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SPRAWOZDANIE
z działalności

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

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.)  z  późn.
zmianami.
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.Zajecia ceramiczno-plastyczne, instruktor - Elżbieta Baur. Zajęcia plastyczne prowadzone
dla dzieci w wieku 4-14 lat. W zajęciach uczestniczyło ok 90 dzieci;
4.  Plastyka  dla  dużych  i  małych,  raz  w  tygodniu  –  prowadzi  Olga  Cieślak,  zajęcia  od
października 2019
5.Pracownia  modelarska  -  instruktor  Włodzimierz  Wencel.  Średnio  miesięcznie  z  zajęć
korzystało 6-8 osób;.
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6. Akademia Rękodzieła (dla dorosłych) – instruktor Marzena Latoszek. Z zajęć korzystało 5-
7 osób;
7. Warsztaty Fotograficzne (dot. fotografii cyfrowej) – 1 raz w tygodniu, 5-6 uczestników,
prowadzi Marek Zdrzyłowski;
8. Zespół wokalno-instrumentalny NOK PĘD BAND – prowadzi Marek Rejnowicz, 5 osób,
raz w tygodniu – zajęcia nieodpłatne;
9. Malarstwo dla dorosłych – prowadzi Bożena Woźniakiewicz, raz w tygodniu – 6 osób – do
czerwca 2019
10. Warsztaty filozoficzne dla dzieci – raz w miesiącu,  nieodpłatne,  4-6 dzieci,  prowadzą
Agata Kłocińska, Róża Stawierej – do maja 2019
11.  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.
12.próby NOK! Teatru – prowadzenie Kamila Michalska – przygotowanie spektaklu „Baba
Chanel” z mieszkańcami gminy

II.UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W roku akademickim 2018/2019 na UTW zapisanych było 105 osób w tym 85 kobiet i 20
mężczyzn.

Prowadzone były zajęcia stałe: 

Zajęcia komputerowe - odbyły się 54 spotkania, 3 stopnie zaawansowania

Język angielski - odbyły się 53 spotkania, 4 stopnie zaawansowania

Teatr po angielsku - odbyło się 19 spotkań

Zajęcia artystyczne z Markiem - odbyły się 24 spotkania

Malarstwo - odbyło się 18 spotkań, 2 stopnie zaawansowania

Gimnastyka - odbyło się 40 spotkań

Zumba - odbyło się 15 spotkań

Tai chi - odbyło się 35 spotkań

LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W  WYBRANYCH ZAJĘCIACH

Zajęcia komputerowe 26 osób
Język angielski 32 osoby
Malarstwo 18 osób
Gimnastyka 33 osoby
Zumba 258osób

Tai chi 66 osób
Teatr po angielsku 7 osób

Zajęcia artystyczne z Markiem 6 osób
Ponadto zorganizowano:

Wyjazd do opery -  „Wesele Figara” – luty 2019
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wykład otwarty „Akademia Pamięci”- kwiecień 2019

wycieczka „Łowicz Arkadia Nieborów” – maj 2019

W październiku  2019 Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  w Nadarzynie   rozpoczął  5  rok
działalności.

Na zajęcia w roku 2019/2020 zapisało się 97 osób ( w tym 3 osoby spoza Gminy Nadarzyn).

Oferta:

1. Zajęcia komputerowe (2 grupy) – 21 osób
2. Język angielski (3 grupy) – 28 osób
3. Akademia pamięci – 14 osób - NOWOŚĆ
4. Malarstwo – 18 osób
5. Teatr po angielsku – 7 osób
6. Zajęcia artystyczne z Markiem – 6 osób
7. Tai chi ( 2 grupy) – 46 osób
8. Gimnastyka – 56 osób
9. Zumba – 30 osób

III. ZAJĘCIA, SEKCJE, KLUBY, ZESPOŁY prowadzone przez

instruktorów na zasadzie  wynajmu sal:
1. Nauka gry na gitarze, 1 raz 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

05.01.2019 r. Jubileusz 50-lecia pożycia – wynajem UG

06.01. Orszak Trzech Króli  współpraca, wstęp wolny, 200 osób

11.01. „Spotkania z Muzyką” koncert Filharmonii Narodowej – SP Rusiec,  100 osób

13.01. WOŚP, wstęp wolny, 200 osób

18.01. Kino Nokowe - Animacje Tomasza Duckiego, wstęp wolny, 10 osób

20.01. Salon Poezji K40 Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”, wykonawcy: Magdalena 
Zawadzka, Katarzyna Łochowska – śpiew, Marcin Mazurek – piano, wstęp wolny, 110 osób

20.01. Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat, temat: Dlaczego chcemy życia 
bezpiecznego?, wstęp wolny, 5 osób

20.01. Z cyklu koncert dla dużych i małych musical „Piotruś Pan”, wstęp wolny, 100 osób

24.01. Krąg kobiet – warsztaty psychologiczne dla kobiet

28.01-08.02. Zima w NOK, 60 osób
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LUTY

02.02. Bal Karnawałowy 30 zł/25 zł Karta Mieszkańca Zespół Aperkus, bilety, 60 osób

15.02. Spektakl dla LO w Nadarzynie – „Tato nie wraca” w wykonaniu Agnieszki 
Przepiórskiej bilety po 10 zł., 150 osób

15.02. Kino Nokowe, wstęp wolny, 30 osób

16.02. wyjazd do Opery Królewskiej – Wesele Figara, bilety, 45 osób

17.02. Salon Poezji K40 – „Młynarski”–  W. Zborowski, K. Łochowska - śpiew i M. Mazurek
– piano, wstęp wolny, 120 osób

17.02  Koncert gordonowski, bilety, 100 osób

21.02. Warsztaty psychologiczne dla Kobiet, 

22.02. „Spotkania z Muzyką” koncert Filharmonii Narodowej – LO Nadarzyn, wstęp wolny, 
100 osób

23.02. Wernisaż „Jak malowałby Chełmoński, gdyby żył w XXI wieku? wstęp wolny, 40 
osób

24.02. Warsztaty filozoficzne i teatrzyk ,,Książę Papusz i jego przyjaciele”, Teatr Czwarte 
Miasto, bilety, 5 osób/80 osób

MARZEC

1.03. Warsztaty psychologiczne dla UTW

01.03-4.03. Wyjazd uczestników zajęć DI na olimpiadę do Wrocławia

03.03. Spektakl we współpracy z MIK „Akompaniator” E. Olszówka, P. Polk, 80 osób

09.03. Darcie pierza nie kotów, czyli Dzień Kobiet w NOK - Muzodram Moniki Mariotti, 
wstęp wolny, 100 osób

10.03. Salon Poezji „Starsi Panowie” M. Schejbal, E. Telega + Katarzyna Łochowska – śpiew
i Marcin Mazurek – piano, wstęp wolny, 120 osób

15.03. Kino Nokowe, wstęp wolny, 30 osób

21.03. Warsztaty psychologiczne dla Kobiet, 

22.03. Warsztaty pozytywnego myślenia

22.03. „Spotkania z Muzyką” koncert Filharmonii Narodowej –– SP Kostowiec, wstęp wolny,
100 osób

23.03. Wyjazd Młodych Duchem na XVI Festiwal DK „Zacisze”

24.03. Teatrzyk dla dzieci, 90 osób, zajęcia z Matplanetą, 25 osób

26.03. 42. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka – eliminacje gminne, wstęp 
wolny/zgłoszenia ze szkół, 32 uczestników, 60 osób
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29.03. Wystawa o Władysławie Bartoszewskim, UG Nadarzyn, użyczenie Sali, 70 osób

31.03. Wyjazd do Teatru Narodowego na spektakl „Jak być kochaną”,  bilety, 30 osób

KWIECIEŃ

5.04. Kino Nokowe, film dok. „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 
1943” spotkanie z historykiem Krzysztofem Niwińskim – Akcja Żonkile, wstęp wolny, 22 
osoby

6.04. „Z jednej gliny” – wystawa ceramiki E. Fabiańskiej, K. Przyweckiej i Z. Guzowskiej, 
Teatr Na Pustej Podłodze pamięci Tadeusza Łomnickiego "Romans z pajacem”, wstęp wolny,
60 osób/40 osób

7.04. Salon Poezji K40 – Makbet, wykonawcy: Jerzy Radziwiłowicz, Katarzyna Łochowska, 
Marcin Mazurek, Aleksandra Justa wstęp wolny, 85 osób

7.04. Koncert NOK Pęd Band i akordeoniści M. Rejnowicza, wstęp wolny, 120 osób

8 – 19.04. Gminny konkurs plastyczny i wystawa prac „Palma i Pisanka”

8.04. Zebranie sołeckie – kawiarenka sala widowiskowa NOK

9.04. Akademia pamięci dla UTW

12.04. „Spotkania z Muzyką” koncert Filharmonii Narodowej –SP Rusiec, 100 osób

26.04. Warsztaty psychologiczne dla UTW

28.04.Wyjazd grupy tanecznej P. Piśkiewicz na przegląd do Sierpca 

28.04. Wyjazd Biedronek na XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Kwiecień - Plecień" w 
Sierpcu  

MAJ

18.05. Zatracając się w tańcu – pokaz grup tanecznych P. Piśkiewicz, wstęp wolny, 120 osób

24.05. „Spotkania z Muzyką” koncert Filharmonii Narodowej – SP w Woli Krakowiańskiej, 
100 osób

25.05 Warsztaty pozytywnego myślenia

26.05. Wybory do Europarlamentu 

26.05. Wycieczka do Arkadii, Nieborowa i Łowicza, 30 osób

30.05. Wynajem Sali widowiskowej UG

CZERWIEC

7.06. „Spotkania z Muzyką” koncert Filharmonii Narodowej – SP Nadarzyn,  100 osób

8.06. Wyjazd grup tanecznych NOK na XIII Bemowskie Dni Taneczne

8.06 użyczenie sali widowiskowej – koncert Szkoły Muzycznej, 150 osób 
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9.06 Wernisaż studentów UTW i uroczyste zakończenie roku akademickiego UTW – Kacper 
Kuszewski, bilety, 100 osób

13.06. Wyjazd Biedronek do Płocka na XXX Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Heca 
2019”,

15.06. 20 URODZINY NOK - Stanisław Tym, 140 osób

16.06. XI Piknik Rodzinny, współpraca z GODM Tęcza + pokazy działalności NOK,  ok 300 
osób

18.06. Dni Profilaktyki współpraca z GOPS i GODM Tęcza, 100 osób

LIPIEC/SIERPIEŃ

- 1-19 Letnie warsztaty artystyczne w NOK, 90 osób

- AKCJA ANIMACJA 2019 – plenerowe i stacjonarne działania animacyjne dla dzieci w
Starej Wsi, Młochowie, Wolicy i Rozalinie 

Stara Wieś/plac zabaw/Brwinowska/Tarniny

- 2 lipca, godz. 17.00, pokaz MIMa/ liczba osób 30/

- 9 lipca, godz. 17.00, spektakl dla dzieci „Jas i Małgosia”/ liczba osób 0 – nie odbyło się z 
powodu złej pogody/

- 16 lipca, godz. 17.00, SENSOPLASTYKA w plenerze dla chcących się pobrudzić/ liczba 
osób 45/

- 23 lipca, godz. 17.00, wakacje z logiką, czyli łamiemy głowę z MATPLANETA/ liczba 
osób 5/

- 30 lipca, godz. 17.00 wakacyjna szkoła przetrwania/Surival Race - pokonaj najtrudniejsze 
przeszkody/ liczba osób 12/

-6 sierpnia, godz. 17.00, wakacyjna szkoła przetrwania/kuchnia polowa, czyli jak gotować 
bez kuchni/ liczba osób 15/

- 13 sierpnia, godz. 17.00, wakacyjna szkoła przetrwania/warsztaty samoobrony, czyli jak 
przetrwać w trudnych sytuacjach/ liczba osób 15/

- 20 sierpnia, godz. 17.00, wakacyjna szkoła przetrwania/nauka alfabetu morse’a, czyli jak 
komunikować niebezpieczeństwo/ liczba osób 17/

Rozalin 

- 12 lipca, godz. 13.00 robienie lizaków z Cukrem Lukrem/ liczba osób 24/

Wolica 
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- 5 lipca, godz. 15.00, pokaz chemiczno-fizyczny z Labociakami/ liczba osób 20/

- 12 lipca, godz. 15.00, warsztaty florystyczne z Suchym Badylem/ liczba osób 20/

Park w Młochowie

- 4 lipca, godz. 16:30, robienie lizaków z Cukrem Lukrem/ liczba osób 46/

- 18 lipca, godz. 16.30, występ Cyrkowca/ liczba osób 74/

- 1 sierpnia, godz. 16.30, wakacyjne spotkanie z historią – Powstanie Warszawskie/ liczba 
osób 15/

- Koncerty plenerowe w parku w Młochowie pod nazwą - zaPARKuj w MŁOCHOWIE 
od lipca do sierpnia odbyło się 7 koncertów muzyki klasycznej i rozrywkowej, średnio 
na każdym koncercie było ok.250 osób. Koncerty współfinansował Samorząd 
Województwa Mazowieckiego i Starostwo Powiatu Pruszkowskiego

WRZESIEŃ

07.09 – Narodowe czytanie - współorganizacja

08.09 Gala wręczenia Pereł Kultury, Nauki i Sztuki Gminy Nadarzyn, współorganizacja, 130 
osób

22.09  Koncert Gordonowski, czyli interaktywne zabawy z muzyką, 60 osób

29.09 Salon Poezji K40 „Hej, chłopcy, bagnet na broń!”, 60 osób

Piknik organizowany przez Pałac w Rozalinie - współorganizacja

„Spotkania z Muzyką” koncert Filharmonii Narodowej dla szkół

PAŹDZIERNIK

06.10 Teatrzyk w walizce „Baśń o leciutkiej królewnie”, 110 osób

17.10 Koncert zespołu „El Salsero”, 120 osób

18.10 Warsztaty pozytywnego myślenia

19.10  Smykofonia na Mazowszu „Zwierzątkowo”, 75 osób – sfinansował Powiat 
pruszkowski

25.10  „Users” w Kinie Nokowym, oraz spotkanie z Dobromirem Dymeckim, Jakubem 
Piątkiem, 60 osób

27.10 Salon Poezji K40 „Szarp Pan bas”, czyli Starsi Panowie cz. II;

Krystyna Tkacz i Jerzy Schejbal, 140 osób

„Spotkania z Muzyką” koncert Filharmonii Narodowej dla szkół

LISTOPAD

11.11 – współorganizacja Święta Niepodległości

17.11 Salon Poezji K40 „Bal w Operze”,; Krzysztof Tyniec, 80 osób
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23.11  NOK!Teatr - Premiera spektaklu „Baba Chanel”, 180 osób

24.11 Warsztaty taneczne dla uczestników Tanecznego Mixu

29.11 Kino nokowe – film „ Zjadanie zwierząt”, oraz spotkanie z Dariuszem Gzyrą, 30 osób

„Spotkania z Muzyką” koncert Filharmonii Narodowej dla szkół

GRUDZIEŃ

01.12 NOK!Teatr Spektakl „Baba Chanel”, 180 osób

08.12 Mikołajki w NOK, 115 osób

14.12 Użyczenie Sali widowiskowej Szkole Muzycznej, 

15.12 Salon Poezji K40 Przy wigilijnym stole. Wiersze o świętach i kolędy; Ewa 
Wiśniewska, 70 osób

„Spotkania z Muzyką” koncert Filharmonii Narodowej dla szkół

ŚWIETLICE
 Świetlica w Młochowie 

I. ZAJĘCIA STAŁE

- teatralno- kabaretowe dla dzieci- prowadzi Anna Balsam, zajęcia odbywały się raz w 
tygodniu, liczba uczestników 8 osób

- zajęcia komputerowe dla początkujących, instruktor Marcin Szwed liczba uczestników 4 
osoby 

- zajęcia plastyczne „Plastyczne Czwartki” liczba uczestników 5 osób (zajęcia odbywały się 
do czerwca 2019)

- Akademia Prawie Teatralna (od września 2019), liczba uczestników 8 osób

- Rysunek i Malarstwo (od września 2019), liczba uczestników 4 osoby

- Robotyka (od września 2019), liczba uczestników 5 osób

II. IMPREZY

Ferie w świetlicy 28.01 – 10.02.2019

zajęcia taneczne liczba uczestników 20 – projekt i prowadzenie –mieszkanka Młochowa - 
wolontariat, zajęcia robotyki 5 osób

5.05.2019 -  Tworzymy stroje z papieru – warsztaty na trawie,  liczba uczestników 5 osób

1.06.2019 -  Dzień Dziecka, liczba uczestników 50 osób. 

22.06.2019 -  Warsztaty „Malowanie na bawełnie” , liczba dzieci 30 osób

11.07, 25.07.2019, 8.08, 22.08.2019 ,,Czwartki przy fontannie’’, liczba uczestników 5 – 40 
osób
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4.07.2019 – Akcja Animacja ,,Warsztaty cukierkowe’’, liczba uczestników 50 osób

18.07.2019 – Akcja Animacja ,,Pokaz Cyrkowy’’, liczba uczestników 45 osób

1.08.2019 – Akcja Animacja ,,75 rocznica Powstania Warszawskiego’’, liczba uczestników 
15 osób

III. INFORMACJE DODATKOWE

 Średnia frekwencja od 3 do 10 osób dziennie
 Współpraca świetlicy z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Michała Archanioła w 

Młochowie
 Udział świetlicy w Gminnym Konkursie Plastycznym Szopka Bożonarodzeniowa (I 

miejsce)
 Udział świetlicy w Gminnym Konkursie Plastycznym Pisanka i Palma (II miejsce)

Świetlica w Wolicy
I. ZAJĘCIA STAŁE

 - Pilates  8 osób.  

II. IMPREZY

12.01.2019 r. - Spotkanie opłatkowe ok 100 osób, współpraca z Przedszkolem Publicznym.

13.04.2019 r. - Spotkanie „Jajeczko wielkanocne” ok.50  osób (przygotowane wspólnie z 
Przedszkolem);

11.05.2019 r. – Akcja „Sprzątanie świata” ,9 osób

31.05.2019 r. - Piknik rodzinny z okazji dnia dziecka organizowany wspólnie z 
Przedszkolem. 75 dzieci + dorośli.

III. WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE

20 i 26 stycznia 2019 r. - Spotkanie z bajką „Świat Kubusia Puchatka i jego przygody 
”połączone z zajęciami plastycznymi /12 osób.

 25  lutego 2019 r. warsztaty twórcze ”Kartka  na Walentynki” /9 osób.      

1,2,8 i 9 marca 2019 r. warsztaty  twórcze nt. ”Kwiaty z bibuły i bazie” /13 osób..

15,16,22 i 23 marca 2019 r. warsztaty twórcze „Pisanka i palma wielkanocna” /14 osób.

29.marca 2019 r. warsztaty „Akcja żonkile”/7 osób

13.04.2019 r. rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego” Babka wielkanocna na 12 sposobów”-7 
osób wzięło udział w konkursie, 20 osób w warsztatach robienia palmy przez uczestników 
spotkania wielkanocnego (organizowany wspólnie z Przedszkolem), ok. 50 uczestników 
spotkania 

24.05.2019 r. warsztaty pt. ”Wiosna wokół nas”/11 osób
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31.05.2019 r. rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego ”Ciasto z jabłkami”/13 osób.

Czerwiec -  warsztaty pt. ”Kwiaty z ryżu” /9 osób.

05.07.2019 r. w ramach Akcji Animacji „Pokaz chemiczno – fizyczny” przez firmę Labociaki
(ok.30 osób),

12.07.2019 r. w ramach Akcji Animacji warsztaty florystyczne z kwiaciarnią Suchy Badyl 
(około 30 osób),

06-07.09.2019 r. Spotkanie z bajką „Czerwony kapturek” połączone z pracami  plastycznymi 
(8 osób),

Ze względu na chorobę instruktora świetlica od 13.09.2019 r. do 04.01.2020 r. była 
nieczynna

Świetlica w Rozalinie

I ZAJĘCIA STAŁE
Ceramika: zajęcia płatne, Katarzyna Przywecka

• środy dla dzieci – 3 os. (do października)
• piątki dla dorosłych – 10 os., 

Plastyka dla maluchów: zajęcia bezpłatne, Olga Cieślak
 - „Malowane Łapki” dla dzieci w wieku 1-3, 2-8 osób
 - „Kolorowe Urwisy” dla dzieci 4 - 6 lat, do września
-   Plastyka dla dzieci i młodzieży: „Technika Bazgrolenia” 7-14 lat, zajęcia bezpłatne, Olga 
Cieślak, 6-15 osób
- Plastyka dla dorosłych Grupa Plastyczna Dorosłych (GPD), zajęcia bezpłatne, Olga Cieślak, 
co 2 sobota, w godz. 11-15, 1-3 osoby (do maja) 
- Robotyka z Lego WeDo 2.0: Anna Machnacz, 3-8 osób

- Fitness z elementami zdrowego kręgosłupa (od maja - października)
       (w listopadzie i grudniu nie odbywały  się z powodu kontuzji instruktorki)
- Zajęcia strzeleckie oraz BHP i obsługa  broni Sekcji Strzelecko – Obronnej GOS: Adam 
Świercz, Franciszek Antonik, 
- Zajęcia wokalne: „La la la” 7-15 lat, zajęcia bezpłatne, Katarzyna Przywecka i Anna 
Machnacz – od września,  9 osób

- Konwersacje z Języka Angielskiego dla dorosłych: zajęcia bezpłatne, Anna Machnacz – od 
września, 6-8 osób 
- Konwersacje z Języka Angielskiego dla młodzieży: zajęcia bezpłatne, Anna Machnacz – od 
września,  3-4 osoby 
                                      
II IMPREZY
30.03.2019 r. - Obrazy ze śmieci - w ramach zajęć Grupy Plastycznej Dorosłych świetlica 
włączyła się w akcję Sprzątania Rozalina zorganizowaną przez sołtys wsi Agnieszkę 
Palmowską
11.05.2019 r. - Wiosenne porządki w gminie Nadarzyn – sprzątanie Rozalina z seniorami i 
Radą Sołecką wsi Rozalin
12.07.2019 r. - podczas wakacji w świetlicy NOK w Rozalinie - Akcja Animacja – lizaki z 
Cukier Lukier
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13.12.2019 r. - Warsztaty piernikowe i Koncert świąteczny Szkoły Muzycznej w Nadarzynie

 
III WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE
29.01 – 1.02. 2019 oraz 5.02-8.02.2019 - Ferie zimowe w świetlicy. Plastyka: ceramika; 
barwienie materiałów: szibori; batik, gry, ceramika, malowanie na szkle, zajęcia kulinarne, 10
osób.  
4, 11, 18 i 25. 03. 2019 r. - KINTSUGI - Warsztaty naprawiania potłuczonych naczyń 
ceramicznych. Warsztaty płatne, instruktor zewnętrzny, 10 osób
10.03.2019 r. - Recyclingowy Craft – warsztaty tworzenia papierowej biżuterii z okazji Dnia 
Kobiet, Julia Pańków, 6 osób
1-19.04.2019 r. - Akcja „Żonkile” - świetlica dołączyła do akcji społeczno - edukacyjnej 
organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
7.04.2019 r. - Szukanie jajek i warsztaty palemkowe z okazji świąt wielkanocnych, 20 osób
2.06.2019 r. - Warsztaty tworzenia magnesów z kaboszonami z okazji Dnia Matki i Dnia 
Dziecka, 5 osób
2.07-9.08 i 20-30.08.2019 r. - Wakacje w świetlicy NOK w Rozalinie. Barwienie i zdobienie 
materiałów, plecenie szarpaków dla bezdomnych psów z Joanną Rułan, budowanie z tektury, 
odnowienie ławki, zajęcia z programowania, gry i zabawy, wycieczka do Galerii Figur 
Stalowych w Pruszkowie, układanki z plastikowych koralików, zajęcia kulinarne, rysowanie 
kredą domowej roboty; 6-15 osób
01-31 lipca – projekt animacyjno - edukacyjny „Malowane Lato” organizowany przez 
Mazowiecki Instytut Kultury; w świetlicy NOK w Rozalinie przeprowadzony przez Olgę 
Cieślak podczas warsztatów wakacyjnych; 15 osób
28.09.2019 r. - Skill Up! Vol. 1 – Szkolenie rozwijające umiejętności komputerowe 
(prezi.com), 1 osoba
23.11.2019 r. - Warsztaty Mydełkowe – Monika Mazurek, 17 osób
7.12.2019 r. - Sobota dla psa i kota – warsztaty z budowania budek dla kotów i plecenia 
szarpaków dla psów z Joanną Rułan i Joanną Romanowską, 19 osób
IV INFORMACJE DODATKOWE
Bardzo dobra współpraca z panią Sołtys i Radą Sołecką

Świetlica w Urzucie
I. ZAJĘCIA STAŁE

 Język angielski Smart Teaching Aleksandra Olczak  –  dzieci 6, dorośli 3, 
od września  2019 Olton Academy – 10 osób

 Robotyka Anna Machnacz – 4-8 dzieci, 
 Fitness dla dorosłych Anna Dorota Dziekańska  –  średnio 10 osób
 Zumba Kids Zumba z Julią Grodziska Mazowiecki, prowadzi Katarzyna Sawiak – 10 dzieci,

od września 16 osób 
 Sensoplastyka – 2 czwartki w miesiącu,  średnio 10 dzieci
 Ceramika dla dzieci i młodzieży od września Katarzyna Przywecka – poniedziałki,  7 osób, 

piątki, 6 osób
 Rysunek i malarstwo Olga Cieślak,  od marca – 10 dzieci

   II. IMPREZY 

 Przedstawienie „Jaś i Małgosia” - 16 lutego , ok. 40 osób
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 „Dzień Kobiet”  –  8  marca 25 osób 
  „Rodzinne witanie wiosny” – 23 marca – ok. 50 osób w tym 36 dzieci
 Halloween  - 31 października – 14 osób
 Bal andrzejkowy dla dzieci – 29 listopada - 35 osób 
 Akcja żonkile – 1-19 kwietnia – 4 osoby

III. WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE

  „Kreatywne ferie”  -  28 – 31 stycznia - 15 osób
  „Kreatywne ferie”  - 1 – 8 lutego - 15 osób
 Warsztaty robienia marzanny - 21 i 22 marca –  7 osób
 Warsztaty robienia pisanek  - 29 marca –  5 osób 
 Warsztaty „Las w słoiku” – 5 kwietnia – 20 osób
 Warsztaty „Stroiki wielkanocne” – 12 kwietnia – 15 osób
 Warsztaty „Donice z cementu” - 13 maja – 15 osób
 Naukowe popołudnie z Mat Planeta i Teddy Eddi – 16 maja  - 13 osób
 Warsztaty „Donice z cementu” na prośbę kolejnych osób zainteresowanych - 3 czerwca  –  

12 osób
 „Kreatywne wakacje” – 1- 19 lipca – 15 osób 
 Warsztaty dyniowe – 30 października – 10 osób
 Warsztaty piernikowe – 19 grudnia – 8 osób
 Warsztaty dekoracji świątecznych – 20 grudnia – 10 osób 
 Język angielski – wtorki, dzieci 6, dorośli 3
 Robotyka – środy, 8 dzieci
 Fitness dla dorosłych – środy, średnio 10 osób
 Zumba Kids – czwartki, średnio 10 dzieci 

 Sensoplastyka – 2 czwartki w miesiącu, średnio 10 dzieci

Świetlica w Parolach
I ZAJĘCIA STAŁE

– zajęcia ceramiczne dla dzieci, prowadzi: Katarzyna Przywecka, 1 raz w tygodniu/ 
liczba osób 3-5, od września 6-7 osób,

– zajęcia ceramiczne dla dorosłych, prowadzi: Katarzyna Przywecka, 1 raz w 
tygodniu/liczba osób 8, do września,

– zajęcia fitness z elementami zdrowego kręgosłupa, prowadzi: Małgorzata Tokarska, 2 
razy w tygodniu / liczba osób ok 20, do listopada,

– angielski, prowadzi: Wioletta Jagodzińska, 1 razy w tygodniu / liczba osób od 3 do 6/ 
– zajęcia komputerowe dla dorosłych, prowadzi: Marcin Szwed,1 raz w tygodniu/ liczba

osób od 1 do 3,
– rękodzieło prowadzi: Marzena Latoszek, 1 raz w tygodniu/ liczba osób 2, zajęcia 

trwały do czerwca,
– wykłady, spotkania, wyjazdy w ramach programu „Seniorzy na start: realizowanego z 

Towarzystwem Kulturalno-Teatralnym Kurtyna, spotkania 2 razy w miesiącu/ 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 (do końca kwietnia),

– Robotyka prowadzi: Anna Machnacz, 1 raz w tygodniu/ liczba osób 8, do końca 
czerwca,

– ferie w świetlicy/Zimowe Warsztaty Artystyczne/ liczba osób od 10 do 15/
– letnie warsztaty artystyczne - czas trwania dwa tygodnie 01-12/07/2019/ liczba osób 

15/
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– Matplaneta zajęcia trwały do końca listopada/ liczba osób 6-8 osób/
II IMPREZY

– 05/01/2019 spotkanie opłatkowe /liczba osób 50/
– 10/03/2019 dzień kobiet  / liczba osób ok 40/
– 23/03/2019 Koncert Niepublicznej Szkoły Muzycznej z Nadarzyna/ liczba osób ok 50/
– 24/05/2019 Koncert Niepublicznej Szkoły Muzycznej z Nadarzyna/ liczba osób ok 50/
– 13/06/2019 Koncert Niepublicznej Szkoły Muzycznej z Nadarzyna/ liczba osób ok 50/
– 04/05/2019 Sprzątanie sołeckie/ liczba osób 20/
– 16/11/2019 Dzień Seniora/ liczba osób ok.100-150/

III WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE
– 14/04/2019 warsztaty wielkanocne dla dorosłych /liczba osób 13/
– 02/04/2019 warsztaty wielkanocne dla dzieci / liczba osób 2/
– 06/04/2019 Otwarte drzwi – naukowy poranek z Matplanetą/ liczba osób 10/
– 14/05/2019 spotkanie kulinarne – dekoracja potraw / liczba osób 8/
– Akcja żonkile 22.03.2019-05.04.2019
– 21/05/2019 warsztaty kulinarne / liczba osób 12/
– 11/06/2019 warsztaty kulinarne / liczba osób 12/
– 07/09/2019 pokazowe lekcje Matplaneta/ liczba osób 8/
– 22/11/2019 warsztaty świąteczne dla dorosłych wspierające stowarzyszenie szlakiem 

tęczy/ liczba osób 1x7 spotkań/
– 29/11/2019 warsztaty bożonarodzeniowe - szopka/ liczba osób 1/
– 03/12/2019 spotkanie kulinarne z KGW/ liczba osób 12/
– 07/12/2019 warsztaty mikołajkowe/ liczba osób 30/
– 15/12/2019 warsztaty bożonarodzeniowe z KGW – stroiki świąteczne/ liczba osób 12/

IV INFORMACJE DODATKOWE
Odbyły się również:

– spotkania KGW średnio 1 raz w miesiącu w tym spotkania organizacyjne jak również 
poświęcone różnym zagadnieniom np. wspólne śpiewanie, sprzątanie świata, ognisko 
z okazji 1 maja,

– 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, nieodpłatnie jabłka. 
Akcja propaguje zdrowy styl życia,

– spotkania wiejskie,
– spotkania szkółki piłkarskiej od 1 maja do końca października 3 razy w tygodniu,
– 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,

– Ping – pong spotkania od listopada 3xtygodniowo/ liczba osób od 4 do 12/

POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

Szkolenia pracowników:

- Szkolenie przeciwpożarowe – wszyscy pracownicy

- Dofinansowanie do studiów magisterskich – jeden pracownik na podstawie stosownej 
umowy

- Warsztaty sensoplastyki – dwóch pracowników
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- Szkolenie z kreatywnego rozwiązywania problemów – 10 pracowników

- Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy – wszyscy pracownicy

- Szkolenie dotyczące radzenia sobie i odpowiedniego reagowania w relacji z dzieckiem 
trudnym np.  autystycznym – prowadzone przez nauczycieli w ramach współpracy ze Szkołą 
w Woli Krakowiańskiej – 7 pracowników

- Szkolenie  - „Odpowiedzialność prawna nauczycieli/instruktorów z uwzględnieniem 
zagadnień prawnych dotyczących profilaktyki uzależnień” – 10 osób

- dyrektorka NOK wzięła udział w warsztatach „Jak dyrektorować żeby nie zwariować” 
organizowanych przez Mazowiecki Instytut Kultury

- udział pracownika w Mazowieckim Konwencie Animatorów w Radomiu

- szkolenie pracownika z zakresu spraw związanych z przygotowywaniem wystaw

- dwóch pracowników odbyło szkolenie „ Od wyobraźni do innowacji-twórcze metody pracy 
w międzynarodowym programie kreatywnośći Destination Imagination.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

ZESPOŁY TANECZNE
- InMotion -  prowadzony przez instruktorkę NOK Paulinę Piśkiewicz zajął II miejsce w 

kategorii contemporary ballet large teams 12-15 na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca 

Nowoczesnego „Mazovia open 2019” o Puchar Prezydenta Miasta Pruszkowa Pawła 

Makucha, organizowanym przez Dance Imperium – Centrum Tańca i Ruchu. To wielki 

sukces naszych dziewczyn, zważywszy na fakt, że był to turniej o zasięgu ogólnopolskim a 

poza tym rozgrywany zgodnie z przepisami WADF (world artistic dance federation) – każdy 

sędzia przyznaje punkty komputerowo, oceniając – wyraz artystyczny, kompozycję i 

technikę. Punkty są zliczane również komputerowo. 

Turniej Spectrum w Warszawie:

-Solo Inne formy kat. wiekowa 12-15  - 4-te miejsce Lidia Chojnacka (na 26 uczestniczek).

- Duet Inne Formy w kat. wiekowej 15 +  - Magda Borowska i Iza Michałowska II miejsce - 
-- Miniformacja Inne formy w kat. Wiekowej 12-15 -  Magda Borowska, Maja Sokół i Oliwia
Małek II miejsce 

- Formacja InMotion Kids (debiutantki) - III miejsce w kategorii do lat 11.

- Formacja InMotion II  - II miejsce  w kat. formacje 12-15

- Formacja InMotion  - wyróżnienie w kat. formacje 12-15

Turniej Bemowskie Dni taneczne:

 - InMotion Kids w kategorii debiuty do lat 9 zajął I miejsce na 7 zespołów  
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-  InMotion i InMotion II zajął IV -te miejsce w kategoriach formacje jazz/modern 13-15 lat 
oraz debiuty 13/15 lat. 

KABARET BIEDRONKI

- najnowszy program „...Bo czemu nie” został doceniony przez jury, które przyznało 
GŁÓWNĄ NAGRODĘ na XX (ogólnopolskim) Festiwalu Małych Form Teatralnych EFFKA
w Piasecznie
Dodatkowo, aż 4 osoby otrzymały wyróżnienia aktorskie (Franek, Nicole, Julka i Maciek);

- na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym "Kwiecień - Plecień" w Sierpcu Biedronki 
zdobyły I miejsce!!!
 
-  na XXX Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Heca 2019” Biedronki zdobyły Brązową
Maskę. 

ZESPÓŁ MŁODZI DUCHEM

- na VII Przeglądzie Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno” organizowanym przez Dom 
Kultury „MIŚ” zajął III miejsce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uczestniczka zajęć plastycznych NOK - Olga Józefacka (lat 6) otrzymała wyróżnienie w 
konkursie plastycznym na projekt nadruku na koszulkę "Niepodległą dumnie na sercu noszę" 
organizowanym przez Gminny Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

NOK brał udział w projekcie animacyjno - edukacyjnym "Malowane Lato" organizowanym 
przez Mazowiecki Instytut Kultury. "Malowane Lato" odbywa się w małych miejscowościach
i wsiach na terenie województwa mazowieckiego. Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowaną kadrę wyłonioną z lokalnej społeczności. Warsztaty z założenia odbywają 
się w miesiącach wakacyjnych. Projekt był realizowany przez instruktorkę NOK Olgę Cieślak
w świetlicy NOK w Rozalinie. Powstało wiele ciekawych prac – a jedna z nich – Hani 
Stawickiej  zdobyła w konkursie Wyróżnienie i znalazła się w folderze wydanym przez 
MIK. 

Alicja Zielińska, uczestniczka zajęć plastycznych w NOK, prowadzonych przez Elżbietę 
Baur zdobyła Wyróżnienie w kategorii lat 9-11 na IV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 
z cyklu Jesienne Klimaty organizowanym przez Zespół Wolskich Placówek Edukacji 
Kulturalnej.

- Nadarzyński Ośrodek Kultury otrzymał Super Perłę 

w kategorii "Sztuka" „Perłę” otrzymali pracownicy, zespoły  i współpracownicy NOK:

- Młodzi Duchem - zespół wokalny prowadzony przez Marka Rejnowicza

- Kabaret dziecięcy Biedronki - prowadzony przez Annę Balsam

- Jolanta Zalesińska - wieloletni pracownik NOK. Instruktor, opiekun zespołu Młodzi 
Duchem
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- Katarzyna Akram - wieloletni pracownik NOK,  koordynator Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku

- Marzena Latoszek - współpracownik NOK, instruktor

- Monika Majewska - instruktor NOK

- Monika Mazurek - pracownik NOK, wieloletnia szefowa nadarzyńskiego sztabu WOŚP

- Elżbieta Baur - współpracownik NOK, od 20 lat prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci

Premiera spektaklu „Baba Chanel” – 23 listopada 2020 r. NOK!Teatru – duża 
frekwencja, bardzo dobre opinie widzów, bardzo dobra recenzja zamieszczona na 
portalu www.teatrdlawszystkich.

PROJEKTY i ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

- Instruktorka teatralna Anna Balsam, prowadząca w NOK grupę kabaretowo- teatralną 
Biedronki  brała udział w projekcie „Mój Teatr” – Trening Szkoleniowy realizowany przez 
Mazowiecki Instytut Kultury w ramach projektu Mazowiecki Fundusz Teatralny, zakończony 
pokazem Kabaretu Biedronki w MIK w Warszawie

-  złożono wniosek do  Funduszu Małych Grantów EKO-UNII  w ramach konkursu „Małe 
granty dla zrównoważonego rozwoju”- V edycja. Wniosek dotyczył nasadzeń drzew na 
terenie świetlicy NOK w Parolach. 

- wspólnie z Towarzystwem Kulturalno-Teatralnym Kurtyna w świetlicy w Parolach  
realizacja trzyletniego projektu „Seniorzy na start”  -  wykłady, spotkania, wyjazdy  -  projekt 
finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

- w ramach Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020 
Zarząd Województwa Mazowieckiego wsparł cykl koncertów plenerowych pod nazwą 
zaPARKuj w MŁOCHOWIE kwotą 25 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
związanych z nagłośnieniem i oświetleniem, oraz wypożyczeniem sceny.

- Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał nam również dofinansowanie w 
kwocie 9 200 zł na pokrycie kosztów realizacji przedstawienia teatralnego pt.” Baba Chanel” 
w wykonaniu NOK! Teatru

- Powiat Pruszkowski sfinansował  w kwocie 10 000 zł koncert Warszawskiej Orkiestry 
Sentymentalnej w ramach cyklu zaPARKuj w MŁOCHOWIE, oraz jeden koncert dla dzieci z
cyklu „Smykofonia”

- Złożono 2 wnioski o dofinansowanie do MKiDN – dot. Akcji Animacji 2020, oraz 

nagłośnienia do NOK

W okresie sprawozdawczym NOK współpracował m.in. z:

- Parafią p.w. św. Michała Archanioła w Młochowie

- GODM „Tęcza”,

- Szkołą Muzyczną w Nadarzynie,

- Mazowieckim Instytutem Kultury – m.in. projekt teatralny,
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- Urzędem Marszałkowskim – finansowanie koncertów w parku i premiery NOK! Teatru

- Biblioteką Publiczną

- szkołami z terenu Gminy Nadarzyn

- Urzędem Gminy

-  Towarzystwem Teatralnym Kurtyna

- Stowarzyszeniem K-40 

-  sołtysami, radami sołeckimi

- przedszkolem w Wolicy
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