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA
- Towarzystwem Teatralnym Kurtyna
- osobami fizycznymi – mieszkańcami gminy
- sołtysami, radami sołeckimi
- przedszkolem w Wolicy

Szkolenia
- Główna księgowa wzięła udział w szkoleniu - INSTYTUCJE KULTURY - AKCJA
BILANS 2018 organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
- Instruktorka teatralna Anna Balsam, prowadząca w NOK grupę kabaretowo- teatralną
Biedronki zakwalifikowała się do programu „Mój Teatr” – Trening Szkoleniowy realizowany
przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach projektu Mazowiecki Fundusz Teatralny
- Wszyscy pracownicy odbyli szkolenie z zakresu RODO
- Trzy instruktorki NOK wzięły udział w wyjazdowych warsztatach rękodzielniczych w
Ziołowym Zakątku.
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W roku 2018 do NOK nie wpłynęły żadne skargi w rozumieniu
przepisów KPA.

